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

370.00 
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680.00 
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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 
 02.04 Løbe start Brøndbyskoven kl. 18.00 
 06.04 Bagsværd Sø Rundt kl. 10.00  
 22.04 Generalforsamling Søndervangsskolen kl.19.00 
 27.04 BT Halvmaraton, Lyngby kl. 11.00 
 05.05 Bagsværd Sø Rundt kl. 18.30 
 17.05 25 års jubi fest Vestervangsskolen kl. 18.00 
 11.05 Pinseløb i De Små Haver (M.G. Petersen) kl. 7.00 
 18.05 Copenhagen Marathon kl. 9.30 
 02.06 Bagsværd Sø Rundt kl. 18.30 
 ??.06 ALT FOR DAMERNE - Kvindeløbet kl. 18.00 
 07.07 Bagsværd Sø Rundt kl. 18.30 
 04.08 Bagsværd Sø Rundt kl. 18.30 
 17.08 Vallensbæk Rundt, 5 og 15 km - kl. 10.00 
 31.08 Esrum Sø Rundt, 10 og 28 km - kl. 11.00 
 01.09 Bagsværd Sø Rundt kl. 18.30 
 28.09 Berlin Marathon 2008 
 19.10 Gribskovløbet 7,5 og 12,4 km - kl. 11.00 
 

 

Og husk… 
 

Løb i Brøndbyskoven hver onsdag kl. 18.00 
(start d. 2 april) 

 

MTB i Hareskoven hver lørdag kl.9.30 
 

Løb på Kringelstien/Vestskoven hver søndag kl.9.31 

Husk du kan se, og downloade skihajen i farver på hjemmesiden 
www.glostrupskiclub.dk 
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Flot natur, masser af skov og vand, et fan-
tastisk fugle- og dyreliv, og så selvfølgelig 
social samvær og hygge ……… det kunne 
lyde som noget fra et feriekatalog eller et 
eksklusivt kursted, men er som end ”bare” 
en beskrivelse af Kringelstien hver søndag 
formiddag. 
 
Flere og flere glade løbere har fundet ud 
af, at løb ikke nødvendigvis kun foregår i 
Brøndbyskoven i sommerhalvåret. Og selv 
om parkeringspladsen ved Kringelstien, 
efterhånden er ved at være trang, er der 
stadig plads til flere. Det er kl. 09:31, hver 
søndag, og som tidligere omtalt, fortsætter 
succesen med vejning, ved vejeminister 
Tua.  
 
Lige nu, i skrivende stund, kan vi i det 
meste af Europa, boltre os i så store sne-
mængder, som vi ikke længe har set. Men 
samtidig kan vi også se dagene blive læn-
gere og længere, et sikkert tegn på at vi 
inden længe, igen, skal mødes i Brøndby-
skoven kl. 18:00 hver onsdag. En ny løbe-
sæson er på vej, og normalt ville vi starte 
første onsdag i april. Men hele den uge er 
der ”Hemsetur”, og en mere officiel åb-
ning vil derfor først blive onsdag den 9. 
april. Det skal selvfølgelig ikke afholde 
nogen fra at løbe onsdagen før. 
 
Igennem sommeren er der en masse tradi-
tionsrige løb, som klubben plejer at delta-
ge i, og jeg skal forsøge ”løbende” at ori-
entere om det, dels i skoven, og dels på 
hjemmesidens aktivitetskalender. Hvis 
blot nogen skal nævnes, kunne det være, 
det månedlige Bagsværd Sø Rundt, Alt for 
damerne, Glostrup Park Stafet, Esrum Sø 
Rundt, og for de lidt mere ”hardcore”, er 

der Pinseløbet, Copenhagen Marathon, og 
Berlin Marathon. 
 
Med hensyn til Berlin, er der også mulig-
hed for at gennemføre en maraton på rulle-
skøjter, og derfor vil der blive mulighed 
for fællestræning sommeren igennem. En 
af vores helt nye medlemmer, og skihaj, 
Pia, har en del erfaring på inlinere, og har 
lovet at assistere og øse af sine færdighe-
der. Om vejret tillader det, vil første gang 
blive søndag den 9. marts kl. 12.00, hvor 
vi mødes ved Brøndby Havn. Da det er ret 
nyt, forestiller jeg mig at vi mødes, ruller 
lidt, og drøfter linjerne for den videre træ-
ning. 
 
Mange må have en masse ideer og ønsker 
til nye tiltag, eller bare justeringer af eksi-
sterende aktiviteter, så alle er meget vel-
kommen til at ytre sig, evt. på 
jk@tranekilde.com. 
 
