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Nu er jeg ved at
være træt...

Marts
JUNI 2002
2007

Arj, her er ski
sskægt...skål...

Piger på slap line i Sölden...
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NR.: 3
1

Og skål
med jer...

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

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

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

Aktivitetskalender
04.04
17.04
21.04
29.04
07.05
20.05
27.05
04.06
15.06
18.06
02.07
06.08
19.08
26.08
03.09
23.09
30.09
14.10
16.12

Løbe start. Brøndby skoven kl. 18.00
Generalforsamling Søndervangskolen kl.19.00
Afslutnings fest Vestervangskolen kl.19.00
BT Halvmaraton, Lyngby kl. 11.00
Novo Nordisk Løbet kl. 18.30
Copenhagen Maraton kl. 09.30
Pinseløb i De Små Haver (M.G. Petersen) kl. 7.00
Novo Nordisk Løbet kl. 18.30
Natløb på Frederiksberg kl.22.15
ALT FOR DAMERNE - Kvindeløbet kl. 18.00
Novo Nordisk Løbet kl. 18.30
Novo Nordisk Løbet kl. 18.30
Vallensbæk Rundt, 5 og 15 km - kl. 10.00
Esrum Sø Rundt, 10 og 28 km - kl. 11.00
Novo Nordisk Løbet kl. 1830
Griseløbet 5, 10 km + ½ Marathon
Berlin Marathon 2007
Gribskovløbet 7,5 og 12,4 km - kl. 11.00
Jule O Løb

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@hotmail.com

MTB i Hareskoven hver lørdag kl.9.30

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

Yderligere oplysninger fås hos kassereren

Løb i Brøndbyskoven hver onsdag kl. 18.00
(start onsdag 4 april)

INDMELDELSE
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

(se hjemmesiden, for alle øvrige cykel ting.)

Løb på Kringelstien/Vestskoven hver søndag kl.9.31
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sted, hvor clubben i 1983 havde sin første
skitur. – Nemlig ALPENROSE HYTTEN,
oppe midt på bjerget. Her blev der flere
dage hygget til afterski, og fortalt mange
’røverhistorier’ fra gamle dage. Som Steen
G. sagde – ’Hvis væggene begynder at
tale, brænder vi hytten ned’.
Som turleder vil jeg gerne sige tak for en
rigtig god tur, hvor alle deltagere har været særdeles positive.
Da Clubben til næste år fejrer sit 25 års
jubilæum, og det så er 25 år siden vi første
gang var på skitur til Westendorf, er jeg
blevet overtalt til at lave en familie jubilæums tur hertil. Jeg har da også fået booket
Sportalm til 2008, og så må vi bare håbe
på mere sne til næste år.(mere om denne
tur på et senere tidspunkt)

Indkvarteringen skete i år på hotel Sportalm, med store værelser og særdeles rummelige lejligheder samt en stor wellness
afdeling, som blev flittigt brugt efter endt
skidag.
Normalt ligger hotellet lige på pisten, men
grundet snemanglen i år måtte vi gå ca. 50
m for at komme på ski. Dette klarede alle
dog med godt humør.
Som på alle familieture havde vi igen i år
vores rigtig gode og hyggelige skiinstruktører med, der med kyndig hånd tog sig af
alle børnene og enkelte voksen begyndere.
Der blev i år også tid til en tur i Badelandet i Elmau, hvor alle børn/voksne rigtig
hyggede sig.
Snevejr så vi ikke noget til i løbet af ugen,
men i stedet skinnede den dejlige sol fra
en skyfri himmel hver dag, så vi fik også
lidt kulør på turen.
Mange nyere medlemmer fik også set det

