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Endnu en succesfuld Wagrain tur, med picnic i strålende solskin 
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KASSERER 
Michael Larsen 
Frederiksborgvej 48 
4000 Roskilde 
40 52 21 50 / mll@technovator.dk 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Hans-Henrik Heidensleben 
Ørbæksvej 25 
2970 Hørsholm 
hh@heidensleben.dk 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Jannie Molberg 
Vestre Messegade 7 B, 1.tv. 
2650  Hvidovre 
36 49 90 03 / jm2709@hotmail.com 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Mette Ventzel Damm 
Borgager 44 
2620 Albertslund 
Tlf.  43 62 82 26 / j.damm@mail.dk 

FORMAND 
Karsten Hede 
Baltorpvej 265 5,1 
2750 Ballerup 
25541557 /khede@comxnet.dk 

BESTYRELSESMEDLEM 
Lars Nitzsch Hansen 
Vestre Lyng 6 
2690 Karlslunde 
Tlf. 46 15 53 04/ lnh@privat.dk 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Michael Andersen 
Skovbuen 45 
2605 Brøndby    Tlf. 36472727 
michael.andersen@edb.com 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Allan Aastrup 
Tingstedvej 30 
2640 Hedehusene 
40382635 /allan@aastrup.dk 

BESTYRELSEN 

REDAKTION 

 

INDMELDELSE 
Kontigent for sæsonen 2010/2011 

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

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

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

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

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

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

370.00 
100.00 
680.00 
100.00 
100.00 
370.00 

Kira Adrian    Steen Greisen          Bjarne Christiansen 
Sdr. Fasanvej 22,1   Kanalens Kvt. 232,2.th        Degnestræde 36 
2000 Fredriksberg   2620 Albertslund         2670 Greve 
Tlf. 36151050   Tlf. 41583686         Tlf. 43411090 
kira@groskopf.dk   pagreisen@webspeed.dk        overbjarne@gmail.com 

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

 Husk at melde flytning, indmeldelse og udmeldelse til: registrator@glostrupskiclub.dk 
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Frede Fup gi´r den fuld gas til løbeafslutningsfesten... 
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Hej alle glade løbere…    
 
 
Lige nu i skrivende stund (24.02.2011), er 2 af  Glostrup Skiclub's skiture ,  Wagrain og 
børneturen til Kirchberg  lige overstået, og så venter vi bare på Champoluc & Hemsedal 
turen. 
 
Men så er skisæsonen desværre også ved at være slut for denne gang………. men fortvivl 
ikke, for det betyder jo så til gengæld, start på en ny løbesæson i Brøndbyskoven. 
 
Vinteren igennem, bliver der løbet på Kringelstien, hver søndag, kl. 09:31. Onsdag den 6. 
april, er der så sæsonstart i Brøndbyskoven. Vi mødes som vi plejer, kl. 18:00, og efter 
løbeturen, vil der  være øl & vand, måske pølser. Grunden til der på opstartsdagen kun vil 
være drikkevare er at flere fra løbeministeriet, drikkevare og pølsemand er i Hemsedal. 
Vores alles Hugo Larsen vil være promotor. 
 
                  Vi ses d. 6 april ,          hilsen løbeministeriet. 

Nyt fra løbeministeriet 

Go´ gang i dansen ved årets løbeafslutningsfest 
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FORMANDEN HAR ORDET. 

