20. ÅRGANG
24.

JUNI
Maj 2006
2002

Hygge i Hemsedal

NR.: 1

BESTYRELSEN
FORMAND
Morten Dyrner
Ledøje Bygade 23D
2765 Smørum
Tlf. 44646043/ Dyrner@get2net.dk

KASSERER

BESTYRELSESMEDLEM
Bjarne Christiansen
Degnestræde 36
2670 Greve
Tlf. 43411090/ overbjarne@hotmail.com

BESTYRELSESMEDLEM
Neel Hansen
Birgersvej 8
3500 Værløse
Tlf. 44482294/ NH@nwt.dk

BESTYRELSESMEDLEM
Michael Andersen
Skovbuen 45
2605 Brøndby
Tlf. 36472727/ mka@contraventum.dk

BESTYRELSESMEDLEM
Hans-Henrik Heidensleben
Ørbæksvej 25
2970 Hørsholm
hh@heidensleben.dk

BESTYRELSESMEDLEM
Gitte Pedersen
Ved Kirkebjerg 17
2605 Brøndby
Tlf. 43631138/gitteg@pedersen.mail.dk

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

Elin Arntsen
Holger Danskesvej 84
2000 Frederiksberg
Tlf: 38190191 / elin.arntsen@hjelm-stave.dk

Greisen & Jørgensen
Poppelhusene 52
2600 Glostrup
Tlf. 43453686
kakojo@ofir.dk

Bjarne Christiansen
Degnestræde 36
2670 Greve
Tlf. 43411090
overbjarne@hotmail.com

Kontigent for sæsonen 06/07
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

Yderligere oplysninger fås hos kassereren

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
9. Valg af 2 suppleanter:

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

· Rikke: Vi vil gerne opfordre til at genoptage rulleskøjteløb. Gitte og Rikke tager
initiativ.
· Jette P: Har prøvet at stå på ski i Rødovre – det er ikke let eller billigt. Men godt
for børn.
· Steen G.: Ja vi bør alle prøve indendørsbakken i Rødovre.
· Steen G. Forbundet forhandler vist med
Turistforeningen i Zillertal. Det bør vi
overveje som alternativ til f.eks. bureau.
·
· Herefter takkede dirigenten for god ro og
orden og erklærede generalforsamlingen
for afsluttet.

· Bjarne Christiansen blev genvalgt.
· Michael Andersen blev genvalgt.

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

han har siddet i bestyrelsen og der blev
klappet.
( Formanden takkede IKKE Boye
hmmm. )

370.00
100.00
680.00
100.00
100.00
370.00

· Boye ønskede ikke genvalg.
· Foruden Tua, som ønskede genvalg, stillede 3 nye kandidater op. Efter skriftlig
afstemning blev resultatet:
· Tua - 25
· Rikke Pedersen - 11
· Michael Larsen - 6
· Oliver Hansen - 8
· Tua og Rikke blev således valgt..

Referent
HHH 6/4-2006

10. Valg af revisor og revisorsuppleant:
· Revisor Niels Toft ønskede ikke genvalg.
· Keld Bager valgtes til ny revisor.
· Peter Laursen valgtes til revisorsuppleant.

11. Eventuelt:
· Formand: Lad os snakke om ønsker..
· Karen: 1 uges børnetur
· Karen: Hvad med evalueringsskema fra
børnetur?
· Formand: Ulrik har evaluerings-skemaer
og sender resultat.
· Torben: Børnetur bør være skiftevis i uge
7 og 8
· Steen G. Man kan starte i uge 7 og slutte
i uge 8
· Morten: Muligvis bliver børnetur næste
år til Westendorf i 1 uge med Claus Spiegelhauer som arrangør
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af Boyes effektivitet, det er også set til
div. fester og arrangementer, hvor der
skulle bruges en effektiv hånd. Boye, tusinde tak for din store indsats!
Det var ordene fra endnu en spændende
sæsson.

· Peter Laursen fik ordet og fremførte på
bestyrelsens vegne argumenter for en mindre kontingent-stigning:
· Dels for at kunne nedsætte kontingentet
for unge medlemmer mellem 18 og 25 år
· Dels for at delvis finansiere et nyt forårsfest-koncept:
Kombineret med billedaften for alle ture
Skal være en fest ud over
det sædvanlige
Prisen skal holdes nær de
100.- per person
· Forslaget til nye kontingenter lød herefter
(de gamle priser i ())
· Voksne og enlige m. børn 370.- (330.-)
· Børn og unge under 25 år 100.- (80, men
kun til 18 år)
· Familekontingent 680.- (625.-)
· Passive 100.- (100.-)
· Indskud 100.- (100.-)
· Debat
· Jette Prom: Er festerne da for dyre nu?
· Peter L.: Ja for to voksne med transport
og babysitter løber en aften let over 1000.· ?: Hvad er andre klubbers kontingent?
· Peter L.: Nogenlunde det samme. Nogen
lidt over, andre lidt under.
· Rikke: 350.- er mange penge for unge
under 25, men 100.- har de fleste råd til at
ofre på kontingentet.
· ?: Hvad giver det?
· Peter L.: Ca. 5000.- til fest.
· Kontingentforhøjelsen blev vedtaget
uden yderligere kommentater.

