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 NR.: 1 JUNI 2002 20. ÅRGANG NR.: 1 Juni  2007 25. ÅRGANG 

Hygge i Hemsedalen……..Find 1 fejl…….. 

25.år

OB 



REDAKTION 

KASSERER 
Michael Larsen 
Veksøvej 4 A, 2th 
2700 Brønshøj 
38 81 21 50 mll@technovator.dk 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Hans-Henrik Heidensleben 
Ørbæksvej 25 
2970 Hørsholm 
hh@heidensleben.dk 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Jannie Molberg 
Hvidovrevej 492, 2tv 
2650 Hvidovre 
36 49 90 03 jm2709@hotmail.com 
 
 

FORMAND 
Morten Dyrner 
Ledøje Bygade 23D 
2765 Smørum 
Tlf. 44646043/ morten@dyrner.dk 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Bjarne Christiansen 
Degnestræde 36 
2670 Greve 
Tlf. 43411090/ overbjarne@gmail.com 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Michael Andersen 
Skovbuen 45 
2605 Brøndby  
Tlf. 36472727/ mka@contraventum.dk 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Gitte Pedersen 
Ved Kirkebjerg 17 
2605 Brøndby 
Tlf. 43631138/gitteg@pedersen.mail.dk 

BESTYRELSEN 

 

INDMELDELSE 
Kontigent for sæsonen 06/07 

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

..................................................................................... 

370.00 
100.00 
680.00 
100.00 
100.00 
370.00 

Kira Adrian    Greisen & Jørgensen         Bjarne Christiansen 
Sdr. Fasanvej 22,1   Poppelhusene 52         Degnestræde 36 
2000 Fredriksberg   2600 Glostrup         2670 Greve 
Tlf. 36151050   Tlf. 43453686         Tlf. 43411090 
kira@groskopf.dk   kakojo@ofir.dk                   overbjarne@gmail.com 

Voksne 
Unge under 25 år      
Familiekontigent 
Passive medlemmer    
Indskud . 
Enlig m/børn/unge u/ 25 år    
 

Yderligere oplysninger fås hos kassereren  

 
 

Aktivitetskalender 
 
15.06  Natløb på Frederiksberg kl.22.15 
18.06  Golf Clubmesterskab 
18.06   ALT FOR DAMERNE - Kvindeløbet kl. 18.00 
02.07  Novo Nordisk Løbet kl. 18.30 
01.08  Deadline Skihajen 
06.08  Novo Nordisk Løbet kl. 18.30 
17.08  Camping Vejby strand 
19.08  Vallensbæk Rundt, 5 og 15 km - kl. 10.00 
26.08  Esrum Sø Rundt, 10 og 28 km - kl. 11.00 
03.09  Novo Nordisk Løbet kl. 1830 
23.09  Griseløbet 5, 10 km + ½ Marathon 
30.09  Berlin Marathon 2007 
14.10  Gribskovløbet 7,5 og 12,4 km - kl. 11.00 
16.12  Jule O Løb 
 

Og husk… 
 

Løb i Brøndbyskoven hver onsdag kl. 18.00 
 

MTB i Hareskoven hver lørdag kl.9.30 
 

Løb på Kringelstien/Vestskoven hver søndag kl.9.31 
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Deadline skihajen 1 august 

Husk du kan se, og downloade skihajen i farver på hjemmesiden 
www.gloski.dk 
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På Lars Boe’s opfordring, har jeg indvilget 
i at beskrive min første måned som nyt 
medlem i Glostrup Skiclub. 
Som meget interesseret i skiløb, og som 
ny løber, var det efter nogen søgen på net-
tet, oplagt at gå efter et medlemskab i Glo-
strup Skiclub. 
Det skulle nu vise sig ikke at være så lige-
til. En ellers udmærket hjemmeside, hvor 
man direkte kan melde sig ind – der skete 
bare ikke noget. 
Nyt forsøg med at tilmelde mig første tur 
til Indoorski i Rødovre – skete heller ikke 
noget, før der kom en tilbagemelding fra 
en MEGET uforstående Ålborggenser, der 
ikke fattede en meter af det hele – mai-
ladressen for tilmelding på hjemmesiden 
var simpelthen forkert……. 
 Endnu et forsøg med en mail direkte til 
formanden…… vente, vente, men ”no 
reply”. Nå, men som bosiddende i Glo-
strup, ville jeg ikke bare sådan lige give 
afkald på et medlemskab i den lokale 
skiclub, så nyt forsøg med en telefonop-
ringning til formanden…….. men han var 
selvfølgelig på skiferie, hva’ ellers…!!! 
  
Men senere lykkedes det så at få kontakt 
til, og en lang snak med formanden, og nu 
kom der skred i tingene. Kort tid efter, var 
der en svarmail fra Michael omkring mit 
nye medlemskab – fint…!!! 

