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Yderligere oplysninger fås hos kasseren

Aktivitetskalender
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Campingweekend i sommerlandet

INDMELDELSE
Voksne
Børn under 18 år
Familiekontigent
Passive medlemmer
Indskud .
Enlig m/ børn u/ 18

Så er det snart tid til at, støve løbeskoene
af. Dagene bliver lysere, foråret er på vej
og dermed nærmer vi os onsdagsløbene
med hastige skridt.

Første onsdag
april kl.i De
18:00.
15.05 er den 6.
Pinseløb
små haver på Fredriksberg

REDAKTION
Kira Adrian
Sdr. Fasanvej 22,1
2000 Fredriksberg
Tlf. 36151050
kira@groskopf.dk

Onsdagsløb i Brøndbyskoven

330.00
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100.00
100.00
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28.08
Esrum sø rundt 10 og 28 km.
Vi vil igen
som
18.09tilbyde barmarkstræning,
Griseløbet
supplement
til
den
alm.
løbetræning.
Bar25.09
Berlin Marathon
markstræningen styrker i høj grad
”skimusklerne” og giver god kondition. Vi
håber at mange vil tage udfordringen op i
år.

Og husk…

Ellers er der kun at sige, at vi glæder os til
at se alle de ”gamle”, men også meget gerne flere af clubbens medlemmer til hyggeligt løbesamvær sommeren igennem. Pølse-Bjarne har meldt klar, og vi er spændt
på om vi igen skal være forsøgspersoner
til Bjarnes utallige pølseeksperimenter.

Løb i Brøndbyskoven hver onsdag kl. 18.00
Løb på Vestvolden søndag kl.9.00

Deadline
15. juli 2005
indlæg indleveret senere end denne dato
kommer ikke med i næste blad.
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Morten svar: Vi har koncentreret os om, at
det nye medlem får den nødvendig information ved indmeldelse, og at indmeldelsen falder rigtig på plads. I forbindelse
med vores udviklingsprojekt er netop en
action på, at nye medlemmer skal kontaktes pr. tlf. eller give dem info., om hvem
der kan kontaktes om div. spørgsmål.
Karen: Hvor mange er med på maillisten?
Svar – ca. 240. Husk at sende remindermails ud om aktiviteter, deadline på Skihaj
osv.
Hvad gør vi ved at få flere skiinstruktører?
Karen opfordrer til at Siemen og Morten
går videre med en uddannelse.
Lars Bo opfordrer til at vi laver en form
for stillingsopslag til rekrutering af skiinstruktører.
Siemen: Mener at der ikke skal differencieres i kontingent, om man ønsker Skihajen pr. mail eller post.
Siemen udlodder 2 frokoster incl. drikke
ved næste spørgeskemaundersøgelse…vi

takker :o)
Steen: Hvis vi beder nye medlemmer om
at svare på spørgsmål, kan det opfattes
negativt, da de typisk melder sig pga. en
enkelt aktivitet og dermed ikke kan
’overskue’ spørgsmålene. Morten svarer:
Det kan også opfattes positivt, da de dermed bliver gjort opmærksom på at vi også
har andre aktiviteter.
Torben: Der bør laves om på opdelingerne
af børnene på skiholdene, da der har været
inddelt efter alder i stedet for niveau. Evt.
et spørgsmål om, at der skal ofres en instruktør til pr. tur. Diskussionen bør fortsættes skiinstruktører og bestyrelse imellem.
Steen: Vi bør tænke på forskellen mellem
instruktørrollen og træner.
Vi takker Lars Boe for en ordentlig gennemførelse af aftenens program!
/Neel

Redaktionen ønsker alle en god sommer

blev desværre aflyst pga. manglende tilmelding. Vi
vil i den forbindelse prøve at undersøge, hos specielt
alle de nyankommende medlemmer, hvorfor man
ikke har benyttet sig af turtilbudet. Sidste tur på programmet var den gamle kending i Hemsedal, og den
fornægtede sig ikke. Gitte og Arne havde selvfølgelig
sørget for en ordentlig dyne nysne da folk ankom.
Fuldt hus var der med over 120 deltagere. Og endnu
engang kørte ungdomshytten med stor succes. Og så
kom der helt nye Hemse-mestre. Læs mere i bladet.
Skigymnastikken kom i mål. Som de andre år, tynder deltagerantallet ud, efterhånden som div. ture
bliver afholdt. Men det har været en meget fin sæson,
hvor der specielt har været mange nye ansigter. Endnu en stor tak til jer arbejdsomme skigyminstruktører.
Og så har vi haft generalforsamling. I år var der ikke
så mange til forsamlingen. Dette skyldes sikkert, at
indbydelsen kom meget tidligt ud, og at vi ikke har
sendt reminder ud via nyhedsmailen. Undskyld for
det, den tager vi til os. Men dette til trods, var der
som sædvanlig en god debat, og en masse brugbare
nye forslag. Læs mere om dette i bladet.
Løbeafdelingen ved Hugo og Tua er startet op med
brask og bram. En løbekalender er sendt rundt til
alle, så nu er der ingen undskyldning for ikke at deltage i Brøndbyskoven samt til diverse andre løbearrangementer.
I bestyrelsesregi skal vi til at have næste års skitursprogram på plads. I den forbindelse skal vi bruge
turledere, og gerne også forslag til hvor turene skal
gå hen. Har du en stor drøm om at stå for en af klubbens ture, så kom ud af busken. Du vil få al mulig
støtte og hjælp af de erfarne turledere, så du ikke
kommer til at stå alene med opgaven.
Hernæst skal vi i bestyrelsen videre med udviklingsarbejdet. Gitte har fået sat de første ting på skinner
vedr. vores ungdomsafd. Til næste vinter skal vi i
samarbejde med DskiF deltage i en snow-camp i
Norge for unge mennesker. Meget spændende! Ligeledes skal vi have struktureret rekrutteringen af nye
”arrangører” – det vil I se mere til i den kommende
tid. Til sidst skal vi i gang med et undersøgelsesarbejde på hvorfor ikke flere af vores over 600 medlemmer benytter klubtilbudene.
Sommeren kommer hurtigt. Gå ind i bladet eller på
hjemmesiden og se de gode arrangementer som vi
har i løbet af sommeren. Hav en rigtig god, tør og
varm sommer.