Tak for denne gang
Claus Spiegelhauer

Frokost i det grønne, udsigt fra Alpenrosehytte
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Og så blev det skisæson! En forrygende tur til
Sölden med Bjarne og Jørgen ved roret kan aldrig
gå galt! Efter forlydender var det en rigtig god tur!
Læs mere om den i bladet. Ligeledes var det med
børneturen. Den gik i år til en god gammel kending af klubben, nemlig Westendorf. Byen hvor
klubben blev grundlagt for 24 år siden! Og med
Claus ved roret igen som turleder efter en hel del
års pause. Det var en super veltilrettelagt tur, hvor
alt klappede med Spiegelhauer-præcision, dog
kunne Claus ikke beherske vejrguderne. Det er
altid en speciel oplevelse, at sidde i en stolelift i
15°C og lytte til fuglesang og kigge ned på de
nyudsprungne forårsblomster i græstæppet. Hurra
for snekanonens opfinder – det reddede vores tur!
Og sikken en kulør folk fik!
Som nævnt, så er det 24 år siden at klubben blev
grundlagt i Westendorf, og der er forlydender på,
at Claus har fået mere blod på turleder-tanden og
evt. pønser på en jubii-tur til næste vinter! Mere
om dette senere!
Tilbage har vi Avoriaz og Hems. Avoriaz turen
blev planlagt af Ulrik, men igen må vi konstaterer,
at vi har svært ved at fylde 2 ugeturer helt op. Så
det bliver en reduceret flok som tager af sted, og
med Erling som rorgænger. Tak for oplægget,
Ulrik, mon så ikke at Erling kan føre den helt i
mål. Det tror jeg. Og så bliver det snart Hemse-tid
igen. Efter sidste års 10-års jubilæum havde vi en
forventning om, at turen havde toppet. Men
Hemsedal is still going strong! Der meldes om 40
på ventelisten!! Vi har desværre ikke mulighed for
at udvide turen, dels pga. hytte kapacitet og dels
fordi at det bliver for svært at styre for de gæve
turledere, så derfor fastholder vi turen på de 120. I
den forbindelse skal det nævnes, at det er Gittes
sidste Hemse-tur som turleder! Husk det når vi
kommer frem! Og så skal vi have fundet en
værdig afløser. Så har du lyst til at køre
klubbens største tur-succes videre med hjælp
fra garvede turledere, så er det NU at du skal
melde dig! Husk, at vi har YDNINGSFRIHED
i Glostrup Skiclub! Uden din og andre
frivilliges hjælp – ingen aktiviteter, og dermed
ingen klub!! Så kom nu ud af busken – vi skal
bruge en del nye folk i fremtiden, for at kunne
bibeholde det høje aktivitetsniveau for vores mere
end 500 medlemmer! Det er utroligt nemt. Blot
kom til generalforsamlingen eller skriv en mail til
mig. Læs mere inde i bladet, og hav et rigtig godt
forår. Vi ses!

Kære Skihajer!
Det er længe siden sidst! Den væsentligste del af
vores højsæson er allerede overstået. Vi har alleFORMANDEN
ORDET.
rede været på Sölden-turHAR
og Børne-tur,
men vi har
da gudskelov stadig Avoriaz og Hemsedal at se
frem til.
Sidst I fik Skihajen var tilbage i september. I
disse fagre nye tider med Internet, har vi jo valgt
at reducere antallet af Skihajer til fordel for hurtigere og mere aktuel information på hjemmesiden.
Men alligevel ser vi jo frem til Skihajen, som altid
er hyggelig at have med under dynen til lidt godnatlæsning. Spoler vi hukommelsen lidt tilbage, ja
så startede vi sæsonen ganske som vi plejer, med
en forrygende fest på Leragergård. Feste har vi
altid været gode til, så en måned senere blev der
holdt en mindst lige så forrygende løbeafslutningsfest. Så nåede vi hen til klubbens ældste tradition, nemlig vores bankospil i starten af
december. Sædvanen tro med over 100 bankohajer, som slæbte en masse præmier hjem. Tak til
alle jer der sponsorerede gaver, og ikke mindst til
Jørgen fra Snowfun.. Disse gaver er altid meget
værdsat. Også tak til Jørgen fordi han holder åben
en aften for klubben. Jeg har hørt, at der ikke kom
så mange, men at der blev handlet en del. Året
sluttede med maner i både løbeafdelingen med
Jule-O-løb (som havde en fin bus på besøg til at
varme sig i) og til skigymnastikken, hvor der
fortsat svedes både tirsdag og torsdag. Endnu
engang en kæmpe tak til Boye og hans skigymbødler for ømme muskler og god form. Ligeledes
tak til løbefolkene. Jeg ved at de pønser på en
masse nyheder i den kommende løbesæson. Tua,
Pølse-Bjarne, Lars og Arne har en del artige overraskelser i ærmet til os!