 Min første deltagelse i en klubaktivitet, 
var løb i Brøndbyskoven 4/4-2007, og jeg 
må sige at besværet med at blive medlem, 
så rigeligt blev opvejet af den fantastiske 
imødekommenhed i skoven første gang. 
Jeg har deltaget hver onsdag siden, og 
skulle nogen i klubben endnu ikke ha’ 
prøvet det, kan jeg kun på det kraftigste 
anbefale en onsdags løbetur, med efterføl-
gende grill, øl og vand, og så selvfølgelig 
samvær med en masse søde, rare, og glade 
mennesker. 
 En generalforsamling er det også blevet 
til – igen føler man sig, som nyt medlem, 
meget velkommen – en smadder hyggelig 
og konstruktiv generalforsamling. 
  
Sidst, men ikke mindst, har jeg også nået 
at deltage i den årlige afslutningsfest – et 
brag af en fest, hvor man må undre sig 
over at ikke mange flere deltager. Hygge-
ligt, fornøjeligt, go’ mad og musik, og en 
masse snak. 
  
Så selv om sommeren knap nok er startet, 
er det lige før man allerede kan gå og glæ-
de sig til at det skal blive vinter, med en 
ny skisæson. Med så mange entusiastiske, 
hyggelige, og festlige mennesker i klub-
ben, kan det kun være yderst fornøjeligt at 
deltage på klubbens skiture. 

 Go’ sommer   Johnny 

FØRSTE MÅNED I GLOSTRUP 
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FORMANDEN HAR ORDET. 

 

Kære Skihajer! 
 
Sommeren sniger sig ind på os, og vi kan læg-
ge endnu en god sæson bag os. En sæson som 
blev afsluttet med manér med et brag af en 
afslutningsfest! Ved afslutningsfesten, er der jo 
tradition for at uddele årets Støvle til den eller 
dem, som i årets løb har udført en bemærkel-
sesværdig bedrift i skiclubben. I år blev støvlen 
uddelt til vores brave skigymnastikinstruktører. 
Skigym-instruktørerne yder en helt fantastisk 
indsats igennem sæsonen. Hver uge fra oktober 
til marts, kommer de 2 gange om ugen, og 
hagler os alle godt og grundigt i gennem. Mig 
bekendt er der ingen skiklub i Danmark, som 
tilbyder denne service for deres medlemmer så 
ofte som 2 gange 2 timer hver uge. Så et stort 
tak til jer skigym-instruktører: Boye, Torben, 
Karen Lotte og Niels!! Det er et meget stort og 
værdsat arbejde i gør for klubben! 
 I de sidste måneder, har I stakkels Skihajer 
været udsat for et veritabelt verbalt angreb fra 
jeres formand om, at der i den grad manglede 
frivillige til at videreføre skiklubbens arbejde. 
Vi manglede folk til bestyrelse, til turene, til 
skigymnastikken og til festudvalget. Og efter et 
par e-mails-bombardamenter kom der gang i 
sagerne! Det er med rigtig stor glæde, at kunne 
skrive, at vi har fået 3 nye bestyrelsesmedlem-
mer på generalforsamlingen. Det er Jannie 
Molberg, Michael Larsen og Lars Nitzsch Han-
sen. Og vi har allerede haft det første bestyrel-
sesmøde. Her konstituerede bestyrelsen sig 
selv, og valgte Michael Larsen som officiel 
kasserer, med vores gamle formand og kasserer 
Peter Laursen som regnskabsfører i baggrun-

den. Det er rigtig dejligt at have fået nye stærke 
kræfter ind i bestyrelsen. I den forbindelse 
siger vi tak for indsatsen i det forgangne år til 
kasserer Elin og bestyrelsesmedlem Rikke. 
 Næste område hvor vi manglede frivillige, var 
på vores skiture. Specielt på vores Hemse-
dalstur, hvor Gitte takkede af, efter en årrække 
med fine Hemse-arrangementer. Men ud af den 
blå luft kom Niels Frode og meldte sig på ba-
nen, en et stærkt team bag sig. Niels er en erfa-
ren herre udi at arrangerer skiture. Det husker 
vi for alle de vellykkede børneture for nogle år 
tilbage. Rigtig dejligt, Niels.  Det er vi mange 
der er glade for, ikke mindst de 120 deltagere, 
der hvert år drager nordpå.  
 Allerede da vi var på børnetur til Westendorf, 
proklamerede Claus Spiegelhauer, at han gerne 
vil arrangere en Børne-jubii-tur i uge 8 til næ-
ste vinter til Westendorf. Pladserne er bestilt! 
Vi glæder os! 
 En anden gammel kending meldte sig på ba-
nen. I forbindelse med, at vi går ind i klubbens 
25. sæson, og dermed skal have et brag af en 
jubilæumssæson, så vil Hugo gerne genoplive 
fordums tids Wagrainture. Forlydender siger, at 
det kommer til at foregå i uge 4. Herudover, 
kommer der måske et turtilbud mere. Mere om 
dette senere. 
 Så nåede vi frem til skigymnastikken. Her har 
vi fortsat ikke fået flere frivillige på banen, 
som kunne tænke sig, at uddanne sig til ski-
gym-instruktør i gode og trygge rammer, med 
vores erfarende instruktører. Så derfor skal der 
atter lyde en opfordring til at komme ud af 
busken, og få meldt sig hos Boye. 
 I år har vi startet et festudvalg op. Dette for at 
have en gruppe mennesker der i fremtiden kan 
stå for vores skifester. Men ikke mindst også 
for at stå for næste års 25 års jubilæumsfest. Vi 
er begyndt at få medlemmer til udvalget, men 
mangler mange endnu, så igen – ud af busken! 
Og denne gang skal du tage fat i Neel. 
 Sommeren er som sagt på vej, og vi skal se lidt 
på sommerens aktiviteter. Tag dit skihaj-blad, 
find en rigtig god og hyggelig krog, sæt dig 
med en kop kaffe, eller en drinks, og nyd en 
halv times god læsning. Se hvad vi byder på i 
sommerens løb. Må i alle få en forrygende 
sommer! 