Kære Skihajer!
Glostrup Skiclub’s 22. sæson er ved at være slut.
Tilbage er i skrivende stund kun vores afslutningsfest. Siden sidste Skihaj HAR
i februar,ORDET.
har vi været på
FORMANDEN
sæsonens sidste klubture. Børneturen var i uge 8. Her
havde vi haft en del polemik vedr. sovebusser i Tyskland. Det skulle vise sig at være det mindste problem
vi havde ifb. med denne tur. Turen udviklede sig til
det værste mareridt en turleder kan udsættes for. En
halv time efter afgang fik vi meddelelse om, at der
alligevel ikke var plads til os i Scheffau. En situation
vi mærkede lidt til året forinden, da Manfred pludselig rykkede hele turen en halv uge. Men i år var der
altså ikke plads. Hvad gør man så??? Vi forsøgte os
hos alt hvad vi kendte af kontakter, hos specielt div.
rejsebureauer. Og hvilken hjælp vi fik her! Alle uden
undtagelse var helt oppe på lakridserne for at hjælpe
os – specielt de bureauer der i forvejen benyttede
Leitenhof i Scheffau, idet at de selv havde stået i
lignende situationer med Manfred. Det lykkedes os at
komme til Zell am Ziller, hvor vi blev indkvarteret på
15 forskellige pensioner. Det besværliggjorde selvfølgelig sammenholdet, men dette blev reddet lidt
ved den fælles aftensmadsrestaurant. Det oprindelige
program fra Scheffau med picnic og svømmehal blev
overholdt, endda med nogen tilføjelser i form af
fælles afterskii og en skøjteaften. Trods de besværlige forhold, tog alle det med godt humør og udviste
stor forståelse. Det skal I have mange tak for. I sagens natur kan en sådan feberredning ikke holdes
inden for de samme økonomiske rammer som den
oprindelige tur, så vi fik et kedeligt økonomisk efterspil, men igen her udviste – næsten – alle en stor
forståelse. Specielt tak til instruktørerne, som betalte
deres andel af den forhøjede pris. Det er vist aldrig
sket før.

Morten

Næste tur skulle have været til Frankrig, men den
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Clubtur i sommerlandet....
Igen i år går sommerclubturen til
den fantastiske Vejby Strand campingplads. Vi har flyttet turen en
weekend frem, så du i år ikke skal vælge mellem camping
og Vallensbæk løbet ☺
Reserver derfor allerede nu d. 26. – 28. august 2005!
Vi spiser aftensmad sammen fredag kl. 19.00,
så det er en ide at få teltet slået op inden!
Det er selvfølgelig op til dig selv, hvor længe du/I har tid til at campere / hygge i Vejby, men hvis vi er heldige med vejret (som vi plejer),
er det oplagt at blive hele weekenden.
Campingpladsen byder på beskæftigelse til både store og små
bl.a. swimmingpool, tennis,
beach-volly bane, hoppepude og legeplads.
Adressen er Rågelejevej 37,
og du kan finde mere om pladsen/priser via www.dk-camp.dk.
Prisen for overnatning er kr. 55/35 og mad/drikke afhænger af dit
eget behov!
Tilmeld dig til Neel på 21613248 / nh@nwt.dk
eller via hjemmesiden senest den 22.8.04.
Når tiden nærmer sig, vil de tilmeldte få mere praktisk info.....
du er også velkommen til at dukke op uden tilmelding, men af hensyn til reservation af pladsen mv. er det bedst at give besked!

På gensyn i Danmarks dejlige
natur... vi behøver jo ikke sneen for at

evt. kombineret med klatring på kullen
over en weekend. Peter arrangerer Bonbon
tur igen. Julebanko afholdes d. 5.12. Roskildefestival skal bemandes med 25 fra
klubben d. 30.6. – 3.7. Opstartsfest d.
8.10.
Opfordring til at komme med gode ideer
til aktiviteter – gerne ved at skrive til os
via hjemmesiden.
Endelig en stærk opfordring til at melde
sig som arrangør eller medarrangør på aktiviteter.

Niels Toft tog imod genvalg og blev enstemmigt valgt.
11. Valg af Revisorsuppleant
Hugo tog imod genvalg og blev enstemmigt valgt.
12. Eventuelt
Fra debatten under pkt. 6: Forslag til emner i Skihajen: informationer om skiløb og
forskellige arter skiløb. Indlæg om private
ture. Om faciliteter i klubben vedr. skiskader og behandling. Fordelen ved at få blade er bla., at den kan ligge til inspiration
for andre og er sjov at læse. Ide at ’hugge’
tekster fra andre – klubber og forbund.
Spørgsmål fra formanden: er det Skihajen
som print eller flere informationer der er
behov for. Svar: det er hyggeligt at få Skihajen. Den er ikke nødvendig, men så bør
hjemmesiden være opdateret. Det kan være OK med muligheden for download af
Skihajen, så den kan printes ud af dem
med lyst til at læse fra print.
Steen: Foreslår at medlemmerne selv tager
stilling til, om de ønsker at modtage Skihaj og evt. andet trykt materiale fra klubben på print eller mail/hjemmeside.
Formål skal være at spare penge på porto.
Et andet forslag er, at der så bliver råd til 2
ekstra skihajer. Og medlemmerne skal
spørges, om hvad de ønsker at læse i Skihajen.
Torben: Ex. kunne Pistace ski tilbyde lignende skitur som vores til Frankrig til ca.
1500 kr. billigere, men det kan selvfølgelig ikke sammenlignes direkte med vores
koncept. Bestyrelsen vil undersøge tilbud
fra Pistace ski til kommende ture – og forhandle alle vores ture igennem ét bureau
og på den måde opnå bedre rabatter.
Niels: Hvad gør man for at finde ud af,
hvad nye medlemmer ønsker sig af klubben?

5. Behandling af indkomne forslag
Der er kommet et forslag fra Karen, om at
der skal være total rygeforbud i busserne
på ture.
For stemte 15 og resten stemte ikke, så
forslaget er vedtaget.
6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
og det blev vedtaget.
Kommentar/forslag: Kontingentforhøjelse
så der kan blive råd til 6 udsendelser af
Skihajen – i stedet for nuværende 4. Grunden er at P&T har sat portoen meget op på
bladudsendelse. Taget til efterretning.
En debat om Skihajen er ført ind under
pkt. 12.
7. Valg af formand
Morten tog imod genvalg og blev enstemmigt valgt.

ha’ det sjovt ☺

8. Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer
Gitte, Neel og Hans Henrik tog imod genvalg og blev enstemmigt valgt.

Neel

9. Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter
Boye og Tua tog imod genvalg og blev
enstemmigt valgt.
10. Valg af revisor

4
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ankom i lidt af en snestorm, hvilket kun
var positivt, da Hemsedal virkelig manglede sne. Stort tak til Gitte og Arne.
Jeg indledte med at nævne, at vi har været
lidt forfulgt af uheld i sæsonen. Vi har haft
lidt slagsmål med kommunen vedr. lokale
lån til bla. fester, vi har haft store udfordringer med omlægning af vore medlemsreg. system til DIF’s Foreningspakken,
som ligeledes gav problemer med PBS. Så
var vi uheldige med børneturen, hvor en
vært svigtede os. Ligeledes i Hemsedal
havde bookingen deroppe lavet en fejl
med hyttetildelingen, og til sidst har kommunen forviklet nogle datoer, som har
nødvendiggjort at vi måtte flytte afslutningsfesten til Pinse lørdag. Alle sammen
forhold som desværre ligger uden for vores indflydelse men rammer os hårdt. I den
forbindelse har jeg en bøn til alle medlemmerne. Sker der fejl, kommer der kritik.
Og det er for så vidt OK, hvis blot man
holder sig for øje, at kritikken har til formål at forbedre de eksisterende forhold, og
IKKE blot har til formål at lufte ud i sit
eget system. Tænk på, at den du lufter ud
til, bruger en stor del af sin fritid på at arrangere, og at uheldet er uden for arrangørens indflydelse, og at arrangøren til en
hver tid har en intention om at alle skal ha’
en så positiv oplevelse som muligt.
På informationssiden udvikler vores hjemmeside sig bestandigt. I år var der et genialt turtilmeldingssystem til klubturene, og
fremtiden vil byde på mere. På den bekostning er det gået ud over antallet af
Skihajer, idet at Posten har indført en kraftig stigning af portoen på klubblade. Derfor udkommer der nu kun 4 stk. Skihajer
om året. Et stort tak til redaktionen for
årets udgivelser.