Morten
· Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab:
· Kasserer Peter Laursen fremlagde det
reviderede regnskab med kommentarer:
· Indtægten fra kontingenter markant lavere pga. oprydning i medlemsregister.
· Det lille overskud på årets ture dækker
over et stort underskud på børneturen
modvirket af et pænt overskud på Hemsedal turen.
· Der er et samlet underskud for klubben
på 11.183.- Underskudet kan forklares
med dels mindre indtægter end budgeteret
fra Roskilde Festival, dels det ovennævnte
underskud på børneturen.
· Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Planer for det kommende
år:
· Boye Winther gennemgik planerne for
det kommende års arrangementer. Hold
godt øje med de mange tilbud i Skihajen
og på hjemmesiden www.glostrupskiklub.
dk.

7. Valg af formand/kasserer:
· Formanden ønskede genvalg og han blev
som sædvanlig valgt.
· Kasserer Peter Laursen ønskede ikke
genvalg til posten, og som ny kasserer
blev Elin Arntsen foreslået. Hun blev
valgt.
· Formanden takkede Peter for de 13 år

5. Behandling af indkomne
forslag:
· Der var ikke indkommet nogle forslag.

6. Fastsættelse af kontingent
og indskud:
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Og så havde vi kampvalg om den anden
plads i bestyrelsen. Her var det Rikke Petersen som løb af med posten. Dejligt med
en repræsentant fra ungdommen i bestyrelsen, og Rikke har allerede ved sit første
bestyrelsesmøde og klubfest bevist, at hun
vil blive et stort aktiv for klubben.
Og så nåede vi frem til sæsonens brag af
en afslutningsfest. Med 75 Skihajer i festhumør, ja, så er der dømt party! Afslutningsfesten er også aftenen, hvor vi hylder
de Skihajer som har fået klubben til at fungere i årets løb. Og specielt én bliver hvert
år hyldet med vores vandrestøvle. I år gik
støvlen til Hugo, som har valgt at trappe
sit store engagement i løbeafdelingen lidt
ned. Hugo har i snart en halv menneskealder været et stort aktiv for klubben. Ingen
har som han turledererfaring. 13-14
Wagrainer-turer, og et utal af Berlin-turer
for marathon-folket. Hugo, 1000 tak for
din mangeårig indsats i klubben. Og så
blev festen skudt i gang af bandet Dacabo,
som gav den gas.
I skrivende stund, er vi i fuld gang med at
planlægge næste års ture. En del nye turledere har meldt sig under fanerne, og det
betyder som regel, at der kommer en del
nytænkning frem, som vi altid har brug
for. Jeg glæder mig til i september nummeret af Skihajen, at kunne præsentere
næste vinters superprogram af skiture.
Men inden vi når så langt, så vil der komme en del sommeraktiviteter. Forhåbentlig
også nogle nye. Følg med her i bladet og
på hjemmesiden, og tilmeld dig de gode
tilbud hen over sommeren. Hav en rigtig
god sommer, med masser af grillmad, kølige øl, sjove oplevelser og hyggeligt samvær. Skulle det knibe med at få tiden besat, så skynd dig ind på vores hjemmeside,
og tilmeld dig vore aktiviteter. God sommer!

Kære Skihajer
Tiden løber, og det er nu meget lang tid
siden,
at vi boltrede HAR
os i sneen.
Foråret har
FORMANDEN
ORDET.
ladet vente på sig, men mon ikke at det
har bidt sig fast nu. Siden sidste Skihaj,
nåede vi sæsonens sidste skitur – jubilæumsturen til Hemsedal. Og hvilken tur –
mere end 150 deltagere, strålende sol, god
sne, højt humør, de obligatoriske problemer med busserne – ja alt var som det
skulle være! Og dette primært på grund af
Gitte, og hendes tropper, bestående af
Steen og Arne. Det var en fantastisk tur I
fik lavet til os alle sammen. Jeg ved hvor
maget arbejde I har lagt i den, så herfra
skal lyde et kæmpe tak for jeres store indsats.
Så var det generalforsamlings-tid. Denne
vidste vi på forhånd ville blive speciel,
idet at vores kasserer Peter og skigymansvarlige i bestyrelsen, Boye, skulle træde af. I har begge lavet et fantastisk stykke
arbejde i rundt regnet 10 år. Jeg har ved
andre anledninger forsøgt at remse alle
jeres bedrifter op, så det vil jeg ikke gøre
her, men blot endnu engang sige jer 1000
tak for loyal indsats gennem årene. Hvor
de gamle faldt, rejser nye sig. Og sådan
var det også her. Vi har fået en ny kasserer
i klubben. Det er Elin Arentsen, som har
stor regnskabserfaring fra sin dagligdag.

Morten
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Sommeraktiviteter
Hold øje
og læs meget mere
på hjemmesiden
www.gloski.dk
Om bla.
Glostrup skiclub
Golf mesterskab
Tur til Bon Bon

Og husk...
Løb i Brøndbyskoven hver onsdag kl. 18.00
Løb på Vestvolden søndag kl.9.00
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løbet i Hareskoven, hvor vi alle er og siger god jul til hinanden.
Skigymnastikken har kørt for fuld drøn
hele vinteren, hver tirsdag og torsdag med
vores supertrænere som indpiskere. Igen
skal der på gymnastik-siden opfordres til
nye, som kunne tænke sig at undervise på
disse hold. Året bød på en del forandringer – bla. var ”Bokse-Bitten” på besøg 2
gange – begge gange med stor succes ( …
og store smerter i musklerne bagefter).
Tusinde tak til jer loyale skigym-trænere.
Og så nåede vi frem til årets skiture. Programmet bød på en bred vifte, men desværre fik vi ikke fuld tilslutning til alle
turene. Bla. gik det ud over juleturen til
Alpe d´Huez. Ulrik havde skruet en hyggelig tur sammen, hvor man kunne holde
jul i Alperne, men desværre ikke tilstrækkelig opbakning. Hernæst gik turen til
Saalbach ved Bjarne og Jørgen G. Som
sidste år, gav de os fantastik sne! En rigtig god og hyggelig tur, bortset fra en rigtig mavesur pensionsindehaver. Tak til
Bjarne og Jørgen G.