Så derfor, hold øje med vores hjemmeside, 
hvor tingene vil blive ”annonceret” når det 
er aktuelt. 
 
 
Mange løbehilsner 
 

Johnny 
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Nyt fra løbeministeriet 
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FORMANDEN HAR ORDET. 

 

Formands ord 
Så er det atter blevet Skihaj tid. Jeg sidder her og 
kæmper lidt med energien, for at få skrevet ind-
lægget. I går aftes havde vi nemlig billedaften for 
årets Wagrain tur, og det foregik i ”klubhuset”, 
dvs. her i kælderen, med 31 glade mennesker. 
Disse klubaftener plejer som regel at afstedkom-
me en allergisk reaktion. Måske at det er humle, 
men er blevet overfølsom for. Nå, men en glim-
rende aften at tænke tilbage på den første halvdel 
af jubilæumssæsonen. 
Inden vi udbød årets skiture, tilbage i september, 
havde vi et ”lille” problem. Vi havde ingen turle-
der til børneturen. En hurtig efterlysning blev 
iværksat, og resultatet kom hurtigt. Christina og 
Ernst meldte sig, blandt flere,  på banen. Det skul-
le hurtigt vise sig, at være et par yderst kompeten-
te turledere. I løbet af ingen tid havde de sat et flot 
turprogram op, og i skrivende stund, er de lige 
kommet retur fra Westendorf. Forlydender siger, 
at det har været en forrygende tur. Rigtig godt 
gået, Christina og Ernst. Tak for det, og håber at I 
er friske til endnu en tur. 
 Traditionen tro blev turene meget hurtigt udsolgt. 
Allerede fredag formiddag, kunne Hugo melde 
udsolgt på jubi-turen til Wagrain. Måske fordi at 
der var tårnhøje forventninger til turen, efter Hu-
gos tilbagevenden som turleder på turen. Og ingen 
af os blev skuffede. Hugo havde sørget for fanta-
stisk sne, dejligt vejr, og alt den sædvanlige ge-
mütlichkeit, som der plejer at være på Wagrain 
turene. En fantastisk tur! Tak for det Hugo.  
Også Hemsedalsturen har fået nyt lederskab. Med 
Niels Frode & Co. føles denne tur at være i gode 
hænder. Og ganske som vi plejer, skal vi ca. 120 
Skihajer af sted igen. Mange glæder sig til årets 
sidste skitur. Hvad mon turlederne har fundet på 
denne gang, i anledning af jubilæet. 
 Og så som noget helt nyt, er der blevet udbudt en 

tur her til foråret. Det er en adventure tur til Øst-
rig, med at godt fra adrenalin-kick fadet. Går ind 
på hjemmesiden, og læs mere. En tur lige for dig! 
Den sidste tur, som har været afholdt, er trænings-
turen for vores instruktører. De har været i St. 
Anton i uge 6 på off piste kursus. Og med 2½ m 
sne, så var forholdene (og dermed humøret) helt i 
top. Nu skulle instruktørerne være toptrimmet! Og 
den første tur, vi afholdte, var i Indoor Ski i Rød-
ovre. Tilbage i november, var de et par håndfulde 
folk, som prøvede dette nye medie af. Tak for 
indsatsen, Kim. Jeg tror at der er basis for en 
gentagelse! 
I Løbeafdelingen har vi haft ministerrokade. 
Skiclubben har været i infight med FN om Lars 
Boe. Men de vandt, da de havde en opgave i 
Kashmir, som han skal løse. Men straks blev der 
på løbefesten udnævnt en ny løbeminister. Og 
hvem var mere naturlig at vælge, end den mest 
trofaste af sæsonens løbere. Johnny, selvfølgelig. 
Han havde vist ikke misset én eneste gang i sko-
ven. Johnny har allerede været i vælten med flere 
tiltag, og vi glæder os i den forbindelse til forårets 
komme! Og apropos løbefest – hold da op for et 
brag! Med et rigtigt super-band. Mon ikke vi 
kommer til at høre dem igen en anden gang.  
Og så nåede vi frem til årets banko – denne gang 
uden formandens deltagelse, da undertegnet havde 
været i infight med en pistenbulli et par dage 
forinden, med brækket skulder og skadet knæ til 
følge. Men det gik selvfølgelig helt fint uden. Igen 
en rekord stor deltagelse, og en masse gaver blev 
delt ud. 
Det nye år blev skudt i gang med et stormøde. Her 
havde 30 EnerGi’hajer fundet vej. Og det var en 
meget kreativ aften, med en fantastisk masse gode 
input til klubbens fremtid. Og ikke mindst til den 
kommende jubi-fest d. 17. maj. I den forbindelse 
blev der stiftet et festudvalg, som skal stå for jubi-
festen. Udvalget består af 15-20 personer, som har 
delt sig i 2 grupper, hvor den ene tager sig af selve 
festen, og den anden står for underholdningen. 
Der bliver arbejdet på højtryk, for at få stablet en 
fantastisk jubilæumsfest på benene. Allerede nu 
skal I have en stor tak for jeres indsats. Vi glæder 
os! Hvis du godt kunne tænke dig at være med, så 
gå ind på hjemmesiden og læs mere, eller kontakt 
Neel (se hjemmesiden). 
Jeg håber at I alle får en fortsat god vintersæson, 
og at vi alle ses til den store jubilæumsfest. Til-
meld dig på hjemmesiden snart! 
 