Til sidst vil jeg slutte af med at takke de
15-20 personer som muliggør alle disse
aktiviteter, som står til rådighed for over
600 medlemmer.
/
Morten Dyrner
Beretningen blev godkendt.
3. Forelæggelse af revideret regnskab
Vi har fået et lille overskud. Roskildefestivallen gav overskud på ca. 10.000 kr., og
vi forventer at det bliver større til næste år
pga. eget telt. Vi har brugt flere penge til
best.arb. ved 5 dages udviklingsprojekt.
Flere deltagere til festerne kan reducere
underskud. Skieventen på Rådhuspladsen
kostede lidt. Indkøb af snowblades.
Balancen viser at vi har netto ca 60000 kr.
i banken. Vi har en hensættelse på 30000
kr til skiinstruktøruddannelsestur. Kassebeh. er nødvendig af hensyn til at forudbetaling til ture skal betales før dep. fra deltagerne er betalt.
Regnskabet blev godkendt.
4. Planer for det kommende år
Boye opfordrede først og fremmest til at få
tilmeldt sig til afslutningsfesten d. 14. maj
2005!
Af kommende aktiviteter blev nævnt: næste sæsons ture bliver et mix af flere korte
ture og 1-2 ugeture. Der blev opfordret til,
at vi skal beskrive turene ’sjovere’, og referaterne fra turene skal også være mere
’indbydende’. Og at melde ture ud i så god
tid, at der bliver god nok tid for medlemmerne til at bestemme sig – problemet er
at rejsebureauerne kræver endeligt komitment for de reserverede pladser meget tidligt. På løbefronten er der bla. Vallensbæk
løbet, Berlin maraton og onsdags løbet.
Campingweekenden er flyttet til uge 34, så
den ikke falder sammen med Vallensbæk
løbet. Siemen vil gerne holde golfturneringen igen og melder datoen ud snarest –
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Referat fra en flovplov!
Jeg har før været på skitur, og også været
med klubben til Hemsedal, men aldrig været på en ”ægte” klub-tur, med skiskole og
det hele. Så det var med stor spænding jeg
mødte op på stationen, for at tage bussen
til Salbach.
Vi var 11 hajer, der skulle med bussen, og
OB var der for at sørge for, at vi kom godt
af sted. Jeg har personligt aldrig haft noget
imod at køre med bus på skiferie, men da
Møgmark… undskyld Højmark kan få turen til at vare 23 timer hver vej, har jeg
efterfølgende besluttet at dette var min
sidste bustur. Busturen forløb som sådan
rimeligt smertefrit, og hvilesæder i stedet
for liggebus var slet ikke dårligt.
Da vi næste morgenen omkring kl. 10 ankom til vores hotel var der faldet omkring
70 cm. sne de foregående 24 timer, så vi
var mange der var opsat på at komme ud
på ski så hurtigt som muligt. Kør selv
gruppen var allerede ankommet, og havde
sørget for at vores værelser var klar til indflytning. MANGE TAK FOR DET. Så
det var bare om at få skiftet tøj og ud på
pisten. Jeg selv skulle have enetimer i
flovplov, med Karen som instruktør. Det
var en stor succes, og jeg syntes selv at jeg
fik meget ud af hendes instruktion. Det
sneede hele dagen, og den lærde læser vil
vide at det er meget svært/hårdt at køre
plov i dybsne, men lektie-planen skulle
holdes.
Om aftenen ankom flyverne. Jeg var
egentligt gået i seng, men blev inspireret
til at stå op og snuppe en enkelt drink til
(selvfølgelig kun for at DE skulle føle sig
velkommen).
Søndag morgen kørte jeg en hurtig tur til

Wagrain, for at prøve at bytte et liftkort, så
jeg fik kun en times skiskole den formiddag. Men jeg fandt ud af hvordan stregsystemet og den sorte bog fungere. Det var
rigtigt fedt at få undervisning, og personlige vejledninger, så man havde noget specifikt at arbejde på. Jeg vil i den anledning
godt bemærke at jeg avancerede direkte
fra hold flov-plov til hold-mund, bund til
top, på bare en enkelt undervisningsdag,
hvilket bare beviser at:
Karen er verdens bedste instruktør!!!!!
Dette er ikke noget jeg har fundet på, men
er den enstemmige røst, der lød fra hele
vores skihold.
Resten af turens undervisning foregik mest
i dybsne. Der var endda tidspunkter hvor
vores instruktør gennemgik en øvelse for
os, der skulle trænes på pisten. Men efter 2
eller 3 sving fik Karen øje på noget pudder, og så var alt aflyst, og så skulle der
køres dybsne. Da ugen var omme havde vi
alle på holdet en god fornemmelse for
hvordan man håndtere pudder, og det er en
fed fornemmelse. Endnu engang tak til
verdens bedste instruktør.
Når jeg ikke var på skiskole havde jeg 3
legekammerater (Steen, Karen og Hans
Henrik). De sørgede for at alt den sne der
faldt i ugens løb (og det var meget) blev
forsynet med spor. De var flinke til at vente på mig, og vise mig nye steder jeg kunne falde.
Når vi ikke var på ski brugte vi tiden på en
kælketur, pubcrawl og hygge på hotellet.
De 2 første indslag var arrangeret af Møgmark… undskyld Højmark. Kælketuren
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var ikke så god, men hytten vi drak og
sang i, før vi skulle kælke, var meget hyggelig, og da vi kom til bunden af kælkebakken, var der en udmærket kælkeskrænt,
som vi barnlige sjæle tumlede op og ned
af i en halv times tid. Pubcrawl var præget
af cigarrøg og tynde drinks. Jeg gik med
hele vejen rundt, men dynen på hotellet
trak mere end rytmerne på baren, så det
blev ikke sent for mit vedkommende. Hotellets bar var nok der hvor jeg havde det
mest sjovt. Det var også der hvor den
klubstemning jeg kendte fra Hemsedal
kom mest frem.
Lørdag kom alt for hurtigt, og alt bagage
skulle stå pakket og klart i lobbyen før kl.
8, så værelserne kunne gøres klar til næste
hold. Efter morgenmaden var Steen og jeg

klar til at angribe pudderet en sidste gang.
Steen førte mig til et fuldstændigt uberørte
sted med virgin-powder, nok det smukkeste i hele Salbach, strakte armen ud og
sagde: her min ven, det er til dig. I min
glædesrus over dette perfekte underlag,
glemte jeg at køre med fuld kontrol. Da
jeg 3 timer (og ca. 50 sting i låret) senere
lå på hospitalet i Sell am Zee, og tænkte
tilbage på den fejltagelse, virkede den lidt
mere alvorlig end først antaget. Det der
skete var, at en grenstump hoppede op,
stak mig i låret, og efterlod en 5-8 cm. dyb
L-formet flænge i mit lår. Da jeg var kommet på benene efter angrebet, sagde Steen
at han syntes vi skulle se at komme ned til
liftstationen, så vi kunne få nogen til at se
på det. Jeg kørte så godt jeg kunne, tilbage