 

Hej Skihajer 
 
Så er det blevet den tid på året hvor alle 
skihajer forhåbentligt er i fuld aktivitet. 
Hugo Larsens Wagraintur gik endnu en-
gang over al forventning, jeg har kun hørt 
positive tilbagemeldinger om turen. I skri-
vende stund er børneturen på vej hjem fra 
deres tur og den kan kun have været en 
succes i Christinas og Ernst kyndige hæn-
der. I år havde de inden turstart inviteret 
alle deltagere til opstart-infomøde i In-
doorski i Rødovre og det var en herlig dag 
for alle fremmødte. 
Snart tager Steen Greisen en flok glade 
skihajer til Italien. Det er en tur en som en 
del skihajer ser frem til med stor glæde. 
Herfra skal det bare lyde: Gi¨den gas!  Og 
sidst på sæsonen drager en stor del af 
klubben endnu engang til Hemsedal og 
nyder nogle dejlige dage i de norske fjel-
de. 
Det er godt at se den fine deltagelse til 
skigymnastikken. Ud fra billederne på 
hjemmesiden og Facebook gruppen ser det 
ud til at alle har det sjovt og er i rigtig god 
form. Det vil være rigtig skidt hvis det 
ikke er muligt at tilbyde skigymnastik i 
næste sæson. De nuværende trænere har 
ydet en stor indsats i mange år (mange tak 
for det) og nogle har udtrykt ønske om at 

træde tilbage på pension. Er der nogle der 
har lyst til at give en hånd, eller har nye 
ideer til træningen, så giv lyd fra dig inden 
denne sæson er slut. Går du rundt med 
nogle gode ideer og tænker -hvorfor prø-
ver vi dog ikke det i klubben? Så tag kon-
takt til bestyrelsen, eller mød op til gene-
ralforsamlingen og giv din mening til ken-
de. Husk at den er flyttet til ny lokalitet, se 
indkaldelsen andetsteds i bladet. 
 I dette forår er der kommet endnu en akti-
vitet på programmet, nemlig Bowlingme-
sterskaber. Det bliver spændende at se, 
hvem der morer sig mest og hvem der 
løber med pokalen. Det er Jan Sørensen og 
Jens Hornum der har taget initiativ til det-
te, og håber det kan blive en festlig begi-
venhed i årene der kommer. Inden da, må 
vi ikke glemme vores afslutningsfest, hvor 
du har mulighed for at mindes, den for-
gangne sæson, i muntert lag sammen med 
alle dine nye venner i skiclubben. Festud-
valget er i fuld gang med planlægningen af 
festen. En stor tak til alle jer aktive der 
frivilligt og med et stort smil giver en 
hånd med ved div. aktiviteter. Uden jer var 
klubben et kedeligt sted at være. 
 
På gensyn 
 
Karsten, Formand 

Formandens ord 
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musklerne, og vi var ret slappe, da vi gik 
videre. Desværre mødte vi ikke manden 
med det svingende håndklæde. Der kom i 
stedet en dame og lagde is med æbleduft 
på de varme sten- og det var så det! Any-
way- det kan anbefales og det ligger tæt på 
Haus Tauernblick. 
 
Det har været en meget fantastisk skitur 
med masser af skiløb, søde og sjove men-

nesker og et program, der bare kørte. Tak 
til Hugo for dit store arbejde med at arran-
gere Wagrainturen og tak til skivennerne 
for en dejlig skitur. 
 
Med FARE for at turen bliver overtegnet 
inden vi får meldt os på, kan vi varmt an-
befale skiklubbens Wagrain tur. 
 

Kell og Christa 

Den store afslutningfest på Vestervangskolen er i støbeskeen. Et idé-rigt festudvalg er i 
fuld gang med planlægningen. 
"Højt til vejrs" aktivitetsdag på/ved Herstedhøje 11.sep 2011. Planlægning med Glostrup 
kommune starter først i marts. Vi tænker, at skigym. på/ved Herstedhøje-bjerget skal være 
vores bidrag. Kom gerne med indspark til os, hvis du sidder inde med en god idé eller vil 
deltage i planlægningen. 
Sidder du iøvrigt inde med idéer til arrangementer hører vi gerne fra dig. 
 