Morten

3

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 17 april 2007 kl.19.00
Søndervangskolen, fællesrummet 1 sal, Florasvej Glostrup

ved Kringelstien.
Med venlig hilsen
Tua, Bjarne og Lars Boe
P. S. For dem der ikke kan vente til den 4.
april, mødes vi bare på søndag kl. 0931

For yderligere oplysninger, ideer eller
andet er i altid velkommen til at kontakte
Lars Boe, på mobil 3022 0755 eller mail
Kaptajnlbn@yahoo.dk

En succesrig Familie Clubtur til Westendorf.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af revideret regnskab
Planer for det kommende år
Behandling af indkomne forslag
Valg af Formand
Valg af Kasserer
Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter
Valg af Revisor
Valg af revisorsuppeleanter
Eventuelt.
Skihaj unger

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før general
forsamlingen.
Hvis du sender en mail, skal modtageren bekræfte, at den er modtaget.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Clubbens familie-skitur er netop afsluttet,
og må igen siges at have været en stor
succes - dette år med lidt mere luksus og 2
dage mere på ski.
62 forventningsfulde skihajer ankom søndag til Westendorf i strålende solskin.
Sneen har i år snydt mange skisportsteder i
Alperne, og Westendorf var da heller ikke

gået ram forbi, så vi prisede os lykkelige
for at snekanoner i dag er placeret i det
meste af terrænet. Der var sne på næsten
alle pister, så skiløbet var slet ikke så dårligt endda, det lykkedes faktisk enkelte
skihajer, inklusiv undertegnede at finde
lidt dybsne på nogle nordsider øverst i
terrænnet.
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STRØBY-EGEDE SELSKABSLOKALER ER
VELEGNET TIL STORE SOM SMÅ
Middage,Fødselsdage,Barnedåb,
Konfirmationer,Bryllupper,Firmafester,
Forretnings arrangementer,Kaffeborde,
Buffet ér, Kolde borde, Smørrebrød,Platter
Grill fester og Forretnings frokoster
Vi leverer også mad ud af huset !
Ring og få et tilbud
Strøby-Egede Selskabslokaler . Stevnsvej 82 . 4600 Køge
Tlf. 56 26 70 50 . Fax 56 26 70 56
spiser pølser. Festen er bygget op over de
hændelser og pudsige ting der er sket gennem sæsonen, så for udenforstående vil
det være som at deltage i billedaften uden
at have været med på turen. Kvalifikationskravene er yderst rimelige, det kræver
bare, at i kommer i skoven.
Nye/gamle tiltag

der interesse for det tilbyder vi at måle din
personlige tid på 3 km ruten i Brøndby
skoven, så kan du her måned for måned
følge med i dine forbedringer. Der går i
øvrigt et rygte om at Arne Koch, gennem
hele sæsonen, vil give en omgang hver
gang der er nogen der slår hans
tid……………

Vi er meget åbne for gode ideer, nye som
gamle, der kan samle medlemmerne. Er

Velmødt til endnu en forrygende sæson.
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Turleder ref.

