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Tur referat fra Hemsedal, er i år en tegning …….. Mikkel 8 år...ned af den røde 10’er
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BESTYRELSEN
FORMAND
Morten Dyrner
Ledøje Bygade 23D
2765 Smørum
Tlf. 44646043/ morten@dyrner.dk

KASSERER
Michael Larsen
Veksøvej 4 A, 2th
2700 Brønshøj
38 81 21 50 / mll@technovator.dk

BESTYRELSESMEDLEM
Lars Nitzsch Hansen
Vestre Lyng 6
2690 Karlslunde
Tlf. 46 15 53 04/ lnh@privat.dk

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

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

BESTYRELSESMEDLEM
Jannie Molberg
Hvidovrevej 492, 2tv
2650 Hvidovre
36 49 90 03 / jm2709@hotmail.com

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

BESTYRELSESMEDLEM
Mette Ventzel Damm
Borgager 44
2620 Albertslund
Tlf. 43 62 82 26 / j.damm@mail.dk

Aktivitetskalender
02.06
16.06
26.06
07.07
04.08
15.08
17.08
19.08
31.08
01.09
24.09
28.09
19.10

Bagsværd Sø Rundt kl. 18.30
ALT FOR DAMERNE - Kvindeløbet kl. 18.00
North Sea Beach Marathon
Bagsværd Sø Rundt kl. 18.30
Bagsværd Sø Rundt kl. 18.30
Camping weekend Vejby Strand
Vallensbæk Rundt, 5 og 15 km - kl. 10.00
Glostrup park stafet
Esrum Sø Rundt, 10 og 28 km - kl. 11.00
Bagsværd Sø Rundt kl. 18.30
Berlin Trible Tour 2008
Berlin Marathon 2008
Gribskovløbet 7,5 og 12,4 km - kl. 11.00

Husk du kan se, og downloade skihajen i farver på hjemmesiden
www.glostrupskiclub.dk

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

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

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

INDMELDELSE
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Yderligere oplysninger fås hos kassereren

Løb i Brøndbyskoven hver onsdag kl. 18.00
MTB i Hareskoven hver lørdag kl.9.30

Kontigent for sæsonen 06/07
Voksne
Unge under 25 år
Familiekontigent
Passive medlemmer
Indskud .
Enlig m/børn/unge u/ 25 år

Og husk…

370.00
100.00
680.00
100.00
100.00
370.00

Løb på Kringelstien/Vestskoven hver søndag kl.9.31
Rulleskøjte træning ved brøndby havn søndag kl.1400
23

Skigymnastikken slutter sædvanligvis i starten
af marts, og igen havde vi en god sæson med
vores trofaste skigym instruktører. Tak for
dette!
Hemsedalsturen var årets sidste, og Niels og
Co. formåede endnu engang at skabe fornyelser, med frokost i terrænet den første dag, og
aftensmad den sidste. Og holdet til næste års
turledelse skulle efter sigende være på plads,
samtidig med at der er booket i 2009. Det bliver fra d. 26. til 29. marts. Tak for endnu en
god tur, Niels, Lene, Bjarne og Lars Boe.
Med forårets komme, ja, så er det også tid til
generalforsamling. Vi befinder os i en klub,
hvor der er en fantastisk tilfredshed med tingenes tilstand. Dette kunne læses i årets fremmøde ved generalforsamlingen, hvor antallet af
fremmødte lå i tæt opløb med antallet af bestyrelsesmedlemmer. På årets møde, valgte Neel
at træde tilbage efter mange års tro tjeneste
som vores allesammens Event Manager i
Skiclubben. Neel, tak for din store indsats i
gennem årene, den er værdsat og vil blive savnet, håber at du vil fortsætte på fest-fronten
med vores nye velfungerende festudvalg. Til
erstatning for Neel blev Mette Damm valgt ind.
Tillykke med dette, du vil få en masse fornøjelige timer! Over Bjarne valgte at gå fra bestyrelsesmedlem til suppleant, og tager endnu et
år. Vores mest erfarende bestyrelsesmedlem!
Tak for dette.
Jubilæumsårets sidste store event bliver afslutningsfesten med indlagt revy. Vi er midt i forberedelserne til revyen, dvs. at de fleste i underholdningsgruppen har arbejdet på højtryk
med drejebøger, fotoshow etc, etc, men endnu
er det ikke lykkedes os at være samlet alle
sammen – mest på grund af formanden! Så der
er hektisk travlhed i at få revyen på plads. Jeg
er sikker på, at vi nok skal nå det!
Ellers byder sommeren på endnu et væld af
aktiviteter – se blot inde i bladet. Og til næste
vinter skal vi have nyt klubtøj. De grå jakker
har 5 år på bagen - hvis der altså er mere tilbage af den, bagen. Det bliver spændende at se
hvad jakkeudvalget kommer op med! Med
dette vil jeg godt ønske jer alle en forrygende
sommer. Vi ses til jubi-festen! Husk at tilmelde
dig – der er begrænset pladser!!