Tua introducerede barmarkstræning om
sommeren – en hård nyser. Efter flere
slagsmål med vejrguderne lykkedes det
Michael og Kirsten at afholde den traditionsrige grillaften hjemme i deres have. Og
så deltog vi selvfølgelig i alle løbene, afsluttende med Berlin Maraton. Det eneste
løb som ikke var med på kalenderen i år,
var 5x5 km i Fælledparken. Men med den
kommercialisering, som løbet har gennemgået, var der vist ingen som savnede det.
Sæsonen blev traditionen tro afsluttet med
løbeafslutningsfesten, hvor ”Lange” Michael blev valgt til årets løber. Tillykke
med det. Stort tak til specielt Tua og Hugo, samt jer andre for endnu en god løbesæson.

Årets buket af ture startede med at Bjarne
og Jørgen Groskopf tog os med til Saalbach. En rigtig tyrolerby, som viste sig fra
sin allerbedste side, med det bedste sne i
20 år samt forrygende solskin. En rigtig
hyggelig tur, hvor vi for første gang kunne
vælge transportform mellem fly, bus og
kør-selv. Ligeledes blev der for første
gang introduceret ”kør-sammen”-hold for
dem, som ikke ønskede skiundervisning.
Det fungerede fint, og samtidig er det dejligt at se, hvor mange der alligevel vælger
vores gode skiskole. Stort tak til Jørgen og
Bjarne.
Næste tur var så børneturen i uge 8. Den
udviklede sig meget hurtigt til det værste
mareridt en turleder kan komme ud for, og
så var det endda Tuas første tur som turleder i samarbejde med undertegnede. Kort
efter afgang fra Glostrup, får vi en melding fra Østrig om, at der alligevel ikke er
plads til os. Så gode råd var dyre. Skulle vi
vende bussen, eller forsøge at finde på noget andet. Vi tog den sidste løsning, og det
endte op med at vi kom til Zillertal. Gudskelov viste Zell sig fra sin allerbedste
side, med god sne og masser af sol. Men
udfordringerne var store, med indkvartering 15 forskellige steder, dog havde vi et
fælles aftensmadsted. Det lykkedes faktisk
at holde det oprindelige program med picnic, svømmehal, afterskii og en skøjteaften. Her skal lyde en stor tak til deltagerne, som for de flestes vedkommende var
meget positive og forstående, trods de
ændrede planer. Det gjaldt ligeledes ved
den efterfølgende efterbetaling. Tak for
det.

Efter den altid hyggelige opstartsfest var
det tid til at indtage Rådhuspladsen sammen med Dansk Skiforbund. GSC var udvalgt sammen med Hareskoven, København og Dansk Snowboard Team til at repræsentere landets skiklubber. En forrygende festlig dag med mere end 50.000
mennesker på pladsen og et hav af underholdning. Tak til jer som hjalp med at passe vores telt – en hektisk og sjov dag.
Skigymnastikken havde travlt i år. Mange,
især nye medlemmer, troppede op, og blev
heglet igennem af vore meget kompetente
skigym instruktører. Her skal i øvrigt gives en opfordring – går du rundt med en
skigym-instruktør i maven, så tag fat i bestyrelsen. Vi har brug for dig! Stort tak til
Boye & Co.
Og så var det lige tid til banko og Jule-Oløb, inden det gik løs med skiturene. Tak
til alle sponsorerne for alle de fine gaver,
som vi hvert år får til bankoen, og til Steen
for ruterne i Hareskoven.

Frankrigsturen blev desværre aflyst, da der
kun var tilmeldt ganske få ved deadline.
Året sluttede sædvanen tro med en forrygende tur til Hemsedal, hvor 120 Skihajer

Steen ude i det dybe hvide
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Referat af generalforsamling i Glostrup Skiclub den 19. april 2005

1.Valg af dirigent
Lars Boe blev valgt.
Han erklærede indkaldelsen for rettidig
varslet.
12 deltagere udover bestyrelsen.
2. Formandens beretning
Så gik klubbens 22. sæson. Et skelsættende år på godt og ondt. Året hvor en del nye
initiativer blev iværksat, og året hvor vi
også blev ramt af nogle uheld. Sæsonen
startede med et udviklingssamarbejde med
Dansk Skiforbund. GSC blev tilbudt et
udviklingsforløb under DIF. Et forløb som
kun blev tilbudt et fåtal skiklubber. Arbejdet gik ud på at få formuleret en vision for
klubben, samt at finde ud af de mulige udviklingsområder der er i klubben. Forløbet
kørte over nogle aftner og weekender for
bestyrelsesmedlemmerne. Under visionen
”Danmarks hyggeligste klub – alsidige
aktiviteter for hele familien året rundt”, fik
vi identificeret især 3 områder som der vil
blive arbejdet med de kommende år. Områderne er rekruttering af nye klubledere –
eller ”arrangører”, som vi har valgt at kalde det. Vi er en klub (som så mange andre), hvor der er for få der yder, og for
mange der nyder. Det vil sætte begrænsninger for, hvilke aktiviteter vi kan udbyde
i fremtiden, samt at der er risiko for
”metaltræthed” hos den gamle garde af
Tordenskjolds soldater. Næste punkt er
opstart af en ungdomsafd. Gennemsnitsalderen i klubben stiger faretruende hvert år,
og generationen som skal videreføre klubben skal snart køres i stilling. Sidste punkt
der arbejdes med er aktivering af medlemmerne. Vi har rundet medlem nr. 600, men