Hemsedal med ikke mindre end 151 deltagere. Absolut rekord i GSC!! Turen
klappede, på trods af den uregerlige store
forsamling. Stort tak til Gitte, Steen og
Arne. 7 personer har været med i alle 10
år, og fik overrakt en fin nål i den forbindelse. Tillykke med dette.
Til sidst vil jeg fremhæve redaktionen
bag vores skihaj samt vores webmaster på
hjemmesiden. Disse 2 meget vigtige medier. Antallet af skihaj-blade bliver muligvis forhøjet til 4 stk årligt, nu da det er
meget enklere og billigere at producere
dem. Vores hjemmeside er vores stolthed!
Mange skiklubber ønsker at købe vores
koncept – men vi vil ikke af med Hans
Henrik som står for al programmering og
faciliteterne på hjemmesiden. Siden er
under konstant forbedring. Senest har vi
hørt om ”job-sektionen”. Og i støbeskeen
ligger der planer om, at kunne betale via
betalingskort direkte på siden, når man
tilmelder sig et arrangement/tur. Stor tak
til redaktionen og Hans Henrik
Til sidst vil jeg gerne fremhæve det ekstremt store stykke arbejde bestyrelsen laver. Ca. 8 bestyrelsesmøder om året +
plus alt det andet; opstilling/nedtagning til
fester, mange er turledere eller skigymtrænere osv, osv. Tak for dette Gitte,
Neel, Tua, Michael, Bjarne og Hans Henrik. Uden jeres indsats, ville klubben ikke
være, hvad den er i dag!
I år skal vi tage afsked med vores kasserer igennem de sidste mange år, Peter
Laursen. Peter, tusinde tak for dit store
arbejde for klubben i mere end 10 år. Det
er både som formand i en årrække, men
mest i dit rette element, nemlig som kasserer.
En anden i bestyrelsen som i år takker af,
er vores alle sammens Boye. Boye har
lagt meget store kræfter i skigymnastiksiden. Men ikke kun her har vi haft glæde

Og så blev det børneturens tur. Belært af
sidste års hændelser, havde vi i år garderet os, at havde bestilt alt igennem et rejsebureau. Med dette skulle vise sig at være en ringe trøst. Allerede før midnat brød
bussen samme og måtte på værksted, og
først næste formmiddag, kom der andre
busser. Og disse busser var først fremme
lørdag aften – altså en spildt skidag. Men
bortset fra dette, var turen meget velfungerende – ikke mindst pga. Ulriks indsats.
Tak for det Ulrik.
Herefter skulle vi med Erling til La Tania.
Erling havde skruet et flot luksustilbud
sammen. Men igen her var der ingen som
bed på. Måske prisen var for høj.
Til sidst vores 10-års jubilæumstur til
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ja, faktisk hver uge. Men hvad vil de nye
medlemmer egentligt med deres medlemskab. Dette ved vi for lidt om. Denne
gruppe arbejdede først med at få opstrammet procedurerne ved indmeldelse i skiklubben. Vi har for ofte oplevet, at folk
melder sig ind, for derefter ikke at høre
noget fra deres nye klub i flere måneder.
Meget automatik er indført, når man indmelder sig via vores hjemmeside, som
mere end 90% af de nye gør. En af automatikkerne går ud på at man vil modtage
et kort spørgeskema ifb. med indmeldelsen. Her vil man blive spurgt til hvad man
forventer at bruge klubben til. Til sidst
barsler gruppen måske med en spørgerunde til alle medlemmer om, hvad de kunne
tænke sig at bruge deres medlemskab til.
Dette var alt det organisatoriske arbejde.
Herefter tage vi det sædvanlige tilbageblik. Desværre glippede vores afslutningsfest sidste år, pga at vi var nødsaget til at
flytte festen. Tilmeldingerne blev for få,
og vi valgte at aflyse. Næste arrangement
var så Roskilde Festivalen, som vi deltog
på for 3. år i træk. Tiden op til festivalen
var en gyser. Det kneb gevaldigt med at
fremskaffe de 25 skihajer som skulle stå
vagter ved 3 forskellige porte. Men i 11.
time lykkedes det at blive fuldtallig, og
festivalen kunne starte. Og hvilken festival! Bragende godt vejr og god stemning,
især i vores flok, som formåede at holde
godt sammen på tropperne. Men da regnskabets time var kommet, måtte vi konstatere, at resultatet blev et lille underskud,
fordi at festivalen ikke havde udsolgt. Er
der ikke udsolgt, reduceres betalingen til
foreningerne betragteligt. Og dette resulterede i et mindre underskud. Da betingelserne for dette års festival er de samme,
har vi i år valgt at stå over – indtil betalingsbetingelserne bliver mere retfærdige.
Tak til alle jer 25 som bidrog med at det