Skihilsen fra Morten, Formand 
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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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Berlin Triple Tour 2008 
I weekenden 27. - 28. september 2008, 
afholdes der for 35. gang Berlin Marathon.  
Er du frisk, og har mod på noget, der er 
lidt anderledes, så læs videre. 
 
I Glostrup Skiclub, er vi nogle stykker der 
har besluttet os for at prøve kræfter med 
det 42 kilometer lange maratonløb om 
søndagen. Men for lige at være sikre på 
formen, vil vi også gennemføre de 42 kilo-
meter på rulleskøjter om lørdagen.  
Sådan to løb, kræver naturligvis opvarm-
ning, og derfor har vi så besluttet også at 
cykle til Berlin. 
 
Den ”normale” marathontur er annonceret 
af Berlin eksperten Hugo Larsen andet-
steds i bladet. Denne skrivelse handler 
derfor kun om cykelturen. 
 
Cykelturen vil foregå med start i Glostrup, 
onsdag den 24. september kl. 07.00. 
 
Første dag, onsdag, køres til Rostock, for 
første overnatning. 
Anden dag, torsdag, køres videre, ca. 175 
km, for endnu en overnatning. 
Tredje dag, fredag, køres en kort tur, de 
sidste ca. 100 km til Berlin. 
 
Målet på tredjedagen, er at nå Berlin, in-
den bussen ankommer med de øvrige del-
tagere. 
Deltagerantallet på cykelturen er sat til 
max. 14 personer, og tilmelding vil foregå 
efter ”først til mølle” princippet. 
 

For at vi kan nå frem i god behold, stilles 
der nogle få krav for deltagelse. Vi forven-
ter at du inden turen har cyklet mindst 
1.000 km., og er i stand til at holde en 
gennemsnitsfart på mindst 25 km/t. 
 
Der vil i løbet af sommeren blive arrange-
ret fællestræning, både hvad angår cykel, 
og rulleskøjter. 
Ligeledes vil der på turen være en følgebil 
til bagage og proviant. 
 
Prisen for turen ligger ikke helt fast endnu, 
men vi skal dække omkostninger til følge-
bil, færgebilleter, overnatninger, m.m. 
Denne pris skal lægges oven i den af Hugo 
Larsen, arrangerede tur, idet vi deltager i 
den officielle Berlin-tur på lige fod med de 
øvrige deltagere, og kører hjem med bus-
sen, mandag. 
 
Har du mod på cykelturen, så skynd at 
tilmelde dig til både Hugo (den traditio-
nelle tur) og til Johnny (cykelturen) 
 
Det er dog ingen betingelse for deltagelse i 
cykelturen, at man også deltager i discipli-
nerne rulleskøjter, og/eller løb. 
 
Tilmelding til jk@tranekilde.com 
 
 

Berlin  
Triple Tour 2008 



 
Pris: 
Kr. 2.600,00 pr. person i delt dobbeltvæ-
relse. 
Kr. 2.450,00 pr. person i delt 3-
sengsværelse. 
 
Inkluderet i prisen er: 
Transport fra Vallensbæk station og retur, 
færgebillet, vejskatter, ophold med ¼ pen-
sion. 
Herudover fællesspisning, i alt 3 måltider. 
 