har fortsat svært ved at fylde vores ugeturer op, samt at få deltagere nok til andre
aktiviteter. Vi skal ha’ undersøgt, om vi
tilbyder de rigtige ting, samt forhøre os
om hvad folks intention er med at indmelde sig. Vi skulle nødigt ende op som værende klubben med de mest dovne medlemmer.
Af årets øvrige aktiviteter kan vi starte
med Roskilde Festivalen. Igen stillede 25
Skihajer op og passede porte, denne gang i
”smat”. Det var en meget våd festival,
men der kom gode penge i klubkassen.
Næste arrangement var vores årlige golfturnering ved Siemen. Her fik vi en ny
klubmester, idet John Riis løb af med titlen. Tillykke med det. Så var det campingens tur. Endnu engang havde Neel inviteret os til Vejby, og havde sørget for godt
vejr. En herlig weekend. Så steg intensiteten. Steen Greisen inviterede os til Mørumsåsen i Sverige til den årlige fosskajak. I år var der ekstra meget vand, da
det jo havde regnet hele sommeren, så det
gav aktiviteterne en ekstra fart og spænding. En meget udfordrende weekend.
Sommeraktiviteterne sluttede af med, at
Peter Laursen tog os med i Bonbon-land.
Ikke mindre end 156 Skihajer var mødt op
og gjorde forlystelsesparken usikker. Tak
til jer alle for de fine sommerarrangementer, som muliggør at vi har god kontakt
med hinanden også om sommeren.
Løbeafdelingen er ”still going strong”. I
starten af sæsonen blev vi alle inviteret til
en foredragsaften med Anders Madsen, en
velrennomeret fysioterapeut. Karen og
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Skihajer i sit rette element.… afterski
ud til pisten, og ned til en restaurant, hvor
Steen lånte en førstehjælpskasse. Jeg begyndte at strippe ned til underbukser, til
stor glæde for et bord med tyske turister.
Men da jeg tog min skiunderbukser af, og
en stor klump kød hoppede ud af låret på
mig, blev de helt stille. Jeg fik forbundet
låret så godt jeg kunne, og så gik det videre (på ski) ned til liften, til stor forundring
for tyskerne. Ambulancen kom hurtigt, og
skadestuen arbejde effektivt, så det tog
kun cirka 40 minutter fra grenen angreb,
til jeg lå og blev syet, og det var i mine
øjne meget imponerende. Efter lid tovtrækkeri med både hospitalet og Møgmark… undskyld Højmark, fik jeg til sidst
lov til at komme hjem med bussen, sam-

men med de andre. En stor tak skal lyde til
alle, for den hjælp jeg fik på hjemturen,
det var rigtigt sødt af alle.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til Jønne og
Over Bjarne for en rigtig god og vellykket
tur. Jeg håber den bliver gentaget til næste
år, så min kone Mette kan få samme oplevelse… minus grenstump!
Tak til alle for en fed tur
Syman van Leeuwen
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Den valgfri tur i skicirkus,
eller turleder referat fra Saalbach 2005
Det var i år 2005, at ugeturen skulle blive
anderledes, undertegnet havde talt varmt
for, at gøre clubturene mere fleksible.
Grunden dertil var, at der flere steder, var
blevet talt om, at men skulle lave en tur,
uden om glostrup skiclub. En tur der var
mere fleksibel. Så i år, blev det i bestyrelsen besluttet, at afprøve et nyt tur koncept.
I hoved træk bestående af valgfri transport, og mulighed for fravalg af skiskole.

ringe endda, men desværre gik turen over
Jylland, suk… Konklusion: valgfri transport er unægtelig kommer for at blive…
Vejrguderne havde været med os, og da vi
ankom til Saalbach, lå der rigtig rigtig meget sne, desværre for mange, blev det
pistet alt for hurtigt, men så var det bare
ud i siderne af pisten, eller ind mellem
træerne. Sne var det i alle tilfælde rigeligt
af, hele ugen…

Så d. 21 jan., tog 12 skihajer af sted fra
Ellebjerg station med bus, lidt senere på
dagen 6 i bil, og næste dag 19 med fly.
Personligt var jeg med i flyet, pragtfuld
rejseform, selv om at man mister en skidag…En af dem der var med bussen udtalte, at selv om det ikke længere er en sovebus, men kun hvile sæder, var det ikke så

fest i deres hytte lørdag aften og nogle tog
udfordringen op
og kom til festen iført avis cowboyhat og
skistavhest. Godt initiativ

Aftensmaden blev som sædvanligt spist på
p-pladsen ved søen, i år var det tørvejr så
der blev hygget med resterne af maden og
så fortsatte turen hjemad mod Glostrup.

Heldigvis var busserne kommet op til hytterne så vi kunne pakke busserne søndag
morgen og så var det igen ud på ski – vejret – ja det kunne vi ikke klage over, højt
flot solskin hele dagen.

Mandag morgen ankom vi til Glostrup
Station kl. 6.45 og vi takker jer fordi I
havde lyst til at deltage på vores tur.
Hilsen Arne og Gitte

Desværre kunne vi ikke alle blive indkvarteret samme sted, men måtte fordeles på
hotel Helvetia og Markus, men det lykkedes os dog, at arrangere det således, at vi
kunne spise aftensmad sammen på Helvetia. Både Helvetia og aftensmaden var af
en rimelig standart. Den store fordel var,

Hemsedal for alle aldre...
Snow-boysen...

8
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Turleder referat Hemsedal 2005
Onsdag den 6. april kl. 18.45 var 95 skihajer klar til at stige på busserne på Glostrup
Station, på vej til Hemsedal, sne, ski og
hygge. Det var 9. gang at denne meget populære tur blev afholdt.
Oppe i Hemsedal ventede 34 skihajer mere, hvilket gjorde at vi endnu en gang satte
en uofficiel klubrekord med 129 deltagere
i alt. Det er vist aldrig sket før i klubbens
historie.
Efter overstået bustur, hvor turen op ad
bakken til p-pladsen foregik på et meget
fedtet underlag, lykkedes det os at ankomme til Hemsedal torsdag morgen. Der blev
skiftet til skitøj i snevejr, hvilket var
en temmelig kold fornøjelse. Efter morgenmaden var spist i varmestuen var alle
klar til at tage ud og udfordre bakkerne.
Pga. vejret kunne busserne ikke køre op til
hytterne, så nu var problemet så, hvordan
vi skulle få bagagen op. Heldigvis kunne
vi købe os til hjælp fra en nordmand med
bil og dæk beregnet til det frosne underlag. Men sådan skulle det ikke gå, nordmanden måtte have hjælp fra en traktor,
for han sad fast på vej op. Men op kom
bagagen og så kom det hårde arbejde med
at slæbe bagage og mad op til hytterne.
Hold da op, jeg troede at alle havde begrænset sig mht. mad og drikke, men det
virkede som sædvanligt som om alle skulle være i Hemsedal en hel uge.
Og der stoppede problemerne desværre
ikke, vi havde fået 2 stk. 10-personers hytter i stedet for 12-personers. Så nu skulle

der forhandles om hvem der kunne sove
på gulvet osv. Skihemse var fair og tilbød
at betale for rengøringen som et plaster på
såret. Efter en del snak frem og tilbage
faldt det hele på plads, faktisk havde man
et værelse til leje i den ene hytte, da alle
vist ville sove i stuen.
Som sædvanlig blev der hygget i hytterne
torsdag aften og fredag vågnede vi til højt
solskin og så var det på ski igen. Igen var
der skiskole og bruch-up.
Fredag kl. 17 var der fælles udendørs afterski bar. Vi sender hermed en stor tak til
Siemen og Cafe Rex i Pilestræde som var
sponsor af de mange glas ”saftevand” der
blev langet over ”bardisken” i en uendelig
strøm. I år var det dog ikke drinksene der
fik den største opmærksomhed, men Siemen og Steen der serverede i skistøvler,
kokkeforklæde og t-shirts. Og ja kære skihajer det er rigtigt hvad man siger at det
kan ses når det er meget koldt. Ikke at jeg
kiggede under forklæderne(O:
Lørdag holdt vejret så vi kunne holde
Hemsemesterskaberne i solskin og der
blev rykket rundt på nogle af de tidligere
mestre. Vores chauffør Leon stillede også
op efter kun 2 dage på ski og hvilket mod
og frygtløshed han viste. Han nåede gennem portene i en meget flot tid.
Præmieoverrækkelsen var en sand gaveregn, sponseret af Jørgen Pedal og Snowfun i Roskilde
Ungdomshytten inviterede alle til cowboy
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Endelig formiddags pause...
at på Helvetia, var der ikke andre end Glostrup skiclub indkvarteret, og baren havde
gode priser, og ikke mindst, lukkede først
når sidste mand m/k havde fået nok…