Nyt fra løbeministeriet
hvis en lille rask løbetur, ca. 42 km, på en
sandstrand, er noget du bare MÅ prøve, så
er chancen der nu. Men der er også plads
til, ikke løbere. Det skulle gerne blive en
kombineret løbe/hyggetur, så alle er velkommen.

Så er sommersæsonen atter i gang i
Brøndbyskoven. Mellem 30 og 40 glade
løbere, har indtil videre, hver onsdag, nydt
bladenes lysegrønne farve, fuglenes kvidren, og der er blevet tørt på stierne. Lige i
skrivende stund, er det jo nærmest sommeragtigt vejr, og øl og pølser, går som
varmt brød.... he he…!!

Selv om sommersæsonen lige er startet, så
har Hugo Larsen lige meddelt, at der allerede er booket lokaler til årets løbefest. Så
sæt kryds i kalenderen 1. november 2008.
Men husk at deltagelse i løbefesten, også
forudsætter, at man rent faktisk møder op i
skoven om onsdagen.

På Kringelstien, er der som sådan ikke
nogen sæson. Der har været en lille fast
skare af løbere der har holdt formen ved
lige vinteren igennem. Og selv om Brøndbyskoven er ramme for løbe træningen
hver onsdag, fortsættes der også på Kringelstien hver søndag.

Desværre kan vi ikke stole på at vejret vil
være med os hver onsdag, og har derfor
hidtil benyttet 2 store haveparasoller……
men de er desværre ved at være godt kvæstet. Så skulle nogen ligge inde med en
stor haveparasol, eller evt. arbejder i en
virksomhed, som kunne tænkes at ville
sponsere en parasol, hører vi gerne om det.

Sidst i marts, startede vi træning på rulleskøjter. Vi mødes søndag kl. 14:00 ved
indkørslen til Brøndby Havn, og kører en
lille tur på omkring 10 km. Der er plads til
mange flere skatere endnu, og børn er mere end velkommen. Når vi bliver lidt bedre….. og nogen lærer at bremse ( T.
Thomsen, f.eks), vil vi nok vove os ud på
lidt længere distancer, og måske også variere ruten lidt, fra gang til gang.

Og husk, som altid, gode ideer til nye,
eller forbedringer af eksisterende aktiviteter, modtages meget gerne.
Detaljer, datoer, og meget mere omkring
løb og forskellige aktiviteter, finder du på
vores fantastiske hjemmeside, eller ved at
møde op i skoven.

Som et supplement til træningen søndag,
vil vi også deltage i sommerens ”Friday
Night Skate”. ”Friday Night Skate”, foregår i København hver anden fredag, 12
ture hen over sommeren, i perioden april
til september.

Mange forårshilsner
Hvad angår løb, arbejder vi lige p.t. på en
tur til Vesterhavet. Søndag 29.06.2008,
afvikles North Sea Beach Marathon, hvor
vi lejer os ind i nogle hytter på Bjerregaard Camping, fra fredag til søndag. Så

Johnny
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Formandens ord
Fuglene synger, græsset gror hurtigere end man
kan nå at slå det, solen står lavt og alle naboerFORMANDEN
HAR ORDET.
ne i er deres have. Lugten af optændt grill og
lyden af børn der leger. Det kan føles lidt ambivalent at skulle sætte sig til tasterne og skrive
til skiklubben. Men så var det jo at en del af
klubbens motto stod tydeligt foran mig: …
aktiviteter hele året!
Først tænker jeg, hvad skal jeg dog skrive om
denne gang, men kommer så i tanker om, at det
jo er jubilæumsår, og at der er masser at skrive
om! Vores 25. jubilæumssæson er snart ved at
være ovre, og det har været – endnu – en god
sæson. I år har vi været tilgodeset med et helt
fantastisk snedække i Europa. Alle turene har
meldt om fantastiske sneforhold; først
Wagrain, så var der instruktørturen med off
piste tema i snorkelsne, dernæst Westendorf
med sjældent meget sne og afslutningsvist
Hemsedal, som også havde rekord meget sne så
sent på sæsonen. Undertegnet brillierede i den
forbindelse med, for første gang i 12 år, ikke at
tage snekæder med, for ”jeg har aldrig haft
brug for dem….” Det kostede et par nye snekæder, hvis man da gerne ville køre til hytterne. Og hvor kom al den dejlige sne dog fra –
lige midt i vores jubilæumssæson?? Det er nok
den globale opvarmning! Nåe nej, det kan det
af gode grunde ikke være. Nej, jeg tror mere på
sneguderne, der havde kastet deres gavmilde
åsyn på en jubilæums-skiklub, og derfor havde
lyst til at berige dem med et rundhåndet drys af
det hvide guld. God teori! Brug den bare, Lomborg!

3

God sommer

Morten

Børnetur til Westendorf i uge 7
Bussen var helt ny og lækker. Om det var
grunden til, at vi kom meget tidligt til
Westendorf, ved vi egentlig ikke, men i
hvert fald stod vi på en p-plads ved gondolen omkring kl. 06.00 lørdag morgen efter
en mindre sightseeing i byen og omegnen,
fordi Torben lige skulle have indstillet sin
indre GPS efter meget få timers søvn.