trods alt blev en succes på pladsen.
Næste arrangement blev den årlige campingtur til Vejby. Sædvanen tro var vi en
20-30 stykker. Vejret viste sig ikke fra sin
bedste side, derfor var det perfekt, at
klubben havde investeret i et stort partytelt. Så mens regnen silede uden for, silede øllet indenfor. En rigtig dejlig weekend. Stort tak til Neel.
Sommerens sidste store arrangement, var
den årlige tur til Bonbon-land, igen med
en fantastisk tilslutning. Tak til Peter for
et godt arrangement. En anden sommeraktivitet som er kommet (- forhåbentlig
for at blive), er mountain bike i Hareskoven hver lørdag. Her leder Steen, Karen
og Tua an i løjerne – som ofte i mudder
op til begge ører. Tak for dette, og håber
at I tager det op igen i den nye sæson.
Den store løbeafdeling fornægter sig aldrig. Med Tua og Hugo ved roret kom vi
igennem sommeren med deltagelse i alle
de traditionelle løb. Og Michael og Kirsten lagde atter have til en hyggelig grillaften for løbefolket. Tak for dette. Løbeafdelingen er altid garant for deltagelse i
spektakulære løb – i år ingen undtagelse.
Michael og Ib deltog i maraton i midnatssolen i Nordnorge. Hele løbesæsonen
blev afsluttet med det sædvanlige overflødighedshorn af en løbefest. I år var den
helt speciel, idet at Sigurd Barret kom og
underholdt på klaveret (…og alle de andre instrumenter) Tak til Hugo for et godt
arrangement.
Af andre aktiviteter i efteråret kan nævnes vores opstartsfest – igen et brag af en
fest. De kan feste de skihajer!! Vores skiinstruktører tog en tur til Sölden for at
efteruddanne sig. De fik specielt efteruddannelse i behandling af skader, da en del
af dem desværre kom til skade. Året blev
sluttet af med det traditionsrige bankospil,
med flere end 100 deltagere, samt jule-o-
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Campingweekend
Clubtur i sommerlandet...
For 6. år i træk går sommerclubturen til den fantastiske Vejby Strand campingplads. Vi har flyttet turen tilbage til weekenden i uge 33 af hensyn til aftenfugten –
den fra oven, for resten styrer vi jo selv :-)
Reserver derfor allerede nu d. 18. – 20. august 2006!
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-volley bane, hoppepude og legeplads. Adressen er Rågelejevej
37, og du kan finde mere om pladsen/priser via www.vejbystrandcamping.dk
Prisen for overnatning er kr. 58/40 og mad/drikke afhænger af dit eget behov!
Tilmeld dig til Neel på 21613248 / nh@dns.dk eller via hjemmesiden senest den
16.8.06. 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 ha’ det sjovt!
Bestyrelsen /Neel
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En ”SMUT” tur til Manhatten
Et forsenet ref fra d. 6 Nov 2005
3 gamle fodboldrødder gav hinanden hånd
på, at New York marathon skulle besejres.
Vi mødtes kl 0700 i lufthavnen og kl.
0745 var der serveret en 75 cl Øl ( man
skulle jo nødigt dehydrere ). Der var
desværre fri bar på flyet ( men som Hugo
siger, det skal prøves ) ellers gik turen
godt.Vi blev indlogeret på et 4 stjernet
Hotel, 5 min fra Central Park, men det var
ikke vigtigt, da der lå en Irsk pub på den
anden side af gaden ϑ. Vi havde 3 dage

Referat fra generalforsamlingen i Glostrup skiclub d. 6/4 2006

inden løbet, som blev brugt til sejlture og
seværdigheder samt en tur til Madison
Squaregarden og se ishokey ( 18000
tilskuere ) , det var en fed oplevelse.
Dagen før løbet blev gaderne spærret af,
og det var et løb, hvor alle var klædt ud.
Allan og jeg var i Berlin uniform.
( ja hun har ikke levet forgæves )
Så kom dagen, vi var oppe kl. 0500 og
kørte i bus i mennesketomme gader frem
til startstedet en time derfra. Løbet skulle
først starte kl. 9, så vi var i
god tid ( gudskelov var
pubben lukket Λ ) så vi tog en
red bull i stedet for.
Endelig gik starten : 38000
friske løbere fra hele verden
heraf 245 fra danmark,der var
Kim, Allan og Claus og ........
ja og så alle de andre.Vi kom
igennem bla. Harlem, Bronx,
Brooklyn, vejret var perfekt
20 grader, og hvis man tror
der er mange tilskuer i Berlin,
har man noget tilgode, man
regner med ca. 2 milioner
tilskuer ( der var John, Alfred,
Stevie I Wonder, samt alle de
andre ). Vi gennemførte alle i
flot stil og endte midt inde i
Central Park, hvor der var
bygget en kæmpe tribune op
og her fik vi en flot medalje
om halsen, selvom vi hellere
ville have en til halsen, man
bliver jo tørstig efter 4 timers
løb ϑ
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Afholdt på Søndervangsskolen med ca. 30
fremmødte medlemmer og med dagsorden
ifølge vedtægternes § 12.