Tilmelding: 
Bindende tilmelding til Hugo Larsen sna-
rest muligt og gerne pr. e-mail til: hugo-
larsen@get2net.dk 
  
Samtidig skal der indbetales depositum kr. 
500,00 + startgebyr kr. 475,00 på flg. 
bankkonto: 
 
Nordea - Vallensbæk afd. 
Reg. nr. 1420 
Kontonr.: 1200 01 1909 
 
Husk at få anført deltagernavn under 
”Ref.” 
 
Sidste frist for indbetaling er den 1. maj 
2008. 
 
Restbeløbet skal indbetales senest den 15. 
august 2008. 
 
Ved afbestilling før den 15. august 2008 
(skriftligt) er depositum tabt, såfremt re-
serve-deltager ikke kan fremskaffes. 
Ved afbestilling efter den 15. august 2008 
ved dokumenteret sygdom ell. lignende 
tilba-gebetales det beløb, der eventuelt 
refunderes af hotel m.v. 
Såfremt reservedeltager kan fremskaffes 
refunderes det fulde indbetalte beløb mi-
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nus kr. 250,00. 
Eventuel tilbagebetaling finder først sted 
efter turens afvikling og afslutning af rej-
seregnskab. 
 
Tilmelding til løbet / startnummer 
Jeg har i lighed med sidste år reserveret et 
antal startnumre til os. Startgebyret koster 
kr. 475,00 kr. ved tilmelding inden den 
25. april, og kr. 625,00 ved tilmelding i 
perioden fra den 26. april - 20. juni. Priser-
ne inkluderer leje af ChampionChip. 
  
Aflysning m.m.: 
Glostrup Skiclub forbeholder sig ret til at 
aflyse turen, såfremt der ikke er tilstræk-
kelig tilslutning. Der tages endvidere for-
behold for valutasvingninger, prisstignin-
ger på olie, færgebil-letter, vejskat m.m. 
 
Overtegning: 
Såfremt turen overtegnes, noteres de reste-
rende interesserede på venteliste. Deposi-
tum refunderes umiddelbart. Selve turens 
budget er baseret på, at turen økonomisk 
kan hvile i sig selv. 
Et mindre overskud tilfalder ubeskåret det 
alpine arbejde i Glostrup Skiclub. 
 
Eventuelle tvivlsspørgsmål besvares af 
Hugo Larsen på tlf. 2211 1005 
 

Pit stop i Berlin 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
 

Tirsdag d. 22. april 2008 kl.19.00 
 

Søndervangskolen, fællesrummet 1 sal, Florasvej Glostrup 
 
 
 
 
 

 
Dagsorden: 
 
Valg af dirigent 
Formandens beretning 
Forelæggelse af revideret regnskab 
Planer for det kommende år 
Behandling af indkomne forslag 
Valg af Kasserer 
Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer 
Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter 
Valg af Revisor 
Valg af revisor suppleanter 
Eventuelt. 
 
 
 
 
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før general 
forsamlingen. 
 
Hvis du sender en mail, skal modtageren bekræfte, at den er modtaget. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Og selv om mine forventninger til turen 
ikke var tårnhøje, skal jeg da lige love for 
at jeg stadig har svært ved at få armene 
ned. 
Og selv om det var min 9. tur til Wagrain, 
og jeg mente at kende Tauernblick, byen 
og skiområdet, måtte jeg sande at være en 
"novice", fordi Wagrains Grand old man 
åbenbart kan blive ved med at trække ka-
niner op af hatten. 
 
Vi blev udsat for "Husmorstrip", Gammel 
Dansk med flødeskum, høj solskin, perfekt 
sne, Kyllingehytter, obstler i vaser, tyro-
lermusik, og "skide" gode skiinstruktører. 
Personligt er jeg ingen "skihaj", men un-

der Peters Kyndige Skiskole (p.s. 2 dage), 
synes jeg selv det er begyndt at få lidt me-
ning, sak, sak, sak, sak. Selv mine venner 
fra Rollatorholdet ved hvad jeg snakker 
om, kig op, sak, sak, sak. Jeg håber de 
andre skiinstruktører har været lige så en-
tusiastiske og "ondskabsfulde" som Pe-
ter!!!! Ikke en dråbe alkohol i 3 TIMER, 
helt ærligt Peter… ligner nogen af os må-
ske Hermann Maier, nej vel. Jeg er sikker 
på, at du er skyld i, at mange elever ikke 
er alkoholikere i dag og tak for det. 
 
TILLYKKE - som skiinstruktør får du et 
10 tal af mig. 
 