Morten 
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- Jubilæum i Glostrup Skiklub!! 
 

Når klubben skal fejre sit 25 års jubilæum, skal det ikke gå stille af, så vær ekstraordinært 
med til at skabe festen i foråret 2008! Der er brug for skøre indfald og udførende kræfter 

til en revy og andet spas, så jo flere der melder sig, des sjovere kan det blive☺ 
 

Læs mere på hjemmesiden eller kontakt Neel NU: nh@dns.dk eller 21613248. 
 
 
 

HUSKER DU 1993? 
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Damer  Tid 
Cecilie Frode-Jensen 25,59 
Gitte Pedersen 27,76 
Lene Pedersen 28,17 
Dorthe Ruskold 28,97 
Mette Damm 30,10 
Berit Lauritsen 31,82 
Sofie Krambeck 32,13 
Jette Meier 32,82 
Anna Lydolph 32,90 
Melissa Molberg Pedersen 33,22 
Charlotte Fink 33,71 
Majbritt Albretsen 33,94 
Vibeke Perret-Gentil 34,27 
Isabella Molberg Pedersen 34,32 
Dea Toftkær 39,67 
Lisbet Kristensen 40,86 
Gitte Laursen 43,90 
Tua Caspersen 47,02 

Herrer  Tid 
Kenni Elsborg 24,73 
Steen  Haslauer 25,75 
Jørgen Groskopf 25,79 
Henrik Prom 25,92 
Lars Jørgensen 25,93 
Preben Elsborg 26,10 
Torben Sørensen 26,47 
Jens Normand 27,08 
Nick Pedersen 27,16 
Jeff Haslauer 27,65 
Nicklas Riisberg Winther 27,70 
John Riis Nielsen 27,74 
Otto Mørkvig-Hansen 27,90 
Kenneth Wigh 28,67 
Johnni Damm 29,07 
Thomas Ljungmann 29,71 
niclas hornum 29,79 
Arne Nielsen 29,83 
Kim Pedersen 30,27 
Karsten Hede 30,81 
Robert Hansen 30,87 
Niels Frode-Jensen 31,13 
Erik Hansen 31,38 
Kenneth Jørgensen 33,76 
Marck Hoffman 34,77 
Stig Albretsen 36,85 
Bjarne berntsen 36,93 
Finn Henriksen 38,90 
Claus Toftkæe 41,13 
Niels Lemming 42,35 

Instruktør  Tid 
Steen  Greisen 23,16 
Hans Henrik Heidensleben 23,76 
Torben Greisen 24,95 
Henrik Hurtigkarl 25,05 
Karen Jørgensen 25,16 
Ulf Jensen 25,44 
Lotte Krambeck 26,18 

Snowblades  Tid 
Kenneth  Wigh 30,61 
Michael  Andersen 31,35 
Kirsten  Andersen 31,61 
John  Riis 33,48 
Jørgen Groskopf 55,04 

Snowboard  Tid 
Rikke Pedersen 35,92 

Hemse resultater 
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de fleste hytter og idet vi havde på forhånd 
hyret en lokal hjælper med minibus, til at 
hjælpe med at transportere mad og drikke 
til den der boede længst væk, gik alt som 
smurt og der var kun glade smil at spotte.   
 
På trods af den manglende nattesøvn på 
turen derop, blev der som sædvanligt hyg-
get i hytterne torsdag aften og fredag våg-
nede vi igen op til super vejr, og så var det 
på ski igen. Dagen gik med skiskole, 
brush-up, chokoladehytten samt smil og 
hygge, for at afrunde dagen var der arran-
geret en udendørs afterski bar, hvor de der 
havde lyst fik rigeligt at drikke inkl. et par 
norske langrends drenge som troede de var 
kommet i ”paradiset” før tid. Gratis øl og 
små grå har altid en helt særlig effekt på 
de nordlige breddegrader.  
 