Med halv pension og en bar på hotellet,
var der jo ingen grund til at gå ud og se på
Saalbach. Saalbach, som er en rigtig hyggelig skisports by, med mange muligheder, bl.a. forretninger, restauranter og ikke
mindst barer. Derfor havde vi arrangeret
en pub-crawl, hvor guiderne viste os Saalbach by night, og optrådte også med et
enkelt nummer, hyggelig aften, der beviste
at Glostrup skiclub, ikke behøver bestemte rammer for at more sig. Kælketur blev
det også til, vi blev kørt op på bjerget i en
pistemaskine, bænket i baren, fuld knald
på jagertee og obstler, så de stakkels
guider sad med åben mund. Og så på
kælk, nogen fandt straks teknikken, nogen
fandt den aldrig, men alle kom helskindet
ned, til underholdning, i en ny disciplen,
der nu hedder snow-diving, godt at flere af

Om søndagen var det skiskoledag. Alle
holdene: hold vejret, hold op, hold fast,
hold flov plov og det nye tiltag sam- kørsel, hold mund, mødtes til undervisning og
almindelig pistefræs. Fra start var der 13
på sam-kørsel holdet, allerede 1 dag
sprang en enkelt på undervisning, mest
fordi vedkommendes hastighed bedre passede til et undervisnings hold, senere på
ugen røg yderligere et på stykker til undervisning, til trods for vi havde et rigtigt
hyggeligt, hold der fik stået meget på ski,
på trods af lidt niveau forskel…
Konklusion: jeg tror personligt, at vi vil se
flere på skiskole, på næste tur…

9

deltagerne havde hjelm på…

for at ”holde” sammen på kør-sammen
holdet.

Desværre, var vi ikke foruden skiskader,
og så på sidste dagen…håber det går bedre
for de implicerede.

Skulle det være en anden gang…
Groskopf und über Bjarne

Inden man så sig om, var der gået en fantastisk uge, i det pragtfulde Saalbach, ikke
mindst takket være alle jer positiver skihajer, og dygtige instruktører. Tak til Hans
Henrik, Steen og karen, også tak til Dyrner

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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stopuret var glemt. Så en tur ned til ”den
langsomme lift” og så op igen. Denne
gang begyndte vi at få lidt sommerfugle i
maven, og endelig var det så vores tur.
Gitte L startede i flot (plov) stil og med et
enkelt eller to små ekstra sving – men ned
kom hun – UDEN at falde og UDEN at
stoppe op på banen – og desuden under de
3 min som hendes yngste datter Louise
havde sagt at hun ikke kunne klare det under !!! Der efter kom Dea, også i fin (plov)
stil, og sidst, men ikke mindst Claus i
samme fine (plov) stil…☺ Alt i alt synes
vi alle tre at vi var drøn gode – vi gennemførte og alle tre under 2 min ☺ !!
Om eftermiddagen var Dea med Helle og
Peter ude på en dejlig tur. Dea fik besejret
sine første røde løjper og var (og er stadig)
ikke til at skyde igennem… v. 15 tiden
blev Claus hentet og tog med på et par ture
ned i bund. Men ved ankomsten til liften
16.32 havde den lukket, og Helle, Rikke
og Dea måtte alle tre tage skiene på nakken (og ringe efter Peter) og begynde turen op efter…indtil Peter kom og hentede
os.
Til aftensmad lavede Mette og Johnny oksemørbrad med ovnstegte kartofler og
honningblancerede grønsager og til dessert
fik vi pærer med vaniliecreme og chokolade.
Om aftenen efter aftensmaden kom Gitte
(m. følge) på besøg i lettere xxxxxx tilstand…og da de gik videre til de næste
hytter fik vi ”afsat” Andreas til at gå med.
Iflg. Rygterne gik Helle også på hytte vandring da vi andre gik i seng.

gen i flot vejr. Dea havde desværre haft
feber i 1½ døgn på dette tidspunkt og måtte derfor stoppe da vi nåede frokost tid.
Frokosten blev indtaget i flot høj sol foran
varmestuen. Claus tog nogle ture i det
skønne vejr. Da klokken var ca. 16.20 ankom busserne, og alle blev pakket sammen
til afgang hjem til.
Der blev sludret så småt i bussen, men det
lod til at folk var lidt trætte efter en lang
og dejlig da på ski. Da tøvejret var godt i
gang med at sætte ind var alle vist godt
tilfredse med nogle dejlige dage på ski her
slut på sæsonen.
Efter et par timer blev der holdt pause så
der kunne spises de medbragte madpakker. Senere stoppede vi for at få lavet om
til sovebus. Vi gik til køjs v. 23 tiden og
sov en del bedre på hjem turen end på udturen – måske både pga. vi sov i overkøjen, måske fordi vi havde haft en dag i det
fri, måske fordi det nu var 2 gang vi prøvede det måske…..
Mandag morgen ankomst vi hjem til Danmark i god tid. Efter en nat med forholdsvis meget søvn var vi nu hjemme efter vores første tur med Glostrup Skiclub og første gang til Hemsedal.
Det er ikke sidste gang – nok hverken sidste gang til Hemsedal eller sidste gang på
skiferie med Glostrup skiclub. Vi nød det i
hvert fald og det var hyggeligt at møde
folk på løjperne som man ”kendte” fordi
de alle have genkendeligt tøj på ☺
Tak til arrangørerne for en god tur !

Søndag startede med dejlig sol, og vi fik
alle pakket tingene og busserne. Resterne
af ”de riges bord” gik til den ”stakkels”
studerende Andreas – som var glad for
noget rugbrød m.m.
Turen gik rundt på løjperne om formidda-

Claus og Dea
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Hvor skal vi sove i nat???
Da Glostrup Skiclub´s sæsonprogram blev
præcenteret, havde undertegnede allerede
hørt meget om den traditionsrige børnetur
til Scheffau hos værten Manfred på
Gasthaus Leitenhof. Der blev sagt, at det
var en rigtig hyggelig tur, godt nok under
lidt primitive forhold, men et godt sted for
en stor børneflok og et kanon skiområde
for de voksne.
Nu er det sådan, at jeg ikke har børn, men
idet turen til Les 2 Alpes ikke kunne gennemføres og de øvrige ture til Saalbach og
Hemsedal ikke lige passede ind mit program, besluttede jeg mig for, at tilmelde
mig turen til Scheffau. Jeg tænkte, at med

min rimelige barnlige natur, ville jeg sikkert falde godt ind.
Så jeg mødte op godt forkølet, men ved
godt mod på Glostrup Station den 22 feb.
hvor der også stod en flok forventningsfulde forældre med deres børn samt skiinstruktørerne.
Arrangørerne af turen Tua og Morten var
også mødt op, så da bussen, som det oven
i købet var lykkedes at fremskaffe som
sovebus, kørte ind på stationen var der nok
ikke mange der anede uråd.
Jeg tror, at hvis man havde været en smule
opmærksom på den første del af turen ned