Sölden sådan…

Det så desværre noget brunt ud,
nede i byen. Men efter at vi var
stået ud af gondol liften, var der
super perfekt sne på gletscheren.
Jubiii turen var reddet… Fed skidag med tilhørende afterski. Det
kan de bare i Sölden.
Lidt spændt gik jeg til bords ved
aftensmaden. Vi havde aftensmad
med på turen 4 aftener. Nu skulle
det vise sig, om det var bedre, end
det vi fik i Saalbach sidste år. Det
var det nødt til. Det var da heldigAfterski på Schirmbar
vis også noget bedre, og en lille
salatbar med frisk salat, hjalp jo
også på det.
I år var der også mulighed for transport
Søndag og skiskole dag. De 3 der ikke på
med toget, til fordel for bussen, som butilmeldingen, havde meldt sig, ringede
reauet ikke kunne fylde og måtte aflyse.
inden vi tog af sted hjemmefra. Så samtliForuden at stormen i Tyskland, gjorde at
ge var på skiskole, (på nær en enlig snowtogdriften måtte indstilles natten til fredag,
boarder) også selv om det var valgfrit.
hvilket betød store forsinkelser, var det
Super..
vist ikke nogen succes. (læs en noget nedDa vi vågnede mandag morgen, og så ud
slået beretning fra togrejsen, andet sted i
af vinduet, var alt det kedelige brune, forbladet)
Desuden var der også mulighed
for transport med fly og bil.
Undertegnet var selv i bil, og
turen gik upåklageligt. Vi var
fremme til morgenmaden på
Gasthof Schmiedhof ved 8 tiden
lørdag. Gik direkte til et godt
morgenbord, og blev straks derefter tildelt et værelse, til omklædning og efterfølgende skiløb.
Lidt besværligt, at der skulle
Og nu med sang...
billede på 8 dages liftkort, da
alle ikke ankom samtidigt, men
det gik.
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gelstien. Hver søndag præcis kl. 0931 løber vi en tur under Tua’s benhårde ledelse,
Kringelstien er ca. 5 km lang, men det er
ikke nok for Tua, så nu er den udvidet til 7
km, men det slutter sikkert ikke
her……….. Jeg har hørt rygter om, at vi
skal øge med ca. 2 km om måneden, så
den 1. september er målet en halvmaraton.
Alle er velkomne og kan selvfølgelig selv
planlægge sin distance, målet er som altid,
at der skal være et godt grin og en forfriskning.
De sociale aktiviteter
De sociale aktiviteter, måske de vigtigste –
har været og vil altid være i højsædet. Vi
hygger os mange gange gennem sæsonen.
Omdrejningspunktet er typisk de løb vi
deltager i, for pigernes vedkomne, Alt for
damernes kvinde løb, for alle Vallensbæk
rundt, Esrum sø rundt og flere andre løb. I

år vil vi prøve at genoplive serieløbet ved
Bagsværd sø. Kirsten og Michael har de
senest år arrangeret en dejlig sommerfest,
som vi håber/regner med forsætter. Juleorienteringsløb og meget mere. Under
meget mere kan nævnes det hårde og opslidende Pinse løb, her ser vi medlemmer
der aldrig kommer i skoven men alligevel
klarer dagens strabadser på bedste vis.
Som afslutningen på sæsonen holder vi
traditionen tro et brag af en fest med levende musik og alt til faget hørende. Alle
er som sagt velkomne til alle aktiviteter,
og nej man skal ikke være superløber eller
fitness atlet, bare se på undertegnede. Dog
har vi et ufravigeligt krav. For at kvalificere sig til løbefesten skal man deltage i løbeafdelings aktiviteter, da en stor del af
økonomien bag løbeafslutningen bygges
op over de ca. 30 onsdage vi mødes og

Afterrun hygge i Brøndbyskoven
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Løbe nyt 001 2007
En sæson går på held – en ny skal i gang.
løberne der vil holde formen ved lige, der
er de gående der hygge snakker, der er
også folk der bare kigger forbi og siger
hej. Ikke mindst kommer de fleste for at
nyde Bjarnes gourmet pølser og dele en øl
eller vand, samtidig som snakken går om
løst og fast. Kort sagt vi hygger os.