 

Jep! Han gjorde det sgu igen.! 
Referat fra wagrain turen 2008 

Hajer på række 

Turbeskrivelse: 
Berlin Marathon uden deltagelse fra Glo-
strup Skiclub…. ? Turen har klart jo fået 
kult status. Så svaret er klart – selvfølgelig 
gør vi det igen! 
 
Berlin Marathon er et af de mest velorga-
niserede marathonløb, og hører til mellem 
de 2 - 3 største i verden. Det er nu 20. 
gang clubben løber Berlin Marathon – 
første gang var i 1988, da byen stadig var 
delt. 
 

Ruten foregår i Ber-
lins centrum på en 
flad og hurtig rute. 
Tilskuerne står på 
hele ruten og 
“klapper” dig rundt. 
Endvidere er Berlin 
samtidig en utrolig 
spændende by i 
stadig udvikling og 
med mange kultu-
relle og historiske 
seværdigheder. 
 
De sidste par år er 
der blevet lukket 
for tilmeldingen 
allerede i starten af 
juni. Derfor tilrådes 
der til hurtig tilmel-
ding. Løbsledelsen 
har sat grænsen for 
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deltagerantallet ved 40.000 løbere og 
12.000 In-linere. 
 
Vi bor som sædvanligt på Hotel Arizona. 
Hotellet er meget hyggeligt, har en hjem-
lig atmosfære og en god standard - bl.a. 
har alle værelser bad og toilet. Hotellet 
ligger på Königin Elisabeth Strasse 47 A, 
Charlottenburg. Hotellet ligger lidt uden-
for byens centrum, men Ku’ Damm nås 
nemt via U-Bahn stationen Kaiserdamm. 
 
Tidspunkt: 
26. – 29. september 2008. 
 
Indkvartering: 
Vi skal som nævnt ovenfor bo på Hotel 
Arizona. 
Forplejning: ¼ pension (morgenmad). Der 
arrangeres fælles aftensmad fredag og 
søndag samt frokost på hjemturen. Disse 
måltider koster ca. 600,00 kr. og er inkl. i 
turprisen. 
Indkvarteringen foregår på 2 og 3-
sengsværelser. Et par af værelserne har 
desværre wc / bru-sebad på gangen. 
 
Afrejse: 
Afgang fra Vallensbæk station fredag den 
26. september 2008 - kl. ca. 6.30. 
Hjemkomst samme sted mandag den 29. 
september 2008 - kl. ca. 16.30. 
 
Deltagerantal: 
Der kan maksimalt deltage 48 personer. 
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Nå men efter en lang ski dag skal man jo 
også afslutte med én lille én til afterski!! 
Det fandt vi desværre aldrig rigtig ud af. 
De fleste, ingen nævnt ingen glemt, havde 
selvfølgelig efter 3 timers dehydrering et 
enormt væskebehov, og jeg kan med sik-
kerhed sige, at ingen i selskabet var i stand 
til at køre bil, ski eller cykel. 
Efter lidt værelsesræs 
og et hurtigt bad var de 
fleste klar til at afslutte 
dagen med en middag i 
byens gastronomiske 
templer. Det er så her 
jeg springer fra, ikke 
fordi jeg var fuld, men 
jeg lider lidt af Alzhei-
mers. 
 
En enkelt aften dukker 
dog alligevel op på net-
hinden: Tyroleraften i 
Flachau. 
Vi kørte i bus til 
Flachau’s Ølhalle nr. 1, 

fik barbecue spareribs, bagte kartofler, 
salat og ØL i så rigelige mængder, at man 
ved vores bord var begyndt at spekulere i 
"doggibags". Flere af clubbens skøn jom-
fruer havde i klædt sig Tyrolerkjoler, og et 
par af fyrene havde LEDERHOSEN på. I 
sandheden et syn for Guder. 
 
ANTON! ANTON! ANTON! 
 
Karneval/Picnic. 
 
Mødested på toppen af Mozart liften kl. 12  
 
Overskyet, blæsende og koldt på toppen 
øv. Kl. 12.30 smilede vejrguderne til Glo-
strup Skiclub, og sendte solen op på en 
skyfri himmel. Om det var vores åndsvage 
kostumer, en Hugo kanin eller heksenes 
hylen skal jeg lade være usagt. 
 
Men i hvert fald skinnede solen på hekse-
hatte, klovnenæser, engle, munke og en 
enkelt jerseyko, og et veldækket picnic-
bord, som om den alligevel havde en smu-
le medlidenhed med disse SKITOSSER 
fra Glostrup. SKØNT.  