DE bare tendere...
bus med unge piger kørende op uden for
vores vindue. Da bussen skulle prøve at
vende var det ved at ende galt, da den
skred lidt ud over kanten hen mod én af
hytterne. Bussen blev tømt og der blev
forsøgt skubbet til bussen, og kæder under
hjulene m.m. Men det så godt nok lidt ud
til at være forgæves, men det lykkedes alligevel til sidst til stor jubel for de unge
piger – men mændene i vores hytte synes
ellers det kunne have været hyggeligt med
lidt ”ungt” selskab…☺
Til aftensmad fik vi Kalvekotteletter i flødesovs med blandet salat og desserten var
havregrynskage med jordbær.
Lørdag morgen var det skønt vejr. Efter

morgenmaden gik turen over til ”den langsomme lift”. Helle havde fået os overtalt
til at vi – trods vores modsigelser – skulle
deltage i klubmesterskaberne. Vi havde
derfor fået Gitte L overtalt til at hun også
skulle deltage, da hun jo var på samme
niveau som os. Men vi fik også af vide at
vi skulle være ved start kl. 10.00, så vi
startede dagen med en enkelt lille tur ned
af en grøn løjpe, - så var benene jo ikke
for trætte… Kl. 10.00 SHARP, stod vi
som de første ved start og ventede. NU var
vi klar – inden der var nogen der kunne nå
at se os skulle vi igennem. Aftalen var at
vi skulle igennem UDEN at falde eller
holde pause…DET i sig selv var et godt
mål! Men vi måtte tage endnu en tur da
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Østrig når det er bedst...
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Hemsedal 2005

Østrig når det er aller bedst...

igennem Danmark, havde man nok lagt
mærke til, at Morten snakkede ufatteligt
meget i mobiltelefon og muligvis ville
man sikkert havde observeret, at han også
så temmelig stresset ud.
Det viste sig hurtigt, at det havde han alt
mulig grund til at være.

”Hvor skal vi sove i nat”. Ja, det tror jeg
der var mange der spurgte sig selv om i de
minutter, hvor Morten fortalte, at der var
problemer med overnatningen.
Lige før vi kørte på færgen, kunne Morten
heldigvis fortælle, at der var håb forude.
Det var lykkedes ved en feberredning, at
skaffe plads i Zillertal igennem Nortlander
Skitours.

Det viste sig nemmelig, at vores vært
Manfred på svigfuld og kujonagtig vis i
sidste øjeblik havde meddelt, at han ikke
så sig i stand til, at huse Glostrup Skiclub.
Dette på trods af, at turen havde været
booket og planlagt i særdeles lang tid.
Efterfølgende må jeg sige, at jeg er dybt
imponeret over, at Tua og Morten ikke
bare gik i total panik og aflyste turen på
stedet.

Yes, reddet på målstregen!!
Og Zillertal var jo absolut ikke noget dårligt alternativ til Scheffau, specielt set i
lyset af, at en egentlig aflysning ikke havde været helt urealistisk. Jeg tror langt de
fleste var dybt taknemmelige for, at turen
på mirakuløs måde kunne gennemføres.
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Onsdag: Dette var vores første tur til Hemsedal, og vores første tur med Skiklubben.
Eftersom der var en del plusgrader i Danmark havde vi ikke forventet det helt store
snelandskab…
Gitte havde skrevet at vi skulle give besked hvis vi var forsinkede. Dette betød at
vi ringede til Gitte da vi kunne se at vi
ville være 5 min forsinkede…☺ Men det
viste sig slet ikke at have været nødvendigt. Bussen skulle pakkes og folk virkede
meget hjælpsomme med dette.
Da bussen kørte ca. 20 min efter planen
var alle på plads. Snakken gik i gang og vi
fik hilst på vores ”naboer” og ”bagboer” i
bussen. Senere skulle vi, for første gang,
prøve at sove i en sovebus…. For dem der
ikke har prøvet det før, så synes vi i hvert
fald det var en oplevelse…
Torsdag morgen var vi netop vågnet da
buschaufføren orienterede om at vi var
fremme om 5-6 minutter… Til alles glæde
ankom vi til Hemsedal i snevejr ☺.
Der blev skiftet til skitøj, og ned til varmestuen for at få morgenmad. Til morgenbordet blev der informeret omkring bl.a. skiskoler, hyttenumre, liftkort m.m.
Vi – Claus og Dea – havde meldt os til et
brush up kursus, og var så heldige at få
Morten Dyrner som instruktør. Udenfor
varmestuen samledes vi alle til skiskolerne
og så gik det ellers op efter med liften. På
Holdet var vi 5 stk. og det virkede som om
at vi alle var nogenlunde på samme niveau. Vi fik en rigtig god personlig instruktion og var – i hvert fald Claus, Gitte
og Dea – rigtig glade for det – Tak Morten
☺ - rigtig god instruktion, dig vil vi godt

have som instruktør en anden gang.
Senere på dagen måtte vi ned til busserne
for at få vores ejendele ud, da busserne
ikke kunne køre op til hytterne og bagagen
derfor måtte transporteres med en Pickup
og trailer….
Oppe i hytten – vi boede i hytte 37 sammen med Torben, Lars og Alexander,
Mette, Johnny, Mads og Emil samt Helle,
Peter og Kevin og sidst – men ikke
mindst – Instruktøren Andreas. Da vi havde fået en 10 mands hytte til alle os 13
måtte nogle af børnene sove på en madras
på gulvet hos Far og Mor, men også dette
fik vi fint løst. Der var lavet madplan for
huset, og den første aften var det Torben
og Lars som lavede Andebryst med pasta
og desserten var abemad – og det klarede
de ganske godt. Efter en lang dag på ski
og i bus om natten var vi ved at være lidt
trætte og klokken blev vist ikke så mange.
Fredag morgen startede med et dejligt
morgenbord, og vejret var lidt overskyet –
men da det havde sneet det meste af aftenen før, var der dejlig nysne. Der faldt lidt
sne i løbet af dagen, men alt i alt en dejlig
skidag i de ”Norske alper”.
Lars var faldet på løjpen om eftermiddagen og havde slået sin skulder, så han tog
sig et par piller og forsøgte at slappe lidt
af.
Afterski var med Siemen og Steen i bar
røv og forklæde ☺. For os som var nye var
det i sig selv en oplevelse…men vi kunne
forstå på de andre deltagere at det ikke var
unormalt på de to at stille op i en
”disciplin” der indebar at smide tøjet….
Under madlavningen, om aftenen, kom en
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En stor undskyld til
Nicklas Winther.
Ved en fejl kom han ikke med på listen, da
vi skulle finde vinderne i de forskellige
rækker, så hans tid blev ikke regnet med.
Nicklas kom ind i tiden 40.62, hvilket rakte til en flot 2. plads. Altså skulle det have været Nicklas der stod på skamlen og
fik sølv i juniorrækken.
Da det jo ikke kan laves om nu, undskylder jeg mange gange og lover at næste
gang jeg ser dig Nicklas, har jeg en sølvmedalje og en præmie til dig.
Hilsen Gitte