Vi er mere end 500 medlemmer i skiklubben, de fleste sikkert på grund af aktiviteterne i vintersæsonen, skigymnastik og
skiløb. Men glem ikke, at klubben også
har en særdeles aktiv og spændende løbeafdeling, hvor kammeratskab og hygge
kan vedligeholdes når skisæsonen går på
held.
Løbeafdeling har været aktiv i mere end
16 år og har gennem årene udviklet sig til
skiklubbens samlingspunkt i sommerhalvåret. Hugo Larsen har gennem alle årene
samlet trådene, arrangeret et hav af løb og
andre aktiviteter. Hugo valgte sidste år at
træde et skridt tilbage og har i år overladt
ansvaret for løbeaktiviteterne til et trekløver bestående af Tua, Bjarne og undertegnede. Vi får meget at leve op til og vi vil
ikke ændre verden, men fører de stolte
traditioner videre og måske genopliver vi
et par stykker.
Vi har et fromt ønske om at se alle medlemmer i skoven i år. Når vi de tidligere år
ikke har set alle er vi sikre på, at det skyldes for lidt reklame eller vores manglende
evne til at gøre opmærksom på vores aktiviteter, som består af løb, stavgang, almindelige gåture, mountainbike og ikke
mindst de sociale aktiviteter, mere herom
senere.
Onsdagsløbet (Krak kort 156 G4, ppladsen 500 m nede af Voldgaden fra
Park Allé)
En klassiker, hver onsdag (i år starter vi
den 4. april) mødes vi og præcis kl. 1800
går eller løber vi i Brøndby skoven, ingen
bliver presset ud over evne. Målet med
løbet er individuelt, der er de seriøse der
vil løbe flere maratonløb, der er hygge

Mountainbike (Krak Kort 115 K7) MTB.
I Hareskoven.
Vi mødes hver lørdag kl. 0930 på første
parkeringsplads på Skovlystvej fra Ballerup.
Vi er nogle fra Glostrup skiklub, Ishøj
motionscykelklub og andre interesserede,
som mødes og kører på en ca. 20 km anlagt MTB. bane (ikke store stier). Vi foretrækker at alle har cykelhjelm på, da der
ind imellem er nogle afstikkere fra de traditionelle cykelstier. (se foto). Afhængigt
af hvor mange der møder op, deler vi os i
forskellige hold. MTB i skoven er godt for
balance, styrke og puls. Vi kører omkring
2 – 2½ timer og man kan altid selv køre
fra hvis det for langt for afstandene er ikke
så store. Vi har ingen holdledere eller ansvarlige, men der uddeles ofte gode råd og
tips. Kom og snak med os og tag en prøvetur. Du kan eventuelt kontakte Bjarne
Berntsen tlf. 25 75 23 10 eller Tua Caspersen tlf. 40 58 97 35. I tilfælde af meget
dårligt vejr aflyses turen.
Søndagsløbet (Krak kort 135 H6, Ppladsen ved Orchidévej og Hold an Vej)
Søndagsløbet har fået et comeback
(undskyld Niels og Viggo, vi ved i for det
meste har været de eneste på Vest Volden). Løbet er/bliver flyttet til Krin-
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datter som de aktive, og fatter som den der
gerne ville bestemme, i værtfald på lyd
niveauet i kælderbaren.
Det gode ved pensionen, på trods af afstanden til byen, var at der var go plads til
os alle, samt kælderbaren, hvor man kunne
få en godnat drink, (eller flere) i hyggeligt
selskab.
En uge i godt selskab, får hurtigt ende, og
vi mangler bare at sige tak, til det festlige
og hyggelige selskab, der gjorde denne tur
til Sölden til en af de allerbedste. Også en
stor tak til de kompetente instruktører, der
endnu engang, formåede at gøre os lidt
bedre på ski.
Til sidst, en tak til ham, der drysser sne på
bjergene…

vandlet til smukkeste syn en turleder, kan
tænke sig. Alt var dækket af et hvidt tæppe
af den fineste sne.
De næste dages snefald, og det blev rigtig
meget, gjorde desværre at vores picnic
måtte aflyses. Til gengæld kunne vi så
glæde os, over det sne, der er et must for
en fed ski oplevelse.
Vi var i år heldigvis fri for skader, af den
alvorlige slags. Men en omgang mave
onde, havde fået tag i flere af tur deltagerne, der betød, en ufrivillig ” fridag”, men
de fleste, slap heldigvis fri.
Sölden er bestemt et sted, man vil tilbage
til, super pister, knald på afterski, hyggelig
by, gode restauranter, ok priser,
Gasthof Schmiedhof som vi boede på lå
lidt uden for byen. Et par Euro pr. pers.
kostede en taxi, så det kunne dårligt betale
sig at vente på bussen.
Ellers var det en ok pension, med mor og

Jønne und Über Bjarne

Über Bjarne

Jønne
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bl.a. har alle værelser bad og toilet. Hotellet ligger på Königin Elisabeth Strasse 47
A, Charlottenburg. Hotellet ligger lidt
udenfor byens centrum, men Ku’ Damm
nås nemt via U-Bahn stationen Kaiserdamm.