Så er ferien slut – desværre, men minderne
har vi dog stadig.
Minderne fra en rigtig dejlig tur til Østrig.
Den 15. februar mødtes vi bag Motorola i
Glostrup med opbakning og store forventninger.

Det var ingen udfordring for vores professionelle turledere (Christina og Ernst), at
vi ankom så tidligt. De sørgede for, at der
blev sendt taxaer for at hente os samtidig
med, at de fik vækket krofatter Matheus,
så han kunne lave morgenmad til os.

29 voksne og 31 børn skulle af sted – 41
havde valgt bussen, og andre var fløjet
eller kørt i egen bil.
Vi blev installeret i bussen, som skulle
være vores hjem de næste mange timer.

Gi’haj workshop – fortsættelse fra januar 2008
Der opfordres til at følge med i Skihajen samt på hjemmesiden www.glostrupskiclub.dk
5.

Behandling af indkomne forslag
Ingen modtaget.

6.

Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen opfordrer til uændret kontingent.
Det blev vedtaget.

7.

Valg af kasserer
Michael Larsen blev genvalgt.

8.

Valg af 2 (3) bestyrelsesmedlemmer
Michael Andersen blev genvalgt.
Mette Damm blev valgt.
Lars Nitzsch Hansen blev valgt.

9.

Valg af 2 suppleanter
Tua Caspersen blev genvalgt
Bjarne Christiansen blev valgt.

10.

Valg af revisor
Keld ”Bager” Petersen blev genvalgt.

11.

Valg af revisorsuppleant
Steen Haslauer blev valgt.

12.

Eventuelt
Information omkring skiskole ved skiturene skal tydeliggøres ved turoplæggene:
Brush-up (for personer over 16 år, som har været mindst 1 gang på ski før)
Nybegyndere (absolut første gang på ski)
Vigtigt med ”go” fra instruktør til forældre før forældre kan forlade ”skiskolen”
Tydeliggørelse omkring økonomien ved ej skiskole til børn
Karen Jørgensen er behjælpelig med oplæg til turene.
Nyt klub-skitøj:
Udvalg i gang v/ Bjarne (OB), Steen Greisen, Gitte Petersen og Jannie Molberg
Tilbud til samtlige medlemmer
Der blev spurgt på kontingent ved hjemmeboende børn. Det blev oplyst at hjemmeboende under
25 år hører ind under familiekontingent
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Afslutning v/ Morten Dyrner:
Tak til Steen Haslauer som dirigent og for deltagernes fremmøde.
Der var en stor tak til Neel Hansen for mange års arbejde i klubbens bestyrelse.
Til lykke til Mette Dam som nyt bestyrelsesmedlem i bestyrelsen.
Tak til bestyrelsesmedlemmerne for arbejdet i året der er gået.

Ud i det hvide...

Generalforsamlingen blev hævet kl. 21.
Jannie Molberg, referent

4

Steen Haslauer, dirigent
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Nye (gamle) turledere på alle ture
Afslutningsvis blev bestyrelsen fra stiftende generalforsamling for 25 år siden nævnt og formanden takkede for endnu en stor sæson i jubilæumsåret
3.

Forelæggelse af revideret regnskab v/ Michael Larsen
Kontingent falder grundet medlemstal
Annonceindtægter stabile
Tilskud fra Glostrup kommune
Flere renteindtægter
Roskilde Festival – ingen deltagelse
Julebanke – stor succes
Bladet Ski – større udgifter muligvis p.g.a. nyt forlag
Regnskabet blev godkendt.

4.

Planer for det kommende år v/ Hans Henrik Heidensleben
Løb
søndag hele året på Kringelstien
onsdag fra april til november i Brøndby Skoven – grillpølser m/ drikkelse
sommerfest hos Kirsten og Michael
Alt for Damerne løb i Fælledparken v/ Kirsten
Esrum Sø rundt
Novo Nordisk løb – Bagsværd – første mandag i måneden (5 og 10 km)
Berlin Marathon – 20 års jubilæum i Glostrup Skiclub v/ Hugo Larsen med bl.a.:
Cykeltur til Berlin
Rulleskøjte Marathon
afslutningsfest i november
Ski-gymnastik
Tirsdag og torsdag fra oktober til april.
Sommerarrangementer
Golf i juli
Camping – 15. – 17. august 2008
Kajak i Vallensbæk Havn v/ Steen Greisen
Ture
Adventure – tur til Østrig forlænget weekend i uge 22/2008 v/ Bjarne (OB)
2009:
Uge 4 ? Wagrain ?
Uge 7/8 ? Børnetur til ?
Uge 10 ? Ny tur – åben for forslag
Uge 13. Hemsedal
Fester
25 års jubilæumsfest – 17. maj 2008. Tema: Sølvbryllupsfest + revy.
Tilmelding via hjemmeside.
Opstartsfest – i oktober 2008
Banko – 1. december 2008
Afslutningsfest – 18. april 2009
Andre arrangementer
Åbent hus hos Snow Fun
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Er man, eller får man tømmermænd...
gang.