Alle ka´være med...
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Næste morgen efter en rolig tur ned igennem Tyskland (med 80 km/t på grund af,
at det var en sovebus) vågnede vi op til et
solbeskinnet sneklædt Østrig. Straks efter
morgenmaden, var de fleste hurtig ude på
ski og skiskolen for børnene startede
straks den samme formiddag. De voksne
havde imens mulighed for at udforske de
mange fine pister i området.
Efter skiskolen mødtes de fleste for indtagelse af frokosten i terrænet. Her kunne
jeg konstatere, at det at være skiinstruktør
for en flok børn, kræver sin kvinde/mand.
Rent ud sagt, så det udefra ret anstrengende ud. Det at styre en flok børn, der endelig har fået et par ski på, forudsætter både
gode pædagogiske evner, nerver af stål
samt en god fysik til hurtige redningsaktioner, når det er ved at gå galt for de små
poder. Så det er jo godt, at Glostrup
Skiclub råder over så mange gode og erfarne skiinstruktører. Min opfattelse var, at
skiskolen fungerede rigtig godt og at børnene fik en masse ud af det.
Om aftenen skulle vi indlogeres i Zell am
Ziller. Dette tog lidt tid, da vi skulle bo en
del forskellige steder i byen. Nortlanden
havde virkelig været vidt omkring for, at
finde plads til os. Det resulterede i hvert
fald i en vis spredning, med overnatning
lige fra almindelige hoteller til noget der
mindede om ferieophold på landbrug. Der
var vist nok også tale om nogen der boede
i campingvogne. Når dette er sagt tror jeg i
virkeligheden, at langt de fleste var tilfredse med deres tildelte overnatning og dem
der før havde prøvet turen til Scheffau, var
af den mening at standarden på denne tur
under alle omstændigheder var højere.
Dog var det lidt surt, at vi ikke boede samme sted.

Hver aften mødtes vi til fælles aftensmad i
byens sportscenter og dette fungerede fint,
bortset fra en kvindelig tjener, der tilsyneladende ikke kunne lide danskere. Dette
ødelagde dog ikke helhedsindtrykket, idet
vi de fleste steder blev mødt med stor venlighed. Der hvor jeg boede, var værtinden
en venlig ældre dame, der havde total styr
på alle detaljer. Hotellet var klinisk rent
og morgenmaden blev gennemført med
militærisk præcision.
Under vores ophold i Østrig viste vejret
sig fra sin bedste side med solskin det meste af tiden. Det gjorde også, at den planlagte picnic kunne gennemføres. Her blev
traditionen tro serveret grillpølser og
brændte brød. Den planlagte tur til svømmehal blev ligeledes gennemført.
I det hele taget må det konstateres, at på
trods af de dårlige odds fra starten lykkedes det, at gennemføre turen stort set efter
det planlagte program, hvilket må tilskrives den store indsats af Tua og Morten.
Herfra skal lyde en stor tak. Flot gået.
Det var vist nok oven i købet Tua´s første
tjans som turleder, så det var jo noget af
en debut.
Til sidst vil jeg gerne takke for godt selskab på hele turen som blev gennemført i
en rigtig god stemning. Også tak til Steen
for underholdningen i bussen. Dette bestod i en monster ko-dukke der kunne jodle på ægte Østrigsk maner.

John Madsen
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Hemsedals mesterskab 2005
navn
’

Børn

Casper Rasmussen
Jesper Riis
Emil Damm
Rune Lydolph
Sarah Normand
Louise Greisen
Simon S. Hansen
Mads Damm
David R. Winther
Theresa Normand
Maj kristensen
Alaxander Hatholt
Christine Krambeck Greisen
Niklas Elsborg
Camilla Rasmussen
Kalle Kristensen

Junior

Julie Huus
Kia Birk
Nicklas R. Winther
Cecilie Frode Jensen
Rikke Greisen
Nicolai Randrup
Katrine Frode Jensen
Selina Birk
Otto Mørkvig- Hansen
Sasha Pedersen
Maya Skar

Snowboard

Kristinna Pedersen
Janik Huus
Victor Jensen
Rikke Pedersen
Christian Bagh

række

placering

9 år
10 år
8 år
8 år
9 år
9 år
6 år
6 år
7 år
5 år
8 år
9 år
5 år
10 år
6 år
6 år

46,84
48,28
52,07
52,69
54,03
54,47
54,57
59,34
59,55
1.01,16
1.02,54
1.04,59
1.05,18
1.24,97
1.33,25
1.39,84

15 år

14 år
12 år
15 år

40,28
40,28
40.62
41,53
41,53
43,22
44,37
44,43
46,34
48,38
1.24,25

16 år
16 år
12 år
19 år
8 år

54,88
56,84
1.01,81
1.18,87
2.06,63

14 år
14 år
13 år
14 år
11 år

14

Damer
Lene Pedersen
June Elsborg
Helle Laursen
Gitte Pedersen
Kira Andersen
Majbrit Birk
Kirsten Andersen
Mette Damm
Lene Beintin
Malene Nielsen
Melissa M. Pedersen
Anna Lydolph
Carin Salomonsen
Lisbet Kristensen
Dea Toftkær
Gitte Laursen

41,19
41,47
41,56
41,97
19 år 45,44
46,12
46,4
47,03
47,78
19 år 48,03
17 år 49,56
55,9
1.00,62
1.17,19
1.37,09
1.40,09

Herrer
Torben Sørensen
Kenni Elsborg
Steen Haslauer
Preben Elsborg
Jens Normand
Jørgen Groskopf
Per Jensen
Chauffør Hans
Bent Pedersen
Jonas Jørgensen
Erling Gjelstrup
Ernst Niemann
Lars Jørgensen
Lars Nitzsch Hansen
John Riis Nielsen
Flemming Jørgensen
Johnni Damm
Leif Nielsen
Kenneth Larsen
Chauffør Leon
Arne Kock Nielsen
Niels Frode Jensen
Nick Pedersen

36,56
17 år 36,78
38,84
39,12
39,47
39,5
40,13
40,87
41,5
18 år 42,18
42,28
42,28
42,47
42,63
43
43,28
43,28
43,47
43,94
44,82
45,25
46,44
16 år 46,47

20
15
27

Boe Byvard
Kenneth Jørgensen
Erik Hansen
Kim Pedersen
Kent Velling
Jens Hornum
Finn Henriksen
Bjarne Berntsen
Lars Boe
Claus Toftkær

48,47
50,22
50,59
51,18
51,34
51,84
55
55,53
1.03,57
1.40,41

Instruktør
Andreas
Siemen
Karen Jørgensen
Hans Henrik H
Torben Greisen
Steen Greisen

34,59
34,84
35,21
36,16
37,03
40,72