Lørdag var det igen supervejr så vi kunne 
holde Hemsemesterskaberne i solskin. Vi 
havde i år fået opstillet en herlig bane og 
med rigtig tidtager udstyr, så det ikke 
skulle være et tilfældigt tryk på et stopur, 
der bestemte hvem der skulle vinde i en af 
de mange rækker. Flot gået af alle deltage-
re som kæmpede sig igennem portene i fin 
stil, og en helt specielt tak til jer der sørge-
de for underholdningen og de af jer som 
meldte jer til at gi en hånd med resultat-
skrivningen, grill pølser, mikrofonen mm, 
tusind tak for hjælpen. 
 
Præmieoverrækkelsen om eftermiddagen 
fandt sted i de sidste solstråler og var som 
altid for de fleste spændende, idet de fleste 
gav den fuld gas under konkurrencen. Igen 
i år havde vi fået en masse dejlige gaver 
fra vores trofaste sponsor Jørgen Pedal 
og Snowfun i Roskilde som er verdens 
bedste støvle- og skibutik. Tusind tak for 
dem.   
 

Der var i år i prisen inkluderet rengøring 
til alle hytter, hvilket gav en mere stille 
søndag morgen. Efter 4 dejlige skidage i 
perfekt føre var det tid til at pakke busser-
ne. På turen hjemover var der god tid til 
eftertanke om de seneste dage og nætter på 
bjerget…….. June Elsborg lærte at hvis 
man skal på skovtur udenfor løjperne, er 
det bedst at beholde skiene på, ellers risi-
kere man nemlig at glide ud over skrænten 
og få en flyvetur og måske vride et knæ!! 
Og så var der ham der bare lige skulle 
trække lidt frisk luft, og ikke kunne finde 
tilbage til sin egen hytte og dermed havne-
de i køjen hos en anden mand, rygtet siger 
at han aldrig mere i beruset tilstand går 
udenfor, uden at medbringe mindst GPS, 
livline, kort, telefon og en Falck hjælper. 
Hvis du vil vide mere, kan du bare komme 
til onsdags løb i Brøndby skoven og spør-
ge vores grillmester Bjarne han kender 
den rigtige historie bedst! …fik vi skrevet 
at det er kl. 18,00 hver onsdag hele som-
meren vi løber, griller og hygger og alle er 
naturligvis velkommen. 
 
Aftensmaden blev som sædvanligt spist på 
p-pladsen ved søen, igen i år var det tør-
vejr, de havde dog fjernet vores borde med 
tilhørende bænke, derfor blev det stående 
buffet, men der blev hygget med resterne 
af maden, inden turen foresatte hjemad, 
hvor vi efter en stille og rolig tur hjem, 
ankom tidlig mandag morgen til Glostrup 
Station.  
 
Vi vil godt benytte lejligheden til at sige 
tak til alle for jeres gode selskab på turen 
og ikke mindst for de meget flotte gaver I 
gav os ved præmieoverrækkelsen. Tak for 
denne gang, håber at vi ses på næste års 
tur, hvor der forhåbentlig er kommet nye 
og friske folk på turleder posten. 

 
Knus fra Arne, Steen og Gitte. 
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– masser af sjov – lige noget for dig!!?? 
 

Klubben har brug for et festudvalg, og du kan være blandt de heldige! 
Det er nemlig super sjovt at være sammen med andre fra klubben om at lave noget sjovt 

for resten af klubben☺ 
 

Festudvalget skal stå for: 
• Skisæsonens opstartsfest i efteråret 

Skisæsonens afslutningsfest i foråret – 2008 er ekstraordinær med 25 års jubilæum☺ 
 

Festudvalget finder sammen ud af ’stilen’ for festerne og gennemfører dem.  
Bestyrelsen er behjælpelig i forløbet. 

Læs mere på hjemmesiden eller kontakt Neel NU: nh@dns.dk eller 21613248. 
 

 

 

 Eller 2003? 
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For første gang skulle min søn og jeg med 
på turen til Hemsedal. Vi havde været med 
på de sidste to børneskiture, så vi kendte 
lidt til konceptet som kendetegner klub-
ben, ” styr på det og hygge. 
 
Vi mødte ind ved Motorolahuset onsdag d. 
28 marts kl. 18.30, på en herlig varm for-
årsdag... I løbet af ganske få minutter for-
vandlede pladsen sig til en myretue. To 
busser rullede ind på pladsen, en dobbelt-
dækker og en alm. bus. Jeg noterede med 
lettelse, det ikke var Højmark vi skulle 
køre med. 
Biler kom og kørte igen, børn og voksne 
gik glade rundt og krammede hinanden. Vi 
kendte ikke rigtigt nogle, men det så me-
get hyggeligt ud. Vi fik hilst på turlederne, 
Gitte og Sten, som vi også skulle bo i hyt-
te med. 
 
Effektivt og hurtigt blev busserne pakket. 
Ufattelige mængder øl, og masser af mad. 
Der var lavet sedler på busserne, så man 
kunne se hvor man skulle anbringe sin 
bagage og hvor man skulle sidde i bussen. 
Kort efter var vi på vej mod Norge. 
 