De fleste af os blev indkvarteret med det
samme (ren luksus!), og efter morgenmaden fik vi nogle informationer og herunder
en af de vigtigste ting, som Christian og
Ernst allerede havde sørget for, nemlig
vores liftkort, så vi kunne komme ud at stå
på ski.

Skiskolen var 5 formiddage, og to blev
konverteret til en hel dag, hvor holdene
tog til Brixen. Vi voksne fik noget tidspunkter og steder, hvor vi kunne mødes
med vores børn. Og sikke en herlig dag –
igen med sol fra en skyfri himmel og dejligt skiløb.

Solen skinnede fra en skyfri himmel, og i
modsætning til sidste år var der mere sne,
så vi kunne hoppe på skiene udenfor hotellet.

Efter dagens skiløb mødtes man på solterrassen og snakkede om dagens hændelser.
Om aftenen blev vores lækre 3-retters menu indtaget i krostuen, hvor der var plads
til alle. Vi havde den store krostue for os
selv (heldigvis havde Christina og Ernst
’booket’ den til alle vores måltider i stedet
for det kolde selskabslokale). Alle ungerne
kunne lege og larme som de ville, og vi

Vores medbragte instruktører – Karen,
Steen, Torben og Hans-Henrik – havde sat
begynderne i stævne allerede samme dag,
og de øvrige hold skulle begynde dagen
efter. Og der var ingen barmhjertighed, kl.
08.45 skulle alle børnene være klar til af-

5

En fødselsdag kunne vi sørme også fejre
på turen! Det var Victor, som blev fem år
om onsdagen. Alle børn blev inviteret på
lagkager, saft og varm kakao. Christina
havde invaderet Matheus’ køkken med
medbragte lagkagebunde. Og Victors mor
havde medbragt masser af is hjemmefra.
Der var så mange is, at børnene blev forsynet med is resten af ugen.. Til dem, som
sidder tilbage og undrer sig, hvordan det
kunne lade sig gøre, så er opskriften: Et
styk mor, som er ansat på en isfabrik, og
en stor kasse tøris, plads i bussen - og vupti så er børnene forsynet.
- For øvrigt kunne børnene genkendes på
de blå tunger fra slikpindende!

voksne kunne slappe af, vel vidende børnene var et sted i nærheden og havde det
sjovt. I krostuen blev der også hygget efter
middagen, og keglebanen i underetagen
blev også flittigt brugt. Men det forlyder,
at den både var skæv og bulet……… måske var det bare en dårlig undskyldning for
at tabe.
Et feltlazaret havde vi desværre også, men
heldigvis ikke større skader end, at vi alle
kom hele hjem uden gips eller lignende.
De unge blev en aften (nat) ramt af en
østrigsk bjergvirus, som også kan ramme
de lidt ældre deltagere. Virussen medførte,
at de unge havde lidt svært ved at stå op
næste morgen, og de så lidt medtagede ud.
Nogle forældre var lidt bekymrede for
deres afkom, men heldigvis kom de hurtigt
over det.

Vi tror, at Victor havde en skøn dag med
strålende sol, fødselsdagssang og masser
gaver.

Skigymnastik
Mange deltagere – få instruktører
Udkig efter flere instruktører – kursus tilbydes
2 aftener om ugen
- kommende sæson muligvis 1 aften med skigymnastik/1 aften med boldspil
x
Tak til Boye, Karen, Lotte, Torben og Niels
Årets skiture
Testtur (udvalgt flok)
Wagrain jubilæumstur m/ jubilæumstilskud (uge 4)
15. gang, udsolgt med 53 deltagere
14. tur med Hugo som turleder (tilbage efter 5 år)
Masser af sol og sne – picnic starter med overskyet men ender i fuld sol.
Stor tak til Hugo og ski-instruktørerne.
Hugo tilbyder at arrangere igen.
Børnetur til Westendorf jubilæumstur m/ jubilæumstilskud (uge 8)
10. gang, udsolgt med ca. 60 deltagere
Første gang som hel ugetur – meget dyr (meget tilskud)
Oprindelig turleder Claus Spiegelhauer – måtte desværre melde fra.
Christina og Ernst træder til som turledere med lynets hast.
Stor tak til Christina og Ernst og ski-instruktørerne
Hemsedal jubilæumstur m/ jubilæumstilskud (uge 14)
11. tur i træk, udsolgt med ca. 120 deltagere (ingen stor venteliste!!)
Niels, Lene, Lars Boe og Bjarne overtog arrangementet efter Gitte, Steen og Arne.
Nye tiltag: Frokost på ankomstdagen / aftensmad før afrejse – rigtig vellykket
Instruktør-tur (uge 6) – 8 personer
Sct. Anton – masser af sne
Off-piste
Rigtig god tur
Adventure – tur til Sölden – forlænget weekend afholdes sidst i maj
v/ Bjarne (OB)
Første forsøg med sommertur
Julefrokost for Gi’hajer.
Klubbens fremtid
Rekruttering af Gi’hajer (nye) – positiv tilmelding i januar 2008 – stadig behov for flere Gi’hajer.
- hvordan kan klubben tiltrække ”ydere” ud af de mange nydere??
Stormøde i januar med 30 deltagere
- mange tilkendegivelser af hjælpende hånd
- mange gode input
- 2-delt festudvalg i forbindelse med jubi-fest – revy + fest
Aktivering af nuværende medlemmer – ca. 430
Opstart af ungdomsafdeling
x
Nye kræfter i løbeafdelingen
x
Løbende udskiftning i bestyrelsen

Westendorf i sol og sne...