 

Freunde für immer 

Muhhligvis Woodoo om natten 
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Efter en lækker pause med mad og drikke 
skulle skibindingerne testes. Efter ca. 100 
m skiløb indtager 40-50 halvfulde faste-
lavnsdukker så FEDTHAS, for at fejre 
SMUT SMUT’s 29 års fødselsdag…   
JÆGERTHE, JA VEL, SOFORT. 
 
Og så videre til næste stop. Om det var 
broderens, eller fætterens hytte fandt jeg 
aldrig ud af, men mere alkohol, og nye test 
af bindingerne. Næste stop er mellemstati-
on og for nogen også endestation. For 
gudskelov er der altid nogen, som er i 
stand til at vurdere ens skiløb, og selv om 
man selv synes det går som INGEMAR 
STENMARK, er det altid klogt at lytte til 
de mere erfarne i clubben, INGEMAR 
STENMARK, du ligner sgu mere Bambi 
på glatis. 
 
Øv - godt at liften stadig kører og så ende-
lig i bund. SÅ ER DER AFTERSKI. Her 
er vi alle lige, nye som drevne skihajer, 
måske synger vi nye endda lidt højere, det 

kan godt være at ”de” er kongerne på bjer-
get, men i bunden er vi alle i samme 
GUMMIBÅD. 
 
KONKLUSION: Super SKIFERIE 
SKIVENNER: I FÅR SGU ET 13 TAL 
SKIINSTRUKTØRER: JEG KAN KUN 
TALE FOR PETER = 10 TAL (BARE ÉN 
ØLPAUSE) 
TURLEDER: 13 TAL - 1 FOR AT KØRE 
UDEN SKIHJELM = 12 TAL 
TAUERNBLICK: VÆRELSER = 8 UN-
DERHOLDNING 1, SNAPS = 1 VEN-
LIGHED = 1 = I ALT et 11-TAL 
 
Hvorfor kun 11?, jo hvis Christl havde 
været 20 år yngre, og smidt det hele, hav-
de jeg sgu givet hende et 13 TAL. 
 
HaHa  FRANK. 
 
 

Fisker fra Hvide SANNE 

Hold kæft!!  hvor jeg  
hader den G-streng!!  

25 
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25 år i billeder 

1989 

Wagrain 1986 

Rulleski anno 1986 

10 23 



22 

Let og Elefant 1989 

Jule o-løb 1990 

1989 

11 
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Bestyrelsen anno 1994 

Vi skjuler intet 1992 

Individualitet 1993 

Alternativer til sne 1994 

Hygge anno 1991 

21 
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I Berlin kan alle deltage 

Supporter i Berlin 2000 

De syngene Instruktører 2000 

Vi viser vores kunnen 1999 

Hvad  tænker skihajer altid på ? 1996 
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Røg og damp i Hemsedal 2002 

3 skihajer står portvagt i Roskilde 2002 

Far og datter Hemsedal 2007 

19 

Gl skihaj 

Første Skihaj 1983 
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Annonce anno 1983 

15 

17. maj 2008 kl. 18.00 
 

GLOSTRUP SKICLUB. 
 

Invitaion  
til  

Sølvbryllup 
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I anled
at vores alle sammens Skiclub i

vil det glæde os at se dig til en storslået fest, so
 
Glæd dig til  
Festmiddag:   3 retter og kaffe m. avec 
Underholdning:  Clubbens egen revy mmm. 
Drikke:  Velkomstdrink og 7 m lang overras
Dans:    Uundgåeligt til ekstraordinært Live 
Og:  At gi’ den gas med clubbens Skihaje
 
Praktiske detaljer 
Sted:    Vestervangskolen, Stadionvej 81, Gl
Tid:     17. maj 2008, kl. 18.00 (sharp) - 03
Påklædning:  Ja – men festligt.... du skal trods al
Pris:    kr. 200 
Tilmelding:  Senest d. 5. maj, og kun via www.g
  + indbetaling på konto 3140 31403
Spørgsmål:  Til Neel: nha@dns.dk eller 2161 32
 
 
Vi glæder os til at fejre dagen med dig  
Jubiifestkomitén 
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ning af  
i år kan fejre 25 års jubilæum,  
om markering af 25 års ski’fantastisk historie! 

skende velassorteret skibar til clublave priser 
 band og DJ Kenni 
er, fordi næsten 30 Gi’hajer arrangere det for dig! 

lostrup 
3.00  
lt til sølvbryllup 

glostrupskiclub.dk  
386286 Husk at skrive navn(e) 
248. 