1. Valg af dirigent:
· Formanden bød velkommen og foreslog
valg af Steen Haslauer som dirigent. Steen
blev enstemmigt valgt.
· Dirigenten kunne derefter konstatere at
generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt i forhold til vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning om
foreningens arbejde i det forløbne år:
· Formand Morten Dyrner aflagde bestyrelsens beretning.
Klubbens 23. sæson går på hæld – og hvad er
der sket i det forgangne år? Ved sidste års
generalforsamling fortalte jeg om bestyrelsen
udviklingssamarbejde med Dansk Skiforbund. I dette arbejde havde vi blandt meget

andet, udvalgt 3 områder som vi ville arbejde videre med i denne sæson. 1. Aktiv rekruttering af ny frivillige hjælpere/
arrangører. 2. Opstart af en ungdomsafdeling. 3. Aktivering af eksisterende medlemmer.
1. Aktiv rekruttering af ny frivillige hjælpere/arrangører: Her har vi fået udarbejdet et specielt område på vores
hjemmeside, hvor alle de ”ledige jobs”
er beskrevet. Via ikonet med ”We want
you…” på forsiden af hjemmesiden,
kommer man ind på denne jobside. Og
siden har allerede haft sin effekt. Det er
lykkedes at finde kasserer-emner og
turlederemner via jobsiderne. Dog skal
det fortsat lyde, at vi altid kan bruge
flere arrangørere/hjælpere, for på den
måde at bibeholde det høje aktivitetsniveau.
2. Opstart af ungdomsafdeling: Vi skal
have et generationsskifte sat på skinnerne. Det første tiltag bestod i en
Mountain Camp i Hintertux i november i samarbejde med Dansk Skiforbund. Her havde vi nogle få unge med,
og vi havde Steen Greisen med som
skiinstruktør og Karen som en form for
turleder. Specielt Gitte fra bestyrelsen
er meget aktiv i denne opstart af ungdomsafdelingen, og har været med
sammen med Forbundet at få arrangeret denne tur. Men vi må fortsat konstatere at det er svært at få tiltrukket de
unge, specielt fordi vi er i
”konkurrence” med terminsprøver, eksamener og andet arbejde specielt i
gymnasiet. Men vi arbejder tålmodigt
videre ind til vi får et gennembrud.
3. Aktivering af eksisterende medlemmer: Vi får et hav af nye medlemmer –
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Instruktør
Fritz
Steen
Siemen
Fritz
Torben
Hans Henrik
Karen
Morten

Krambeck
Greisen
Van Leuwen
Krambeck
Greisen
Heidensleben
Jørgensen
Dyrner

27,36
28,61
29,57
29,62
31,09
31,21
31,52
35,98

Snowblades
Christoffer
Martin
Anders
Kenneth
Cecilie
Kenni
Peter
Rikke

Koch
Krambeck
Bonfils
Wigh
Frode-Jensen
Elsborg
Krambeck
Greisen

32,94
34,69
35,53
36,23
36,47
37,22
43,34
44,39

Snowboard
Mathias
Boye
Victor
Morten

Hansen
Winther
jensen
Hansen

Efter en del kaos med at finde vognene
med skiftetøj fandt vi endelig vores poser
med tørt tøj og en velfortjent øllebølle. Vi
kunne gå/humpe til hotellet. Efter et
hurtigt bad mødtes vi på vores værelse og
røg en kæmpe cigar og nød en enkelt
budweiser ( på et ikkeryger rum Λ ). 0m
aftenen var der afterparty med 3 retters
mad og efterfølgende
disco, hvor vi kunnne
genopleve løbet på en
storskærm.Vi brugte de
sidste par dage på at
shoppe til familien og
bare nyde, at det var
overstået. Turen hjem gik
godt, vi rejste med ( det
skal jo prøves ) flyveren.
Hilsen Kim ( smut ).

38,21
39,09
43,12
46,43
18
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Deadline
1 august 2006
indlæg indleveret senere end denne dato
kommer ikke med i næste blad.

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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Herre
Morten
Torben
Jens
Preben
John
Oliver
Henrik
Per
Murden
Nicki
Lars
Lars
Steen
Johnni
Nick
Niels
Michael
Karsten
Ernst
Flemming
Gert
Ole
Michael
Erik
Per
Kenneth
Kim
Jan
Lars
Bjarne
Marck
Finn
Michael
Tony

Prom
Sørensen
Normand
Elsborg
Riis Nielsen
Hansen
Prom
jensen

29,77
32,29
33,37
33,68
33,91
33,97
34,41
34,7
34,72
35,09
35,16
35,25
35,59
37,14
37,45
37,57
37,67
38,06
38,16
38,36
38,84
38,91
39,84
40,25
40,71
40,78
40,83
42,42
42,79
43,85
44,16
45,73
56,38
1.06,22

Jensen
Hansen
Jørgensen
Haslauer
Damm
Pedersen
Frode-Jensen
Andersen
Hede
Niemann
Jørgensen
Frederiksen
Larsen
Hansen
Friis
Jørgensen
Pedersen
Hæstrup
Hatholt
berntsen
Hoffmann
Henriksen
Nielsen
Andersen
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Junior
P e te r

K ra m b e c k

12 år

2 8 .9 1

N ic k la s

W in th e r

15 år

3 2 ,9 9

C e c ilie

F ro d e -J e n s e n

15 år

3 4 ,6 8

N ik la s
O tto

E ls b o rg
M ø rk v ig -H a n s e n

11 år
15 år

R ik k e

G re is e n

14 år

Sasha
Jesper
S e lin a
K a trin e
M ie
M a lte M e ie r
T o b ia s
C a ro lin e
A n d e rs
M aj
P a tric k

P e d e rs e n
R iis
K n u d s g a a rd B irk
F ro d e -J e n s e n
Lykke
C a rls e n
J ø rg e n s e n
Koch
F riis
K ris te n s e n
A d ria n