6
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Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub den 22. april 2008
1.

Valg af dirigent
Steen Haslauer blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed
beslutningsdygtig.

2.

Formandens beretning v/ Morten Dyrner
Morten Dyrner indledte med, at det er en ære for Glostrup Skiclub at kunne fejre 25 års jubilæum
og at der i den forbindelse er tegnet et nyt logo til skiklubben.
Lidt historie fra klubbens start samt bestyrelsens sammensætning ved opstart.
Nuværende bestyrelse består af 10 personer.
Nye bestyrelsesmedlemmer/-poster det seneste år:
Lars Nitzsch Hansen – suppleant
Michael Larsen – formelt kasserer med hjælp fra Peter L.
Jannie Molberg
Michael Andersen afløser Kira Adrian som medlemsregistrator – stor tak til Kira
Neel Hansen – suppleant (mange år som bestyrelsesmedlem), primus motor i bl.a. fest-events
Fest
Afslutningsfest – 80 deltagere
Nyt betalingskoncept via hjemmesiden
Årets skistøvle gik til skigymnastik-instruktørerne
Live music
Billedaften fra ski-turene
Opstartsfest – mini-jubifest
Festkommitte – jubilæum
Revy
Festudvalg
Sommer (våd og kold)
Golf i Nivå (20 deltagere) – vinder: Steen Haslauer
Camping 17. – 19. august (15 deltagere)
Mountainbike lørdag v/ Tua og Karen
Løbeafdeling
Løbeminister – farvel (på gensyn) til Lars Boe / goddag til Johnny
Grillaften hos Kirsten og Michael
Vallensbæk Rundt
Esrum Sø Rundt
19. Berlin Marathon
Onsdagsløb-afslutning m/ filmbus, varm kakao avec hjemmebag
Søndagsløb kl. 09.31 på Kringelstien (kig i Vejviseren)
Løbeafslutningsfest med live music (fedt band)
Jule-O-Løb – 23. december v/ Steen Greisen
Snowfun – Ski and Run – reception/nye lokaler
Julebanko m/ sponsorgaver – ca. 100 deltagere
Indoor ski den 21/11 – ca. 15 deltagere
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Børnefødselsdag med blå tunger...

En tur til en nærliggende bys badeland
blev det også til på ferien. Igen arrangeret
flot af Christina og Ernst. Vi blev hentet i
taxaer og kørt ned i byen, hvor der ventede
en bus, som kørte os til svømmehallen.
Omkring 35 personer deltog, og vi havde
en herlig eftermiddag i vandet.

behagelig, og med et glimt i øjet blev de
forskellige konstellationer af grupper
navngivet som for eksempel mødregruppen, jomfruburet, bowlingholdet og ’de
to kegler’…
Til sidst vil Matilde og jeg sige tak til
alle deltagerne for en virkelig skøn ferie
og godt selskab. En speciel tak til Christina og Ernst for deres store arbejde og
engagement i dette års jubilæumstur –
uden dem var turen ikke blevet til noget.
Også en speciel tak til Karen, Steen,
Torben og Hans-Henrik for deres indsats med skiskolen.

Efterhånden, som ferien skred fremad med
strålende sol fra en skyfri himmel og ingen
frost de fleste dage, tog pisterne skade, og
den sidste dag begyndte sneen at smelte
for alvor.
Selvom Matilde og jeg er nye i klubben,
var det ikke svært at falde ind i klublivet.
Det var let at finde nogen at løbe sammen
med. Vi synes, at vi blev overordentlig
pænt modtaget. Tonen på turen var rar og

Vi kommer alle igen til næste år ☺
Matilde og Kirsten
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Ref. fra Stormøde i Glostrup Skiclub
7. januar 2008