Torsdag morgen ankom vi til et dejligt 
veldækket morgenbord, i en hyggelig re-
staurant ved hovedliften. Hvorefter vi gik 
hen til skiudlejningen. Det virkede ikke 
som om det hjalp synderligt på effektivite-
ten at vi hjemmefra havde målt og vejet 
os. Men måske var det bare fordi man altid 
er en smule utålmodig efter at få ski på, 
når solen skinner fra en skyfri himmel. 
 
Efter en vidunderlig dag på ski, hvor der 
var masser af sne, og alt var åbent, skulle 
bussen pakkes ud, og bagagen mm. forde-

les i hytterne. 
Det foregik rimeligt smertefrit, især fordi 
der var skrevet tydeligt hyttenr. på alt. 
Men jeg må indrømme, at jeg var noget 
imponeret over, så mange kasser øl der var 
med. At jeg så senere skulle erfare, da vi 
tog hjemad søndag aften, at jeg, på de 4 
dage, havde indtaget mere end jeg hjem-
mefra havde forestillet mig. Selv det hav-
de turlederne styr på, så ingen tørstede. 
 
Hytterne var rigtigt dejlige. Behagelige og 
store nok til at rumme 12 mennesker, lå 
lige ud til pisten. 
 
Næppe havde vi indtaget et vidunderligt 
aftensmåltid, og hilst på hinanden, før de 
først ”gæster” ankom. Historier blev for-
talt om tidligere ture, sjove anekdoter om 
de kendte profiler i klubben. Mange havde 
været med på Hemsetur næsten alle 11 
gange. 
Der blev sunget sjove sange. Skålet, talt 
om hvor vemodigt det var at det måske var 
sidste gang Glostrup havde en tur til Hem-
sedal. Der var ikke rigtigt nogle der indtil 
videre havde budt ind med at arrangere 
den næste tur. Egentligt underligt, tænkte 
jeg i mit stille sind. Sådan er det jo at være 
i klub. Man må jo skiftes til at tage en tørn 
og løfte i flok. Evt. uddelegere opgaverne, 
så meget det kan lade sig gøre. En kunne 
måske stå for alt med klubmesterskaberne. 
En anden tilmeldingerne og hyttefordelin-
gerne. Blot lidt tankespind fra en nybegyn-
der i klubben. 
 
Næste morgen kl. 9 var der udtagelsesløb 
for børnene til skiskolen. Holdene blev 
dannet. De iøjnefaldende orange veste 
blev uddelt. Der blev vinket farvel til for-

 

Hemsedalturen med Glostrupskiklub År 2007 
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Årets Hemsedal tur blev som så mange 
gange før udsolgt på rekord tid, og i idet 
deltagerne havde betalt det fulde beløb fra 
starten kom der ikke lige så mange afbud, 
som det har været tilfældet de tidligere år. 
Onsdag aften den 28. marts skulle mange 
måneders planlægning omsættes til klub-
bens måske mest populære skiferie, om 
det er fordi at den kun strækker sig over 4 
skidage at den er så eftertragtet, eller at det 
er fordi de fleste kan klare 4 dage på ski 
uden den helt store forberedelse, ved vi 
ikke….Men det var dog meget tydeligt på 
løjperne at se, hvem der meget fornuftigt 
havde deltaget i skitræningen og dem der 
ikke havde været forbi Søndervangsskolen 
i vinterens løb.  
 
Parkeringspladsen ved Glostrup Station 
blev hurtigt fyldt med forventningsfulde 
skihajer som alle medbragte de fleste per-
sonlige ejendele, indholdet af deres køle-
skab samt et mega forråd af øl, vin og 
sprut…. Det ville jo være surt at mangle 
noget. De to lejede ”luksus” busser inkl. 

verdens bedste chauffører som denne gang 
var Ernst, Marck, Michael og Thomas som 
bragte os sikkert frem og tilbage på turen.  
 
På turen derop fik vi uddelt de forudbestil-
te og fremsendte liftkort, hvilket lettede 
noget på den helt naturlige forvirring der 
ellers let kunne opstå, ved den til alle for-
udbestilte morgenmad, når man efter at 
have bumpet i en bus hele natten og deref-
ter skal forsøge at samle sig selv, sine 
børn, skitøj mm for at komme ud og nyde 
det super dejlige vejr, som også var bestilt 
i god tid til alle dagene.  
 
Vi fik en varm modtagelse af skihajer der 
ikke kunne vente på busafgangen, og der-
for var taget til Hemsedal på egen hånd 
nogle dage forinden. Efter en solid mor-
genmad lykkes det at få alle fordelt på 
skiskoler, skiudlejning, røde og sorte pi-
ster eller i en køjeseng. Hen på eftermid-
dagen var det tid til at tømme busserne for 
medbragt løsøre. I år og med hjælp af vejr-
guderne lykkes at få busserne meget tæt på 

Turleder referat Hemsedal 2007 
 

 

Hemsedal,  såvel nat som dag…. 
altid hyggelig... 
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Michael Larsen og Jannie Molberg. 
 