13
11
12
12
12
13
13
13
14
11
13

35
3 5 ,7 2
3 5 ,7 8
3 6 ,8 3
3 7 ,3 8
3 7 ,4 9
3 8 ,1 9
3 9 ,3 3
3 9 ,3 8
3 9 ,9 4
4 3 ,1 3
4 3 ,5 4
4 8 ,1
5 2 ,0 5

år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år

Damer
M a le n e
D e n ise
G itte
Lene
Ju n e
N eel
Je a n e tte
M a ja
M a j-B ritt
S o fie
Lene
M e tte
B irg it
Anna
V ib e ke
C e cilie
D o rth e
L isb e t
S u sa n n e
A n n e M e tte

N ie lse n
D a lsg a a rd
P e d e rse n
P e d e rse n
E lsb o rg
H a n se n
K ra m b e ck
R a sm u sse n
K n u d sg a a rd
K ra m b e ck
B e in th in
Dam m
B o n fils
L yd o lp h
P e rre t-G e n til
B a ch m a n n
N ie lse n
K riste n s e n
Je n se n
N ie lse n

3 4 ,4 8
3 5 ,0 0
3 5 ,0 5
3 5 ,3
3 5 ,8 5
3 6 ,0 5
3 6 ,0 8
3 7 ,2 2
3 7 ,6 8
3 8 ,6 7
3 9 ,1 6
4 0 ,8 3
4 0 ,9 6
4 1 ,5 3
4 3 ,0 2
4 5 ,6 3
4 5 ,7 2
5 0 ,6 2
5 0 ,6 3
5 3 ,3 6
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Brænd mig i traditionerne, eller hvordan
man kommer helskindet til Hemsedal
Som
de t n ye s te
medlem i
’Smølfe’familien og førstegang-tiltager i
klubbens hyggelige Hemsedal skitur, har
jeg fået pålagt det tunge hverv det er at
skrive en lille historie om turen, set fra en
’Skønne Smølf’s øjne.

busser og 2 (to) anhængere, for vi var en
ordentlig flok på 151 medlemmer, som
skulle til Norge, dog var vi ’kun’ omkring
90 som skulle med bussen.
Gode og erfarne kræfter var styrmænd på
turen: Gitte P. as Chief 1, med Arne og
Steen på fløjene. Det er et festligt gedemarked at se bussene blive loadet med puder – dyner - småbørn, alt godt fra Netto’s
(vin)hylder, og mad i rå mængder – imponerede, men ind kommer det sgu.
Sharp kl. 19.00 smider vi fortøjninger og
mod Hemse det går. :o)
Min ’plejefamilie’ er samlet bagerst i bus
2, som dog hurtigt forsøger at rykke ned i
’kontoret’ som de kalder det ??. Øh det vil
sige under-etagen hvor man i ’gamle’ dage
måtte både ryge og drikke, nu må vi drikke og bussen ryge :o!!. Men, men, nogle
’formastelige’ havde okkuperet kontoret,
urgh hvilken redelighed. Så vi måtte pænt

Og hvordan er det så lige at man får
’sneget’ sig ind på den tur, som jo i øvrigt
er klubbens mest populære tur og ikke
mindst i år – Klubbens 10 års jubilæums i
Hemsedal. Anyway, jeg var svært heldig,
at nogen allerede havde reservert en plads
til mig, OG at jeg var accepteret som ydmyg ’hang-round’ til et ophold på SmølfeGården - en sjælden ære for en nystartet :
o)
(Tiske - viske, rygterne siger at det snart
er nødigt at deltage i løbetræningen og
skigymnastikken for at kunne komme hurtigt nok ud af starthullerne for at nå at sikre sig en plads på Hemseturen. Det næste bliver
vel at klubbens webserver går ned ala BilletLugen når U2 starter billetsalget. Apropos klubbens
website – det er jo en fornøjelse at ’vandre’ rundt
på sitet , og herligt nemt
ser det ud – når man skal
booke sig på en tur eller
et arrangement – Godt
gået :o)
Nå men, turen startede as
usual, nær Glostrup station med to dobbeltdækker
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Her skulle de første faresignaler nemlig vise sig, til
hvad der senere blev til
røgsignaler fra motor rummet. Slumre sovet blev det
da til, selvom det er svært
finde leje i et næsten nedlagt bussæde – mit haleben
blev pludselig en væsentlig
del af min bevidsthed. Anyway morgenen oprandt,
Arne kaldte til morgen reveillie, at nu var vi indenfor
snarlig rækkevidde af Hemsedal. Ja og snelaget blev
tykkere og tykkere.
Omkring 20 km. før Hemse, måtte vi stoppe, for vores følgebus ’måtte bruge
tågelygter’, grundet røgen
fra vores bus. Øh dvs. de
havde set at der kom gnister ud under fra vores anhænger, så det var nok
bedst at vi stoppede og kiggede på sagen.
Det var gået lidt ild i køle/
ventilationssystemet, men
ikke mere end en skumslukker kunne klare. Vi har jo med erfarne buschaffører/
mekanikere at gøre :o))
Relativt hurtigt blev det besluttet at køre
bus 1 i mål og lade den hente os og vores
bagage. Så snip snap snude, jeg tror at vi
blev en lille times tid forsinket på den
konto, det var flot skuldret , drenge – turledere mv.

vente indtil de små barnekinder skulle puttes, før de ’gamle’ skihajer kunne samles,
og fortælle historier fra hine dage, hvor
mor var knægt og ski var lavet af træ.
Som optakt til ’slumre’ natten gjorde bussen holdt ved en tankstation, som desværre
havde lukket, så intet ’luxuriøst’ pottebesøg mv. Så den sag blev klaret på bedste
B.S Christiansen maner. Det ER et syn at
se små 100 mennesker vandre rundt i mørket på en stor tankstation med tandbørster – toiletruller mv. for at finde et lille
ydmydt skjulested, nå men vi blev færdige, og videre gik det mod Oslo’s mørke
tunneler.

