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afslutningsfest. Her plejer Hugo at have et
par artige overraskelser til os, så det glæder vi os til.
Sne forude!!

Skigymnastikken er kommet godt fra start.
Instruktørerne har hentet rigtig god inspiration ude fra, hvilket giver en meget afvekslende skigymnastik i år, hvor alle kroge af skolen bliver anvendt (løb og hop på
trapper og gange). Meget inspirerende –
og effektivt! (kan man mærke på korpuset
dagen efter). Og apropos det der med ømme lemmer, det er der vist en hel del Skihajer der kommer til at mærke til på de
kommende skiferier, hvis de ikke får fundet træningstøjet frem og kommer af sted
tirsdag og torsdag.

Hej alle kære klubmedlemmer!
Så fik vi taget rigtig hul på den nye sæson.
Sæsonen starter jo først når vi har veloverstået vores opstartsfest. Og hvilket gilde!
Til lyden af knitrende LP-plader med de
bedste hits fra før vi fik overskæg, ja endsige nogen var født, sprang Skihajerne
rundt forklædt som Woodstock-deltager.
Man svømmede helt hen i ungdomsmindernes fortabte HAR
tåger, ORDET.
når 60’ernes,
FORMANDEN
70’ernes og 80’ernes (nå ja, afhængig af
egen årgang) bedste hits fyldte lokalet, og
fremkaldte tydelige minder om éns første
øl (som i øvrigt smagte af sulfo) , den
spraglede skjorte med de store flipper
(..smagte i øvrigt også af sulfo) samt de
obligatoriske træsko med forhøjet gummisåler (..årsagen til at kortsvingene ikke
sidder helt som de skal i dag). En herlig
fest. Tak til jer der gjorde det til en sjov
aften – ikke mindst Kirsten, som ”stak
folk en plade” henover aftenen. Se billede
på hjemmesiden. Og tak til alle jer der tog
jeres gamle vinyl med.

Ellers nærmer julen sig med hastige skridt,
og dermed også vores traditionsrige banko, hvor der de senere år har være gavegaranti – ingen er gået tomhændet hjem! Læs
mere inde i bladet.
På tur-fronten går det rigtig stærkt! Som
nævnt i sidste Skihaj, ville vi denne gang
sammensætte et overflødighedshorn af
ture i denne sæson. Det ser ud som om at
vi har ramt rigtigt!
Årets første tur, som også er årets nyhed –
Saalbach kan melde udsolgt!
Børneturen til Scheffau melder om fastkørte på ventelisten!! Totalt udsolgt.
Og ligeledes på den traditionsrige tur til
Hemsedal må der meldes om tiltagende kø
på ventelisten. Alt udsolgt.
I skrivende stund er jeg ikke helt opdateret
på Frankrigsturen, idet at Erling er på
langfart, men rygtet siger, at tilslutningen
her også er kraftig.
Det tegner til en skisæson, hvor vi kan
sende mere end 250 Skihajer af sted på
skiferie – fantastisk!!
Morten

I løbeafdelingen har der været travlt. Alle
tilmeldte til Berlin gennemførte – også Ib.
Han røg ikke i Hugo-grotten i år. Bravo!
Jeg har hørt i min øresnegl, at nogen af
deltagerne gennemførte i fine tider som 4
timer og nogen-og-halvfjerds minutter.
Godt gået!.. øh, løbet! Løbeaftnerne i
Brøndby-skoven stoppede d. 22/10. Efter
den dato kunne nefa-lygterne vist ikke
oplyse skoven mere. Vi håber at se alle
løberne indendørs til skigymnastikken.
Det sidste vi ser frem til på løbesiden (ud
over Gripskovløbet og jule-o-løb) er årets
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Julebanko

JULEBANKO
Mandag d. 1. december 2003

Glostrup bibliotek kl.19.00
Indgang:
25 kr for voksne, 10 kr for børn
Lodtrækning på indgangsbillet.
Store præmier
6+2 spil
Plader: 1 for 12 kr, 4 for 40 kr.
(ekstra spil 1 for 8 kr, 4 for 30 kr)
Slikpose til børnerne
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Berlin t/r
Selvom det var en kold, mørk og regnfuld
morgen Glostrup Skiclub tog af sted mod
Berlin, var stemningen i den anden ende af
barometeret. Ved afgangen fra Vallensbæk
station vinkede hele bussen farvel til clubbens levende legende "Fjederen", som stod
alene tilbage i regnen på grund af en skade. For mit eget vedkommende var det
første gang jeg var af sted på skiclubbens
traditionsrige tur til BerlinMarathon, og
min timing fejlede ikke noget, eftersom
løbet ville fejre 30-års jubilæum.