8. sommer clubtur i sommerlandet i Nordsjælland
Med stor succes de sidste 7 år vil sommerclubturen for 8. år i træk atter gå
til den skønne Vejby Strand Camping i Nordsjælland
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen
i weekenden den 15. – 17. august 2008
Det er selvfølgelig op til dig/jer selv, hvor længe du/I har tid til at campere/hygge i
det Nordsjællandske, men hvis vi er heldige med vejret (som vi plejer), er det oplagt at blive hele weekenden.
Vi spiser aftensmad sammen fredag kl. 19.00, så det er en god ide at få slået jeres telt op inden! Igen i år vil der være mulighed for at søge ly i klubbens festtelt
for duggen om natten og solen om dagen.
Hvis ikke man lige er til telt, så er muligheden her at leje en hytte. Nogle af hytterne ligger tæt op af teltpladsen. Hurtig reservation tilrådes.
Campingpladsen byder på beskæftigelse til både store og små:
bl.a. ny swimmingpool med vandsprøjt, tennis, beachvolley bane, hoppepude
og legeplads. Der er gå-afstand til stranden.
Vi skal selvfølgelig også have en skattejagt og så skal der bages snobrød. Men
mere om det, når tiden nærmer sig.
Adressen er Rågelejevej 37 i Vejby og du kan finde mere om pladsen/priser via
www.vejbystrandcamping.dk .
Mad/drikke afhænger af dit eget behov og når tiden nærmer sig, vil I, som har
tilmeldt jer få mere praktisk info.
Tilmeld dig til Jannie på jm2709@hotmail.com eller via hjemmesiden senest den
1.8.08..
På gensyn i Danmarks dejlige natur... vi behøver jo ikke sneen for at ha’ det sjovt!
Sommersolskinshilsen
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Jannie

øge gruppen af Gi’Hajer til alles fordel,
for på den måde kan klubben opretholde et
højt aktivitetsniveau og få søsat nye aktiviteter. Jo flere medlemmer der er aktive i
et eller andet omfang jo flere får interesse
i klubben, for det er super sjovt at være
sammen om aktviteterner og komme nærmere ind på livet af andre medlemmer –
det er altså en win-win situation☺

Til stor glæde for bestyrelsen mødte der en
gruppe på omkring 30 skiklubmedlemmer
op til det indkaldte Stormøde i klubben. Et
møde hvor vi havde en dagsorden med
jubilæumsfest og fremtidige aktiviter!
25 års jubilæum
Der kom en masse gode ideer frem til brug
for det videre arbejde i Jubilæumsfestgruppen, og det viste sig også, at stort set
alle fremmødte var interesseret i at hjælpe
til med at skabe en sjov og anderledes fest
for skiklubbens medlemmer d. 17. maj –
fantastisk☺ Det var også spændende, om
der kunne skabes stemning om at lave en
revy til festen, som traditionen jo har været, og heldigvis var der stadig gå-på-mod
nok til at etablere en revygruppe! Endelig
blev en anden gruppe skabt, som ville tage
sig af alt andet vedr. festen, så nu var der
et rigtig godt grundlag for at komme videre i planlægningen af den store dag☺
Gi’Hajer
For at der kan være aktiviteter – hele året i Glostrup Skiklub, er det nødvendigt at
have nogle til at stå for aktiviteterne! En
runde blandt de fremmødte viste, at der
var stor villighed til at bidrage med benog-arme til aktiviteterne, og det var bare
helt fantastisk at konstatere☺ Vi kunne
derfor gå videre til at brain-storme omkring fremtidige ideer, og det kom der
gode input til, som vi vil arbejde videre
med i bestyrelsen. Endelig talte vi om,
hvordan vi fik engageret medlemmerne til
at bidrage = Gi’Hajer☺ Et væsentligt input var, at vi skulle gøre det overskueligt
for en potentiel Gi’Haj at bidrage – altså
bede om hjælp ud fra givne / specifik opgave, med information om omfanget, så
man bedre kunne tage stilling til tid og
forventning. Det skal gerne være med til at

Vi glæder os til at fortsætter det positive
samarbejde mellem bestyrelse og øvrige
Gi’Hajer!
Tak for dit bidrag☺
Bestyrelsen / Neel

Rart at møde en rigtig gi’haj
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Turlederreferat - Hemsedal 2008
få presset alt ind, og turen mod Hemsedal
kunne begynde for de 69, som havde valgt
den fælles bustransport.

Som det efterhånden er blevet en tradition,
blev årets tur til Hemsedal udsolgt på rekord tid. Allerede første dag måtte vi melde alt udsolgt og åbne en venteliste.

Busture kan der siges meget om - komfortabelt bliver det jo aldrig - men som altid
var humøret højt og selv en lidt gnaven
buschauffør fra Gislinge Turistfart (godt
vores ”egen” Ernst var med som hjælpechauffør) og en manglende DVD-afspiller
blev klaret med et smil. Tak for det, kære
deltagere!

Om det skyldes nye turledere, eller om det
bare er svært at planlægge så lang tid i
forvejen skal være usagt, men faktum er,
at vi senere modtog en del afbud. Surt for
dem som på denne måde gik glip af turen,
men dejligt for dem, som fik muligheden i
stedet for. Faktisk lykkedes det i sidste
øjeblik at få alle på ventelisten med.

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

Da vi ankom til Norge omkring kl. 7 næste
morgen, stod Pernille i Skistuga klar med
en solid omgang morgenmad til alle. Og
efter uddeling af liftkort, leje af udstyr og
inddeling på skiskolehold kunne vi endelig
komme på ski.

Onsdag den 2. april mødtes vi så på Glostrup Station. Rigtig mange havde ønsket
at køre selv, og vi havde derfor kun behov
for én bus – det var til gengæld en superdobbeltdækker med plads til 84 personer.
Vi var på forhånd lidt bekymrede for, om
der nu ville være plads nok til al bagagen.
Men heldigvis lykkedes det lige akkurat at

Vejrguderne havde i år sørget for, at der lå
mere sne på pisterne end nogensinde før.