Valg af 2 (→3) suppleanter 
Bestyrelsen ønsker 3 suppleanter valgt. 
Dette blev vedtaget. 
Tua Caspersen blev genvalgt, og derud-
over blev Neel Hansen og Lars Nitzsch 
Hansen valgt. 
 
Valg af revisor 
Keld ”Bager” Petersen blev genvalgt. 
 
Valg af revisorsuppleant 
Niels Toft blev valgt. 
 
Eventuelt 
Næste års ture: Der bliver nok ikke 2 uge 
ture for voksne. 
Niels Frode vil sammen med et konsorti-
um bestående af hans kone Lene, Lars Boe 
Nielsen og Bjarne Berntsen løfte arven 
som Hemse-turledere, ”hvis ikke andre 
melder sig”. 

Der blev foreslået rene off-piste ture. 
Der blev foreslået ture til Schweiz. 
Der blev foreslået en ”multi-sports dag”. 
Der blev foreslået hav-kajak. 
Der blev foreslået, at skiclubben overtager 
”Benknuseren” fra/sammen med Trisse-
mændene. 
Der blev foreslået, at vi prøver at deltage i 
nogle af de andre store skiklubbers arran-
gementer, og at de andre klubber får ad-
gang til at deltage i vores. 
Der blev spurgt om bestyrelsen havde en 
fornemmelse af, hvorfor der kun møder 32 
medlemmer op til generalforsamlingen? 
Der blev svaret, at det kan være svært at få 
tid i en travl hverdag, og at det måske er 
udtryk for, at de fleste er tilfredse. 
 
Generalforsamlingen blev hævet kl. 21.35. 

 
Michael Andersen, referent

 Lars Boe Nielsen, dirigent 
 

Børn  Tid 
Simon Heidensleben 29,02 

Emil Damm 29,61 

Rune Lydolph 30,66 

William Lydolph 30,77 

Mads Damm 31,98 

David Riisberg Winther 32,40 

Kalle Kristensen 36,39 

Christine Krambeck Greisen 36,69 

Mikkel Prom 37,60 

Theresa Normand 40,08 

Camilla Rasmussen 40,14 

Lasse Lauritsen 42,41 
Clara Fink Sørensen 51,58 

Junior  Tid 
Rikke Greisen 26,71 

Niklas Elsborg 26,90 

Jon H Hansen 27,96 

malte meier carlsen 27,96 

Sasha Pedersen 28,67 

Katrine Frode-Jensen 29,19 

Louise Greisen 31,07 

Mie  Lykke 32,10 

Sarah Normand 32,48 

Tim H Hansen 33,05 

Maj Kristensen 33,40 

Niklas Overby Nielsen 35,62 

Kasper Lindhard 35,88 
Anna Winter 52,57 

Hemse resultater 
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ældrene, som lykkeligt drønede ned ad 
pisterne, nydende de 3 timers frikvarter, 
velvidende vores børn var i de bedste hæn-
der. Dejligt at finde sammen med andre 
voksne, og nyde at lege sammen på pister-
ne. 
 
Det var herligt på afstand at se sin pode 
forbedre sit skiløb i på de 3 dage der var 
skiskole, observere hvor hyggeligt de hav-
de det. Høre om alt det nye de havde lært 
hver dag. 
 
 
Endnu en helt forrygende aften, med dejlig 
veltillavet mad og drikke. Man forundres 
over hvor store mængder mad og drikke 
man kan konsumere i godt selskab og hvor 
lidt søvn man kan klare sig med, og så 
alligevel stå op næste dag og løbe på ski. 
Dog observerede jeg at man skulle være 
særlig forsigtig med ”hytterally”. Man 
kunne godt risikere at være lidt sidevinds-
følsom bagefter.. Enkelte havde også en 
væmmelig grå farve i ansigtet om morge-
nen.. 
Jeg havde meldt mig til brush up. Det var 

dejligt at få rettet nogle fejl, og få op-
mærksomheden rettet hen på andre ting. 
Personligt fik jeg meget ud af det. Det kan 
varmt anbefales, også til garvede skiløbe-
re. Dog var det lidt ærgerligt at, det lå på 
samme tid som klubmesterskaberne. Så 
kurset blev kort, men intensivt. Der skulle 
jo også tages billeder af poderne, der kom 
over målstregen. 
Selve klubmesterskaberne, hvem der 
vandt, i hvilke klasser og tiderne, har jeg 
ikke styr på, men hyggeligt og spændende 
var det. Nogle flotte tider. Vores formand 
Morten Dyrner, speakede på underholden-
de og bedste vis, så tilskuerne i god tid, 
var klar over, hvem der kom drønende 
gennem portene. Jeg blev selv lidt bidt af 
det, og måtte lige løbe igennem en gang 
til. Den første gang jeg prøvede, havde jeg  
lidt sommerfugle i maven. 
 
Om aftenen var der uddeling af pokaler. 
Det foregik på en sejrsskammel bygget af 
sne. Klapsalverne bragede. Børneskisko-
len uddelte pokaler til alle deltagende 
børn. 
Gitte, Sten og Arne fik også en gave fordi 

 

Børnehygge i sneen... 