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

Ja, så var der skiftevis meget koldt eller
meget varmt i kupéerne. Den lange omkørsel i Nordtyskland var heller ikke særlig populær.

et sted. Vi blev vækket kl. ca. 9 morgen og
da var vi i Hannover. Lækker morgenmad
fik vi, som også på turen ned:-). Men kun
ganske lidt kaffe til hver. De havde ikke
meget drikkevand tilbage (som de laver
kaffe af). Nu havde vi ellers holdt et godt
stykke tid i Hannover, så de kunne vel
have hentet. Inden længe var der derfor
ingen salg af kaffe. Kioskerne med salg af
kolde drikke, mad osv. lukkede pø om pø,
da der var udsolgt. Inden da var der gået
en mikroovn, så man kunne købe kolde
pølser med koldt tilbehør. Evt. vade ned i
den anden ende af toget, hvor der var en
funktionsdygtig mikroovn og få varmet
pølserne og brødet. Kort efter Padborg
lukkede det hele, der var ikke mere tilbage
at sælge. Godt, vi havde forsynet os selv
fra Sölden. Godt vi havde købt til 3, som
nu rakte til 2..

Nå, men vi "landede" altså i Høje Tåstrup
lidt over kl. 21. ca. 4½ time forsinket. Meget trætte. Så var det heller ikke særligt
opløftende at finde ud af, at nogen, mens
vi havde været væk, synes at de lige ville
se, hvad vi havde i bilen. Ja, der var brudt
ind i bilen. De efterfølgende problemer
med det sparer jeg jer for.

Maaange laaange hilsner
Kirsten

Tidspunkt:
28. september – 1. oktober 2007.
Indkvartering:
Vi skal som nævnt ovenfor bo på Hotel
Arizona.
Forplejning: ¼ pension (morgenmad). Der
arrangeres fælles aftensmad fredag og
søndag samt frokost på hjemturen. Disse
måltider koster ca. 600,00 kr. og er inkl. i
turprisen.
Indkvarteringen foregår på 2 og 3sengsværelser. Bemærk at alle værelser
har wc / bru-sebad.

Ruten foregår i Berlins centrum på en flad
og hurtig rute. Tilskuerne står på hele ruten og “klapper” dig rundt. Berlin er samtidig en utrolig spændende by i stadig udvikling og med mange kulturelle og historiske
seværdigheder.
De sidste par år er der lukket for tilmeldingen allerede i starten af juni. Derfor tilrådes der til hurtig tilmelding. Løbsledelsen
har sat grænsen for deltagerantallet ved
40.000 løbere og 12.000 in-linere.

Afrejse:
Afgang fra Vallensbæk station fredag den
28. september 2007 - kl. ca. 6.30.
Hjemkomst samme sted mandag den 1.
oktober 2007 - kl. ca. 16.30.

Vi har igen år valgt at bo på Hotel Arizona. Hotellet er meget hyggeligt, har en
hjemlig atmosfære og en god standard -
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Skildpadde tours nu med kolde pølser
til gengæld tager det kun 28 timer
Skildringer fra en togtur.
Det startede "flot" med forsinkelse fra
Innsbruck - dog "kun" en halv time. Da vi
i forvejen var i god tid, havde vi to timer
på denne "hyggelige" kolde Banegård
uden siddepladser. Også godt, at vi havde
købt mad til 3 selv om vi kun var 2. For
det skulle række til aftensmad lørdag, frokost søndag - OG - aftensmad søndag.
Den var over kl.21, da vi rullede ind på
Høje Tåstrup. Så ca. 28 timer undervejs.
Det gider vi ikke igen!