Vi leverer også mad ud af huset !
Ring og få et tilbud
Masser af sne

Strøby-Egede Selskabslokaler . Stevnsvej 82 . 4600 Køge
Tlf. 56 26 70 50 . Fax 56 26 70 56

En glad vinder
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Og så er der pølser
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tet ud med terrassen, så de som havde lyst
kunne få en øl, hvilket ellers er bandlyst i
skiområdet. Dejligt at være samlet til frokost på turens første dag, så alle kunne få
hilst på hinanden. At frokosten samtidig
blev indtaget i strålende solskin gjorde
bestemt ikke oplevelsen dårligere. Så en
stor tak til bestyrelsen.

Og det forstår en rigtig skihaj selvfølgelig
at sætte pris på, så der blev stået på ski til
den store guldmedalje.
Desværre kneb det lidt at få bussen op til
hytterne. Det gik ellers meget godt indtil
det sidste sving, hvor en modkørende dansker ikke havde tænkt sig at holde tilbage
for bussen. Danskeren røg ind i bussen
(det må forsikringsselskaberne nu slås
om), men værre var det, at bussen kørte
uhjælpelig fast og måtte have traktorhjælp
for at komme fri.

På trods af manglende søvn i bussen, blev
der som sædvanlig hygget i hytterne torsdag aften. Ja, en af turlederhytterne blev
endda udsat for en større invasion. Godt at
Preben Elsborg som altid havde medbragt
drikkevarer nok.
Fredag bød på klubmesterskab og både
sneen og vejret var med os. Den elektroniske tidtagning var godt nok brudt sammen
dagen forinden, men vi havde til gengæld
Arne, der uden problemer klarede både
tidtagning og speaker-rollen – godt gået,
Arne! Deltagerne kæmpede sig igennem

Klubbens bestyrelse havde i anledning af
klubbens 25 års jubilæum bevilget 10.000
kr., som vi kunne bruge på et særligt jubilæumsindslag. Vi havde valgt at bestille
”grill i bakken” hos Pernille. Og det fortrød vi bestemt ikke. Et herligt syn at se
110-120 glade skihajer indtage terrassen
foran Skistuga - ja, bakken var blevet byt-

Instruktør
Steen Greisen

24.15

Karen Jørgensen

25.25

Hans Henrik Heidensleben

25.28

Torben Greisen

25.44

Klavs Bo Greisen

25.79

Ulf Jensen

26.25

Henrik Hurtigkarl

26.28

Ny club jakker i Glostrup Skiclub!
Vi skal have nye klubjakker til næste sæson. Og lige som sidste gang, ønsker vi at have
reklamer på tøjet. Så derfor, kære venner, er muligheden der nu for at få udødeliggjort
jeres firmanavn/-logo på en Glostrup Skijakke
Der har der været stor respons på de nuværende jakker udseende. På de destinationer hvor
vi er kommet frem, har man nikket genkendende til jakkerne. Dette har også indebåret, at
alle deltagerene på turene har haft jakkerne som pejlemærke. Så jakkerne er ud fra den
betragtning, en god "reklamesøjle".
Denne gang udbydes jakkerne også til alle klubbens medlemmer. Dette indebærer, at
rigtig mange vil bære jakken og dermed eksponere de påtrykte reklamer.
På såvel skiture som alle de andre aktiviteter, vi deltager i.
Jeg vil meget gerne have en ikke-bindende tilkendegivelse fra dem af jer der kunne tænke
jer et sådan sponsorat. Vi kører efter "først til mølle"-princippet.
Jeg ser frem til at hører fra jer.
Med venlig hilsen
Bjarne Christiansen
overbjarne@gmail.com
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Kvinder
Dorthe Ruskold

26.81

Cecilie Frode-Jensen

27.09

Sofie Krambeck

28.06

Rikke Greisen

28.16

Gitte Pedersen

28.75

June Elsborg

28.85

Lene Pedersen

29.06

Helle Laursen

30.31

Anna D. Sillasen

36.90

Maibritt Albretsen

38.00

Jette Meier-Carlsen

42.53

Vivi Trier Christensen

42.62

Helene Rønn Pedersen

47.09

Sidsel Kvist

47.28

Lone Malmborg

1.00.84

Gitte Laursen

1.16.75

Dea Toftkær

1.33.78

Snowboard

hos Tommy, som havde fødselsdag. Om
det var på grund af nattens strabadser,
eller om det var fordi at det var lidt småkøligt næste morgen, skal vi lade være
usagt, men en kendsgerning er det, at en
del startede lidt senere om lørdagen og vist
også tog en lidt længere frokostpause i
hytterne.

portene i fin stil og alt gik, som det skulle.
Præmieoverrækkelsen om eftermiddagen
fandt sted i dagens sidste solstråler. Igen i
år havde vi fået en masse dejlige gaver fra
vores trofaste sponsor Jørgen Pedal og
Snowfun i Roskilde. Tusind tak for dem.
Har du endnu ikke besøgt Jørgens nye
butik, kan vi kun råde dig til at komme af
sted. Det er simpelthen Danmarks bedste
skibutik, og som noget helt nyt også Danmarks bedste butik for løbesko og individuelt fremstillede såler.