Som alternativ til omklædning på Café de
Kolde Fødder = (parkeringspladsen og
morgenmad i cafeteriaet), fik vi som noget nyt, en nydeligt morgenmadsbuffet på
en af Caférne, det var en dejlig ting – skulle jeg hilse og sige fra en af de gamle skihajer.
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Resultat liste
Hemse mesterskaberne 2006
Børn
Casper
Simon
William
Christian
Louise
Rune
Emil
Sarah
Kalle
Malthe
Christine
Mads
David
Julie
Alexander
Emilie
Theresa
Mikkel
Sebastian
Mikkel
Nikolaj
Marie
Caroline

Rasmussen
Heidensleben
Lydolph
Bagh
Greisen
Lydolph
Damm
Normand
Kristensen
jensen
Krambeck Greisen
Damm
winther
Friis
Hatholt
Bachmann
Normand
Prom
Greisen-Krambeck
Vestergaard
Hansen
Krambeck
Bagh
15

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

36,13
38,30
39,66
39,68
39,73
39,73
42,57
44,00
46,14
46,66
48,44
48,48
49,09
52,26
54,01
56,3
58,35
58,47
59,18
1.06,20
1.21,74
1.36,96
2.00,00

Skikort bliver hurtigt og effektivt uddelt til
hele banden, af Chief 1, plus info om
hvem og hvornår der var skiundervisning,
mv. og så var det bare ud på løjperne, som
var smukke i formiddagssolen.
Ja, nu må jeg vel hellere krybe til korset
og bekende at jeg har været i Hemsedal
flere gange før, med en kendt og større
klub, længere ude på vestegnen, så jeg
kender området og hytterne udemærket.
Men glæden over at se gamle Hemse var
stadig stor. Dog er det en rum tid siden jeg
sidst har været på disse kanter sidst og min
skiform er blevet svært rusten. Med andre
ord det var en rigtig god ting at jeg deltog
i skiundervisningen hos skihaj-hajen Karen, som var utroligt givtigt.

par meter, ja glat var det, så der blev bestilt en grusning af vejene inden busserne
om søndagen skulle ned og hente os på
den store parkeringsplads ( Kunne man for
et mindre beløb bestille en bus med snekæder, optøet tømt toilet, som ved vi skal
have ski med, korrekt justerede bremser o.
a. der ikke udløser evakuering helst fra
efter 1969. Sg red. ). Ja der er både fordele
om ulemper når vi ønsker at bo direkte på
pisten på et ”stejlt” bjerg.

til Glostrup Station. Tak til alle for jeres
gode selskab på turen, håber vi ses til
næste år.
Knuzzzz ( snork ) fra Arne, Steen og
Gitte.

Smølfegården alias Hytte 41, befolkes af
nogle utrolig søde og rare ’gamle’ smølfer,
med gang i den. Det er en utrolig dejlig
oplevelse at få lov til at træde ind i dette
ungdommelige oldekolle, med en følelse
af at have været med i mange år, og ikke
som en nytilkommer, det skal I have tak
for, alle sammen :o)))
Denne hytte bliver jo hurtigt let genkendelig, udsmykket med Kirstens kreationer.
Da det nu er en jubilæumstur, har Kirsten
udvidet sin kreative side, så alle beboerne
fik en navnebadge og vupti var jeg døbt
Skønne Smølf.
Maden og vinen og optakten til middagene
er jo et kapitel i sig selv, som jeg ikke har
spalteplads nok til at komme ind på, men
det VAR rigtig god mad vi fik alle dage.
Udover den obligatoriske afterski(d), bliver der serveret Before Dinner drinks, så
stemningen under middagen er høj og
hyggelig, ofte med Tommy som visesanger - råhygge af højeste karat.

Aftensmaden blev som sædvanligt spist på
p-pladsen ved søen, igen i år var det tørvejr så der blev hygget med resterne af
maden og så fortsatte turen hjemad mod
Glostrup.
Efter en stille og rolig tur hjem uden bus
problemer ankom vi tidlig mandag morgen
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I år var der to fælles afterski arrangementer, et ’almindeligt afterski med
REX på ’banderolen’ og så klubbens
præmieuddeling i forbindelse med Hemsemesterskaberne
i løjperæs. (Da mine evner i denne disciplin er stærkt begrænsede, foretrak jeg at
trække frinummer og nøjes med at være
tilskuer).
Anyway, Formand Dyrner holdt jublilæumstaler, hvor adskillige blev præmieret for 10 års tro deltagelse. (det var lige
før nogle var født i Hemse :o))
Jeg husker ikke tallene, men det var vist
et 4 cifret antal der havde været med
klubben i Hemse – flot præstation.
Hyttefesterne er tilsyneladende også et
fast indslag i en hver skitur til hemse. Da
der åbenbart ikke var nogen ungdomshytte i år, blev vi befolket af ungdommen, som syntes det var sjov at komme
til Smølfebal, det var hyggeligt og de
kunne være med til både sang og dans.
Lørdag var den store festdag, hvor hytten blev invaderet af klubbens festhajer,
der var gang i den !!!.
Heldigvis gjorde Jette sig hård og sluttede festen ved 2 tiden så vi kunne få lidt
ro tilbage i hytten.
Søndag var endnu en flot skidag med et
obligatorisk pitstop i Chokolade hytten.
Og så hjemad kl. 17.
Med de ord vil jeg slutte og sige tak for
en dejlig tur til jer alle, specielt til Smølfe folket og turlederne.
Mvh hilsen
Dorte Page.
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Turleder referat Hemsedal 2006
Onsdag aften den 29. marts indtog små
100 skihajer de 2 lejede dobbeltdækker
busser som pænt holdt og ventede på os,
uden nogen som helt ide om hvilke strabadser der ville komme på turen. Vi fik
tømt parkeringspladsen på Glostrup Station for ski, øl, vand, mad, løse børn og meget mere. Som en efterhånden fast tradition indfandt Steen Greisen igen noget forsinket, og naturligvis efter at bussen var
færdigpakket…. og hvad var så forklaringen denne gang? jo.. der var et meget vigtigt hul i hans skibukser, som skulle repareres ude i byen lige præcis den her dag i
marts 1 time før bus afgang ( Nix vi sidder
altid ca.½ time og keder os rigtig meget,