At vi så holdt stille lidt uden for og ved
Padborg banegård, var der ingen forklaring på, bortset fra at der skulle skiftes
lokomotiv, hvilket jo burde klares på ganske få minutter. Vi kørte fra Padborg ca.
15.30 - en time før vi iflg. planen skulle
være i Høje Tåstrup. Og så var det en meget laaaaaaangsom tur resten af vejen. Det
var så forsinkelsen, havde det bare været
det. Men nej:
Efter blot en halv time fra Innsbruck,
manglede der toiletpapir og ingen vand i
vores vogn, Dvs. ingen wc-skyl-ud, intet
at vaske hænder i. Mangel på– toiletpapir
blev løst ved, at der kom én med 1 (én )
wc-rulle– hahahahhahha til alle i vognen.
Nå, det viste sig sørme, der var flere ruller

Vi måtte en omvej i Nordtyskland, da et
spor var afsporet mellem Hamborg og
Flensborg mandagen før. Hvor var det
velkendte tyske "Ordnung muss sein". Det
var jo søndag, dvs. ingen oprydning i næsten en uge.

Ud og sne med Deutche Bahn...

Eller ved at indbetale depositum kr.
500,00 + startgebyr kr. 475,00 på følgende
bankkonto:

Deltagerantal:
Der kan maksimalt deltage 48 personer.
Pris:
Kr. 2.500,00 pr. person i delt dobbeltværelse.
Kr. 2.350,00 pr. person i delt 3sengsværelse.

Nordea - Vallensbæk afd.
Reg. nr. 1420
Kontonr.: 1200 01 1909
Husk at få anført deltagernavn under
”Ref.”
Sidste frist for indbetaling er den 1. maj
2007.

Inkluderet i prisen er:
Transport fra Vallensbæk station og retur,
færgebillet, vejskatter, ophold med ¼ pension.
Herudover fællesspisning, i alt 3 måltider.

Restbeløbet skal indbetales senest den 15.
august 2007.
Ved afbestilling før den 15. august 2007
(skriftligt) er depositum tabt, såfremt reserve-deltager ikke kan fremskaffes.
Ved afbestilling efter den 15. august 2007
ved dokumenteret sygdom ell. lignende

Tilmelding:
Bindende tilmelding til Hugo Larsen
snarest muligt og gerne pr. e-mail til:
hugo.larsen@skat.dk

Uden mad og drikke… duer helten ikke...
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Stillingsopslag - hjælp søges til fælles fornøjelse:-)
Lad os høre fra dig hvis du kan være interesseret i at bidrage
med din indsats i klubarbejdet, så vi fortsat kan holde et varieret
og spændende aktivitetsniveau. Vi har pt. specielt brug for din hjælp til:
Festkomité og Turarrangør til Hemsedal
Læs videre på www.glostrupskiclub.dk øverst tv på linket "I want you..."
så du kan se, hvad det indebærer eller kontakt en fra bestyrelsen NU!

Find Holger Glostrup skiclub...
tilba-gebetales det beløb, der eventuelt
refunderes af hotel m.v.
Såfremt reservedeltager kan fremskaffes
refunderes det fulde indbetalte beløb minus kr. 250,00.
Eventuel tilbagebetaling finder først sted
efter turens afvikling og afslutning af rejseregnskab.

behold for valutasvingninger, prisstigninger på olie, færgebil-letter, vejskat m.m.
Overtegning:
Såfremt turen overtegnes, noteres de resterende interesserede på venteliste. Depositum refunderes umiddelbart. Selve turens
budget er baseret på, at turen økonomisk
kan hvile i sig selv.
Et mindre overskud tilfalder ubeskåret det
alpine arbejde i Glostrup Skiclub.

Tilmelding til løbet
Jeg har i lighed med sidste år reserveret et
antal startnumre til clubben. Startgebyret
koster kr. 475,00 kr. ved tilmelding inden
den 28. april, og kr. 625,00 ved tilmelding
i perioden fra den 29. april - 23. juni. Priserne inkluderer leje af ChampionChip.

Eventuelle tvivlsspørgsmål besvares på
tlf. 2211 1005

Aflysning m.m.:
Glostrup Skiclub forbeholder sig ret til at
aflyse turen, såfremt der ikke er tilstrækkelig tilslutning. Der tages endvidere for-

Hugo Larsen
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Meld dig nu, undgå køen senere
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