Kl. 17 var alle inviteret til afterski foran
hytterne, hvor vi skulle have afgjort, hvem
der skulle være de heldige vindere af årets
”jubilæumslotteri”. Lotteriet fungerede på
den måde, at vi de første par dage udtrak i
alt 20 personer, som så havde mulighed
for at blive en af de endelige vindere af
enten et par dødlækre snowblades, en rygsæk eller et par støvlevarmere – kvalitetsting indkøbt hos Snowfun. De heldige
vindere blev: Mikkel Vestergaard
(snowblades), Kevin Laursen (rygsæk) og
Lars Elsborg (støvlevarmere).

Klubbens 7 vandrepokaler gik i år til:
Simon Heidensleben (børn)
Niklas Elsborg (junior)
Kenni Elsborg (mænd)
Dorthe Ruskold (kvinder)
Steen Greisen (instruktører)
Torben Greisen (Snowblades) og
Rikke Pedersen (snowboard).
Klubbens instruktører uddelte som sædvanlig medaljer til alle skiskole-børnene.
Det er bare rørende at se de små, når det
sker. Deres øjne stråler af stolthed, når de
får overrakt medaljen fra deres ”egen”
instruktør. I den forbindelse vil vi gerne
viderebringe en stor tak til instruktørerne
for en fin indsats på skiskolen. Det er helt
klart et af klubbens største aktiver, at vi
har mulighed for at tilbyde skiskoleundervisning ved egne instruktører. At ungerne
så efterhånden kører hurtigere end deres
forældre, ja det må vi leve med ☺
Senere fredag aften blev der festet igennem rundt om i hytterne og ikke mindst

Efter fire dejlige dage på ski, med mere
sne på pisterne end vi længe har set, var
det søndag eftermiddag tid til at pakke
bussen og drage imod Glostrup. Aftensmaden blev som noget nyt indtaget hos
Pernille i Skistuga og ikke som vi plejer
på p-pladsen ved søen. Det fungerede fint
og gav også en ekstra mulighed for at nå
de absolut sidste ture inden liften lukkede.
Tak til alle for en rigtig god tur med masser af god klubånd og godt humør !
Lars Boe, Bjarne B, Lene & Niels

Rikke Pedersen

35.28

Jens D. Silassen

39.56

Anders Knudsen

49.22

Malte Meier-Carlsen

53.57

Steen Greisen

30.30

Sofus Malmborg Hansen

1.01.88

Finn Henriksen

36.31
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Hemsemesterskabet 2008
Telemark
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Børn (ikke fyldt 11 år)

Mænd

Simon Heidensleben

9 år

29.37

Kenni Elsborg

24.87

David Winther

10 år

33.40

Henrik Prom

25.85

Mikkel Prom

8 år

33.62

Preben Elsborg

26.47

Christine Greisen

8 år

33.63

Jeff Haslauer

26.54

Kristian D. Sillasen
Therese Normand
Kevin Laursen

10 år
8 år

34.25
38.78

Nicklas Winther

26.88

6 år

44.97

Steen Haslauer

26.94

Maria Nitzsch Beinthin

7 år

50.22

Jens Normand

27.06

Mikkel Vestergaard

8 år

53.28

Bent Pedersen

27.09

Asger Groskopf

4 år

1.04.15

Kenneth Wigh

27.37

Camilla Rasmussen

8 år

2.00.04

Lars Nitzsch Hansen

27.44

Frank Jønson

27.85

John Riis Nielsen

28.56

Junior (ikke fyldt 16 år)
Niklas Elsborg

13 år

27.00

Jørgen Groskopf

28.72

Louise Greisen

12 år

28.85

Kim Pedersen

29.97

Oliver Jønson
Niclas Nitzsch Beinthin
Katrine Frode-Jensen
Niklas Overby Nielsen
Anders Larsen
Nanna Louise D. Nielsen
Lars Elsborg
Christian Rønn Pedersen
Sarah Normand
Anna Winther

14 år
13 år
14 år
14 år
11 år
15 år
13 år
13 år
12 år
14 år

29.28
29.75
30.53
31.97
33.97
34.18
35.53
36.22
36.88
39.31

Karsten Hede

30.40

Peter Laursen

31.00

Michael Andersen

31.04

Ernst Timmol

31.50

Johnny K. Tranekilde

31.72

Kim Arild Pedersen

33.21

Børge Rønn Pedersen

34.26

Kenneth Jørgensen

35.75

Peter Bodholdt

36.28
36.31

Finn Henriksen
Snowblades

Stig Albretsen

Torben Greisen

26.44

Michael Andersen

35.07
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39.19
46.59

Jens Hornum
Claus Toftkær

48.85
1.11.78

Henning Daugaard

13