Hilsen fra Jannie (mail: jm2709@hotmail.com) og Mette (mail:j.damm@mail.dk) 

Eventministeriet p.t.: 

En af skiclubbens og vinterens tilbageven-
dende aktiviteter er skigymnastikken. 
Denne vinter har der været 2 timers ski-
gymnastik om tirsdagen og 2 timers bold-
spil ( Hockey) om torsdagen på Sønder-
vangsskolen i Glostrup. 
Det er rigtig god motion og vores dygtige 
instruktører sørger for, at vi får glæde af 
gymnastikken flere dage efter. Lår, baller 
og mavemuskler værker og faktisk findes 
der muskler, ingen anede de havde. Så 
snyd ikke jer selv men mød op næste sæ-
son. Skiløbet får et løft og skader minime-
res, når mave, baller, for- og  baglår er 
trænet. 
Hvis der skulle gå medlemmer rundt, der 
kunne tænkte sig at være gymnastikin-
struktører, så må I godt kontakte Glostrup 
Skiklubs formand: Karsten Hede 

Skigymnastik og boldspil   
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
 
  
 
 
 
 

 
Torsdag d.   14/ 04- 2011 kl. 19:00 

 
Sted : Præstegården , Hovedvejen 134, 2600 Glostrup 

 
 
                             Dagsorden 
 
1.  Valg af dirigent 
2.  Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det  forløbne år             
3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
4.  Planer for det kommende år. 
5.  Behandling af indkomne forslag. 
6.  Fastsættelse af kontigent og indskud. 
7.  Valg af formand. 
8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 
9.  Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter. 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
11. Eventuelt. 
 
Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen. Hvis du sender en mail, skal modtager bekræfte, at den er 
modtaget. 
 

Venlig hilsen  Bestyrelsen 
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Ankomst lørdag til Salzburg lufthavn, 
hvor Huber Taxi tog imod os og kørte til 
Haus Tauernblick iWagrain.  Her blev vi 
godt modtaget af Christl og fik liftkort 
samt nøglen til et dejligt værelse, så vi 
kunne indlogere os. 
 
Hugo havde planlagt ugen i detaljer med 
hvor og hvor længe vi skulle løbe på ski, 
hvor vi skulle drikke afterski, og hvor vi 
skulle mødes til dejlig aftensmad. Ja, Hu-
go - den dag du ikke er turleder på 
Wagrainturen mere, kan du med garanti få 
et job hos 65-rejser.  
 
Solen skinnede og sneen så flot ud på 
Bjerget. Eftermiddagen gik med skileje 
hos endnu en Huber, og Hugo har gode 
kontakter i Wagrain, så der var god rabat 
på skileje. 
 
Om aftenen mødtes vi alle for første gang 
til spisning på Hubertus til en flot 3 retters 
menu. Hm! Gad vide om det også er en 
del af Huber familien? - og er Hugos rigti-
ge navn Hubert? 
 
Det var første gang vi var med Glostrup 
Skiclub til Wagrain, og vi kendte kun et 
par stykker i forvejen. Vi blev taget godt 
imod af alle, og tak for det. Det var ikke 
svært at komme med i fællesskabet. 
 
Søndag var det igen høj sol, og vi mødtes 
på toppen af Grafenberg, hvor der var ud-
tagelse til skihold 1,2,3,4. Vel placeret på 
vores hold og med de dygtige skilærere 
kastede vi os over pisterne i mere eller 
mindre stilfuldt skiløb. Holdstørrelsen var 
på 5-7 stk., så vi kunne alle få vejledning 
til, hvordan vi skulle køre rigtigt ned ad 

pisterne. Vi mødtes til frokost og gode 
skihistorier i " Hans i Hullet”. Med til de 
gode historier var, hvor mange streger vi 
havde fået i den sorte bog. Der var forskel-
lig grunde til at få streger, og de blev ud-
delt med rund hånd. 
 
Natten til mandag og det meste af dagen 
sneede det, og vi kørte i dejlig nysne og 
bunker. Den dag var vi på Flying Mozart 
til godt skiløb og gode udfordringer, hvor 
vi på hold 2 lærte at angribe de "pukler", 
der blev større i løbet af formiddagen. Der 
var også lidt lave skyer, så vi nogle gange 
kørte i blinde, og det var bare endnu nogle 
udfordringer. Det er utroligt, hvad en ski-
lærer kan få et hold til!!! Om aftenen var 
der afterski på Haar Trog, hvor der var 
"tyrolerband", så der blev danset igennem 
til "lederhosen musik" og med højt humør. 
 