for at leve op til jeres forventninger ( se
forventningsteorier ) ( sg red.)). Men vi
kom af sted til tiden, på vej til Hemsedal
hvor de næste 4 dage skulle stå på sne, ski
og hygge i store mængder. Det var 10.
gang og dermed også tid for et lille jubilæum på denne meget populære tur.
Oppe i Hemsedal ventede en del flere skihajer, hvilket gjorde at vi endnu en gang
satte en officiel klubrekord med 151 deltager i alt. Det er aldrig sket før i clubbens
historie.
Turen derop i bus gik som så mange andre
af klubbens ture, lidt motorproblemer som

kulminerede ca. 1 time inden vi var fremme. Marck som kørte den bagerste bus
ringede og bad den førende bus om at køre
ind til siden, hvorefter han kom løbende
med en pulverslukker, som tog livet af de
flammer vi ellers kunne have brugt til at
riste pølser på. Bussen havde besluttet sig
for at den ikke gad køre nogen steder lige
med det samme, og at den faktisk helst
ville en tur til Oslo inden den skulle hente
os igen…. det var vist noget med familie
som bussen ikke havde set længe, men
pyt, vi havde jo en bus mere som blot tog
en ekstra tur frem og tilbage og bragte os
op til den sædvanlige parkeringsplads. Det
nye på dette års tur var så at vi alle skulle
spise morgenmad og klæde om på en stor
restaurant så vi til dels slap for at slæbe alt
for mange madkasser frem og tilbage. Alle
var vidst på ski ved 10 tiden.
Det havde sneet en del inden vi ankom og
dermed gjort de lidt stejle veje mere glatte
end godt er, hvilket i sagens natur betød at
de 2 anhængere og den ene bus vi havde
tilbage, desværre ikke helt blev parkeret
uden for hytternes hoveddør. Sorry ! Efter
meget slæberi, lidt naturlig brok, en norsk
minibus der kørte lidt taxa for et par rammer øl, lidt penge og et par håndtryk, lykkes det alle at komme på plads i hytterne
med et mega overskudslager af øl, mad,
tøj og meget mere. Selvom vi skulle sne
inde i 14 dage ville der være rigeligt med
mad og drikke. suk !! vi lærer det aldrig…….
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, brush-up.
Fredag aften var der fælles udendørs afterski bar. Vi sender hermed en stor tak til
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Siemen og Cafe Rex i Pilestræde som
igen i år var sponsor for en stribe dejlige
drinks der blev langet ud over ”bardisken”
i en uendelig strøm.
Lørdag var det igen supervejr så vi kunne
holde Hemsemesterskaberne i solskin. Flot
gået af alle deltagere som kæmpede sig
igennem portene i fin stil. Det var til tider
meget spændende at stå i målfeltet, nogle
af deltagerne havde det tilsyneladende
bedst med at bremse inde i flokken af tilskuere, eller bruge en højtaler som stopklods, men begge metoder virkede og ingen kom til skade og dermed var alle glade. Det må være et tema skiskolen tager
op til næste år ”stop uden hjælpemidler”
Præmieoverrækkelsen lørdag aften var af
praktiske årsager slået sammen med vores
10 års jubireception. Der var dog lidt forvirring ved præmieoverrækkelsen fra den
verdensberømte skikonkurrence, hvor eliten og nybegynderen fra Glostrup skiclub,
tidligere på dagen havde dystet i disciplinen ”vælt en port” eller ”skulle jeg have
været højre om det flag” Det må vi kunne
gøre lidt bedre til næste år, hvor vi påtænker at inddrage instruktørerne i afviklingen. De er jo erfarne og kender alle skiløberne, både de store og små. Igen i år havde vi fået en masse dejlige gaver fra vores
trofaste sponsor Jørgen Pedal og Snowfun i Roskilde. Tusind tak for dem.
Efter 4 dejlige skidage i perfekt føre var
det tid til at pakke busserne. Den bus der
havde været på familie besøg i Oslo havde
også lidt nærkontakt lørdag aften, hvor
den lige skulle kysse et hustag, med det
resultat at bagruden blev skiftet ud med en
spånplade. Den var kommet op til hytterne
i Hemsedal og stod parkeret med kæder
på, da den lige så stille og roligt gled et
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