STRØBY-EGEDE SELSKABSLOKALER ER 
VELEGNET TIL STORE SOM SMÅ 

Middage,Fødselsdage,Barnedåb, 
Konfirmationer,Bryllupper,Firmafester, 
Forretnings arrangementer,Kaffeborde, 

Buffet ér, Kolde borde, Smørrebrød,Platter 
Grill fester og Forretnings frokoster 

 
Vi leverer også mad ud af huset ! 

Ring og få et tilbud 
 

Strøby-Egede Selskabslokaler  .  Stevnsvej 82  .  4600 Køge 
Tlf. 56 26 70 50  .  Fax 56 26 70 56 
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det var den sidste tur til Hemsedal, de hav-
de arrangeret. 
 
Den sidste dag søndag, skulle hytterne 
forlades kl. 10 og bussen skulle være pak-
ket. Det gik stille og roligt.  Kl. 17 mødtes 
vi ved den store parkeringsplads, hvor der 
blev skiftet tøj i dejlig solskin. Klar til 
afgang, med et enkelt stop for at spise 
aftensmad. Ellers var det trygt og godt at 
køre gennem Norge og Sverige med ruti-

nerede chauffører, hvorefter vi kom til 
Glostrup kl. 6 om morgenen. 
Krammede hinanden farvel, og sagde tak 
for denne gang, men forhåbentlig ikke 
sidste gang!!  
Jeg håber vi ses igen til næste år!! 
 
Kære Gitte, Steen og Arne!! Tak for en 
super dejlig og tilrettelagt tur.. 
 

Berit Lauritsen 
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Tak for i år, vi er 520 medlemmer, vi er 
Danmarks 4. største skiklub og vi skal i 
gang med vores 25. sæson. Der bliver 
masser af aktiviteter i det nye år. Tak til 
alle, som har været Gi’hajer i det forgang-
ne år. 
 
Beretningen blev taget til efterretning. 

 
 
Forelæggelse af revideret regnskab 
Det uddelte regnskab blev gennemgået og 
forklaret af Elin Arntsen. Vi har haft større 
indtægter pga. kontingentstigningen sidste 
år, og vi har haft færre udgifter, så der er 
et pænt overskud. En del af dette skal an-
vendes til opstartfesten og selvfølgelig til 
jubilæumsfesten næste år. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Planer for det kommende år 
Neel Hansen gennemgik planerne for 
2007-2008. 
Afslutningsfest/billedaften 21.04 med 
”Tuff Enuff” med 80 tilmeldte! 
Årets ture: Er ikke fastlagt endnu, men det 
er noget af det første, den nye bestyrelse 
skal arbejde med. Der er rygter om en 
mulig jubilæumstur til Westendorf og an-
dre rygter om en jubilæumstur til Wagrain. 
Under eventuelt vil det være muligt at give 
bestyrelsen input til fastlæggelsen af ture-
ne. 
Camping weekend måske i uge 33? 
Mountain bike i Hareskoven hver lørdag 
kl. 9.30. 
Golf mesterskab? 
Løb hver onsdag i Brøndbyskoven kl. 18, 
og hver søndag på Kringelstien kl. 9.31. 
Der deltages i forskellige motionsløb, og 
der er mulighed for at købe løbetøj med 
sponsorstøtte. 
Skigymnastik fra medio oktober til slut-

ningen af marts. Vi mangler trænere og 
ideer til nye tiltag. 
Opstartfest 6.10.2007 på Leragergård 
Julebanko 3.12.2007 antagelig på bibliote-
ket 
Øvrige mulige aktiviteter nævnes O-løb, 
Bon-Bon-land, Kajak, Beach-volley, 
Sankt Hans hygge, Dykning, Vandski, 
Fastelavn, Udstillinger, osv. 
25 års jubilæumsfest i foråret 2008. 
Vi vil gerne etablere et ”stående” festud-
valg på 6 personer, som ”sidder” 2 år ad 
gangen. Se oplæg på hjemmesiden. 
Følg i det hele taget med på hjemmesiden 
og tilmeld dig nyhedsbrevet (mail-listen). 
 
Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag til be-
handling. 
 
5a. Fastsættelse af kontingent og ind-
skud 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 
og indskud. Det blev vedtaget. 
 
Valg af formand 
Morten Dyrner blev genvalgt. 
 
Valg af kasserer 
Elin Arntsen genopstiller ikke. Den tidli-
gere kasserer Peter Laursen har indvilliget 
i at varetage det praktiske arbejde som 
regnskabsfører, men han ønsker ikke at 
indtræde i bestyrelsen. Der vælges ét be-
styrelsesmedlem (for 1 år) til at have an-
svaret for økonomien. Bestyrelsen konfi-
gurerer sig på første møde, og beslutter, 
hvem der har dette ansvar. Der vælges 
således 4 medlemmer til bestyrelsen under 
næste punkt. Dette blev vedtaget. 
 