Tirsdag var den dag vi skulle køre på ski 
hele dagen med holdet. Hold 1 startede 

Skitur til Wagrain 
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tidligt ud anført af Karen. De skulle nå alle 
bjerge rundt - vistnok! Vi andre mødtes kl. 
10 på toppeni et mere adstadigt tempo. 
Der var perfekt skiføre og vi fik krop og 
ski i gang på de røde pister.  
Endnu en god ski dag for alle og historier-
ne fra de forskellige skihold nåede nye 
højder, da vi mødtes til aftensmad på Küh-
berg Alm. Mon alle historier var helt san-
de?? 
 
Onsdag havde vi fridag fra skiskolen, og 
her fik vi øvet noget af det vi havde lært 
de foregående dage.  Vi fandt sammen i 
forskellige grupper og fik en sjov dag og 
aften med.  Nogle havde brugt noget af 
fridagen i byens Wasserwelt, og fortalte 
begejstrede om hvordan sauna med duft og 
en bademester der svinger et håndklæde 
(vistnok for at fordele varmen, men det 
fandt vi aldrig ud af) virkeligt er godt for 
de ømme skimuskler! 
 
Torsdag havde vi endnu en lærerig ski dag 
med god sne og pister. Om aftenen blev vi 
hentet i bus og kørt til Flachauer Gusthof. 
En forrygende aften i Flachau tog sin start. 
Der var store fade med spareribs som blev 
skyllet ned med et større kvantum øl og 
andet flydende.  Et 9-mands orkester spil-
lede op til dans og sørgede for at varmen 
og klimaet nærmest blev asisatisk (32 gra-

der med en luftfugtighed på 90) Der blev 
danset på alle vandrette flader. Gulvet var 
ikke nok, så borde og stole måtte også 
tages i brug. Glostrup skiklub viste, at de 
var i fantastisk form. Det var en forrygen-
de aften og vi blev hentet af bussen igen 
og kørt hjem igen ved 23.30 tiden. 
 
Fredag var vi inviteret til picnic oppe i 
sneen, arrangeret af vores skilærere. 
Der var lagt op til at vi kom udklædte, og 
vi må sige at det er kreative folk der tager 
til Wagrain med skiklubben. Der var flere 
lækre hulahula dansere, klovne, en fadøl, 
en hotdog, pingvin og mange andre sjove 
outfits. 
 
De flittige skilærere havde gravet ud i 
bakken så vi kunne sidde i solen og nyde 
sandwich, slik, snaks og lidt at drikke.  En 
løb, kiks og fløjte stafet blev sat i gang og 
der blev heppet godt på deltagerne. Solen 
skinnede fra skyfri himmel, sneen var per-
fekt - så kunne vi ha’ det bedre? 
 
Vores sidste aften med spisning havde vi 
på Hubertus, og her blev stregerne talt op 
og vekslet til kontanter. Der blev købt 
sjove drinks til holdet for stregpengene, og 
stemningen blev hurtig høj.Vi var også 
flere der fulgte med i, hvordan det gik for 
Danmark i herrehåndbold, og det gjorde 
ikke humøret mindre, at Danmark vandt 
over Spanien og kom i finalen. 
 
Lørdag var hjemrejsedag, og vi skulle 
hjem på forskellige tidspunkter. Nogle 
havde valgt at tage de sidste ture på pister-
ne, og vi havde valgt at prøve det store 
vandland. Det var lækkert med 32 grader 
varmt vand, og hvor man kunne svømme 
både inde og ude. Saunaområdet var rig-
tigt godt og der var varmt, varmere og 
også dampbad. Ja- det gjorde noget ved 