Under normale omstændigheder ville de
fleste hotelejere nok have uddelt et gult
kort på stedet, men hoteldirektøren - som
vi først troede var den ene halvdel af brødrene Olsen - var tydeligvis glad for at se
danskerne vende tilbage til sit hotel. Den
unge bartender Mathias, havde dog visse
begyndervanskeligheder med at besvare de
mange ring på ølklokken, men det blev
dog langsomt bedre.
Efter en 7-8 bier vom faß drog de fleste
løbere af sted til Messehallerne, hvor vi
fik udleveret vores løbsnr. og et par kilo
reklameblade. Jeg var noget imponeret
over det mekka for løbere som mødte mig
i hallerne, hvor flere hundrede boder var
opstillet med gode tilbud og det nyeste
inden for løbeverdenen. Hvis man ikke
lige vidste hvad man var på udkig efter,
blev det dog hurtigt uoverskueligt og
stressende.

Min svigerfar - Ib - havde adskillige gange
advaret mig mod det sociale pres, som
ville opstå allerede i bussen til Berlin. At
dømme ud fra de advarselsplakater med
Ibs portræt, som prydede bussen, var jeg
imidlertid ikke sikker på, at min svigerfar
var den rette person at holde sig til, hvis
man ønskede at undgå for mange øl. Jeg
havde lige akkurat styrke nok til at sige
nej tak til den første Gammel Dansk, som
Hugo hev frem allerede efter fem minutter, og derefter faldt det meste af mit mentale forsvar til jorden. Hele turen derned
foregik i en rigtig god atmosfære, ikke
mindst på grund af vores buschauffør Thomas, som var det helt rette person til sådan
en tur.

Om aftenen tog vi i taxakortege til den
italienske Ristorante Biondi’s inde ved
Kurfürstendamm, hvor vi skulle have fyldt
vores depoter op med flydende og faste
kulhydrater. Stedet var ganske fornemt
indrettet, og jeg opjusterede derfor hurtigt
mine forventninger til maden. Den var da
også ganske fortrinlig og flot anrettet,
selvom portionernes størrelse ikke rigtigt
matchede en sulten ung mands behov.
Tilgengæld havde man fra restaurantens
side afsat rigeligt med tid til at vi kunne
sidde og blive sultne, og det endte med at
blive en lige lovlig langvarig affære. Efter
hovedretten gik der det meste af en time
før vi så desserten, som jeg og min borddame - grundet den lange ventetid - havde
udelukket bestod af en vaniljeiskugle. Vi

De tyske vejrguder var lang mildere stemt
end de danske, så da vi landede i Rostock
var det blevet strålende sol og 20 gr. Efter
vi var ankommet til Hotel Arizona først på
eftermiddagen fandt jeg hurtigt ud af,
hvorfor hotellet er et sikkert genvalg for
skiclubbens tur til Berlin. Hotellet blev
mildest talt invaderet af servicekrævende/
tørstige supportere og løbere, med Murden
i klar førerposition.
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tog fejl. De fleste af os tog hjem til hotellet i anstændig tid, mens enkelte lige skulle besøge et par bestemte barer som traditionen nu krævede af dem. Jeg hørte til
den første gruppe.

frem af et opstemt publikum, som var meget opsat på at give os en god start på en
stor oplevelse. Vi kunne næppe have fået
et bedre løbevejr end tilfældet var - solskin, næsten ingen vind og 17-18 gr. Jeg
skal ikke belemre læseren med mine egne
moralske og fysiske oplevelser undervejs,
men blot konstatere, at jeg i dag har fået
en god portion respekt for de mennesker
som gennemfører et marathon. Da jeg passerede Brandenburger Tor var jeg blevet
omdannet til en veritabel grøntsag, og jeg
kunne lige nøjagtig mobilisere de nødvendige kræfter til at komme hjem med Ubahn.

Efter en god nats søvn i en 1½- mands
seng sammen med min svigerfar - som
heldigvis kun snorkede den første halve
time - var vi fit for fight til morgenmadsløbet. Berlin bød på strålede sol, og tusinder af spændte og entusiastiske løbere fra
udlandet blev budt op til løb af byen. Også
her slå Glostrup Skiclubs traditioner stærkt
igennem med forskellige festlige indslag,
hvoraf Kims egen fortolkning af den sydtyske folkedragt kom ind på en sikker førsteplads. Rent faktisk tiltræk han adskillige fotografer, og næste dag kunne vi se
ham i Berliner Posten. Resten af dagen var
til fri disposition, og jeg valgte at tage Ubahn til Friedrichstraße, hvorfra jeg gik
videre til det tidligere Check Point Charlie
område. Der er ikke mange byer som kan
tilbyde et så stærkt symbolsk og verdenshistorisk sted, og man kan heller ikke undgå at reflektere over hvor stor betydning
det kan få, hvis ikke mennesker kan tale
fornuftigt sammen.

Jeg nåede at slappe af et par timer før resten af clubben ankom til Hotel Arizona,
og fik hurtigt bekræftet, at jeg ikke var den
eneste som havde haft en rigtig hård oplevelse. Fællesskabet fik mig straks i bedre
humør, og efter et par glas af den obligatoriske champagne (og lidt Nordsøolie), var
jeg blevet helt høj over min marathonoplevelse. Resten af eftermiddagen gik
med at sidde og udveksle erfaring i baren,
og efter et bad var vi klar til Ristorante
Francucci's inde på Ku'damm. Restauranten var nøje udvalgt af Hugo, og han havde lavet en god research, både hvad angik
maden og betjeningen. Det var en særdeles
tørstig og humørfyldt forsamling som hyggede sig frem til midnat, hvor en stor del
af os til tog ind på den irske i Europa Center. Den tyske øl flød i en lind strøm til
god og stemningsfuldt musik, indtil marathon-benene begyndte at bukke under.