Valg af 3 (→4) bestyrelsesmedlemmer 
Hans Henrik Heidensleben og Gitte Peder-
sen blev genvalgt. Som nye blev valgt 
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Valg af dirigent 
Lars Boe Nielsen blev valgt, og han kon-
staterede, at generalforsamlingen var lov-
lig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 
 
Formandens beretning 
Morten Dyrner gennemgik sidste års akti-
viteter. 
Afslutningsfest med 76 deltagere. Udde-
ling af årets støvle til Hugo Larsen, live-
musik og højt humør.´ 
Camping weekend v/Neel 
Mountain bike v/Tua & Karen 
Golf v/Siemen 
Løbeafdelingen: Hugo er stoppet som le-
der af denne, og Lars Boe, Tua, Bjarne og 
Arne har taget over. Der blev afholdt grill 
aften hos Kirsten og Michael. Vi har delta-
get i en masse løb: Kvindeløbet, Vallens-
bæk, Esrum Sø og Berlin. Efter årets sid-
ste løb i skoven var der hygge i en filmbus 
med varm kakao og hjemmebag. Der blev 
holdt en stor løbeafslutningsfest med live 
band i Glostruphallens restaurant.  
Opstartfest med tema ”Oktoberfest” med 
54 deltagere. 
Snow Fun havde 20 års jubilæum, og der 
var klubaften i december. 
Julebanko med ca. 100 deltagere og med 
gavegaranti 
Jule o-løb med glögg og pølser. 
Indoor Ski blev aflyst et par gange, men vi 
prøver igen næste sæson 
Skigymnastik med mange deltagere (og få 
instruktører). Stor tak til Boye, Karen, 
Torben, Lotte, Niels Toft og ”Bokse Bit-
ten”. 
Julefrokost i bestyrelsen. 
Skiturene: 
Opstramning af logistikken med tidlig 

advisering af turprogram, og nu kun med 
tilmelding på hjemmeside fra 01.09 kl. 
03:00! Til gengæld havde gamle medlem-
mer ingen forkøbsret. Fuld indbetaling af 
turens pris på Hemse ved tilmelding. 
Obstler testtur (privat) 
Sölden v/Bjarne OB og Jørgen med 31 
deltagere. Såvel toget som sneen var for-
sinket men kom dog frem. 
Westendorf børnetur v/Claus Spiegelhauer 
med 60 deltagere. I år 6 dage i stedet for 4, 
kraftig forbedring af indkvartering og 
mad, og dermed også en kraftig prisstig-
ning. Første tur, der blev udsolgt, pragt-
fuldt vejr, men næsten ingen sne. 
Avoriaz v/Ulrik og senere Erling med 14 
deltagere. Masser af sol og sne. 
Hemsedal v/Gitte, Steen og Arne med 120 
deltagere (og 35 på venteliste). 11. tur i 
træk og måske den sidste. Den mest velar-
rangerede og velgennemførte tur. Hytterne 
er reserveret i uge 14 til næste år, men 
hvis der ikke melder sig en turleder senest 
1.6.2007, bliver der ikke nogen tur i 2008. 
Tak til arrangørerne og instruktørerne på 
alle årets ture. 
 
Klubbens fremtid: 
Aktiv rekruttering af nye ”arrangører” 
Opstart af en ungdomsafdeling 
Aktivering af klubmedlemmer 
Begrebet Gi’haj: Vi har et stort behov for 
flere frivillige, så vi kan opretholde vores 
høje aktivitetsniveau. Bestyrelsen er ved at 
være ”gammel i gårde”, så udskiftninger 
er på vej. Hvordan skal vi tiltrække 
”ydere” i stedet for ”nydere”? 
Nye tiltag på festfronten: Måske sammen-
lægges løbeafslutning og opstartfest. 

Referat fra generalforsamling i Glostrup 
Skiclub tirsdag 17.4.2007 

9 

Klubmesterskaber i 
Golf 2007 

 
Du inviteres hermed til  

de uofficille klubmesterskaber i golf:  
 
 
   

Mandag den 18. juni 2007  
 

Mesterskaberne afholdes over 9 huller på golfbanen i  
Smørum Golfklub Skebjergvej 46 2765 Smørum 

Siemen underviser på driving range fra Kl 15:00  
og turneringsstart er kl 16:00.  

Du kan evt. leje udstyr af golfklubben  
og spise din aftensmad i deres restaurant sammen  

med andre, der ikke skal skynde sig hjem!  
Tilmelding på www.gloski.dk 

CAMPING WEEKEND VED VEJBY STRAND 
 

Vi afholder selvfølgelig vores hyggelige clubtur ved Vejby igen i år. 
 

Reserver derfor allerede 17-19 august 2007 
 

Mange muligheder til store og små, bla. 
 Swimmingpool, tennisbaner hoppepude.  

Ikke mindst grill og det dejligt glas vin eller to 
Tilmelding senest 1 august 07 til Jannie  

som også kan informere om prisen på overnatning mm.  
 

Jannie´s mail er:   jm2709@hotmail.com 



Hemsemix 20077 