Endelig blev det store M-dag - en dag jeg
havde ventet på i rigtig lang tid. Efter et
solidt måltid morgenmad fik Thomas startet bussen op, og vi kørte ind til startområdet på Straße des 17. juni. Supportgruppen, som blev kyndigt ledet af Jette,
forklarede os hvilke steder på ruten vi
kunne få moralen styrket under dannebrogsflaget. Det var et sandt hav af mennesker vi blev opslugt af i startområdet,
men de tyske arrangører havde heldigvis
lavet et godt stykke logistisk benarbejde.
Det var en virkelig fed fornemmelse at
løbe over startstregen hvor vi blev klappet

Jeg var mere end almindelig træt dagen
efter Dagen, og glædede mig allerede til
genforeningen med min egen seng. Sådan
tror jeg de fleste havde det, så vi fik alle
pakket vores habengut ret hurtigt. Efter et
par nøgleefterlysninger og glemte barreg-
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ninger, kunne Thomas sætte kursen hjemad. Så vidt jeg kunne registrere, var der
ikke meget salg i øldåserne på hjemturen.
Vi rundede turen af med et dejligt måltid
mad på færgen, og da vi ankom til Vallensbæk station, var der ikke mange af os
som kunne gennemføre et hundredmeter
løb.
Et stort tak til Glostrup Skiclub for en rigtig god tur - jeg håber vi ses næste år!
Kristoffer Espersen

Så er der gang i dem…øh…. Løb i den….
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Efterårstur til BON BON land
Der var 34 raske skihajer i alle størrelser
der mødte op ved indgangen til BON BON
land lørdag 11 oktober. Der er jo godt i
betragtning af at kun 27 var tilmeldte og

ser der nu havde været de bedste indtil nu
– Vildsvinet med et LODRET fald på 27
m, hvor man kigger direkte ned på jorden,
og en topfart på 70km blev min favorit. De
sidste blev til Bon Bon lukkede kl.
17:00. Jeg skulle blot hjem og sove
lidt, for de unger er nu gode til at tappe én for energi. Jeg lover at det skal
blive gentaget til næste år – måske når
det er lidt varmere.
Peter

vejr udsigten ikke var den bedste. Men
vejret holdt tørt hele dagen (- undtagen i 2
minutter)
Efter lidt bøvl ved indgangen (de startede
med at tage 103 kr. per person) fik vi betalt vores 60 kr. per person, hvori også var
inkluderet en vand til 18 kroner. Ja, så
blev folk sluppet løs i Bon Bon Land. Vi
var få mange til at gå samlet, men der dannede sig hurtigt nogle mindre grupper som
gik sammen, også er det ikke større end at
man tit mødes. Kl. 12:15 samledes vi igen
til en samlet spisning af vores medbragte
klemmer, og en snak om hvilke forlystel-
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JULE- ORIENTERINGSLØB
Søndag den 14. december første start kl. 10.00 sharp??
På vej ind i traditionernes årstid, er der igen i år mulighed for at piske rundt i
Jonstrupvang iført det grønne off-piste kort. Guiden har planlagt ture for både begyndere, ad røde hist og pist og sorte pist væk.
Til afterskijuleønkseparty har vi booket Destinationens vildeste bæverding: Hugo´s herlige hyggegrill, hvor pølsen spræller, vinen er glühhhed og sneen venter
spændt ved havelågen.
Såh det.. giv venner, vovser, børn, barnevogne, bedstemødre og andet skarn
nissehue på; kast dem i bilen sammen med løbesko og kaffekander og kig forbi
P-pladsen på Fægyden for enden af Skovlystvej i Hareskoven ( se kortet ).
På julesneetellerandet HL/SG
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Masser af gode singler.........
venylplader,
og så var der dem der stadig brugte det
samme tøj..... Nå men det var
(igen)en god skiclubfest,
hvor der blev danset igennem, og der var
vist også et par stykker, der sad
fast
i baren, men med de priser vi holder i
klubben, er det vist vores egen
skyld!
Hvis du har mulighed for at komme på
nettet, så prøv lige at tjekke et par
skønne billeder fra venylaftenen, og så
kan du jo samtidig ærgre dig over,
at du
ikke nåede at komme med. Så derfor ....
HUSK at bestille barnepige til
næste fest
d. 1 maj 2004. Så jer der plejer at være i
fælledparken den dag (og synge),

Sikken en opstartsfest :-) Der var masser
af skønne singler men også nogle
dejlige LPér, fra da DU var i dansehumør.
Vi var ikke 150 skihajer til
fest,
med det kunne ikke mærkes, da vi holdt
opstartsfest d. 4. oktober. Der var
endda nogle hajer, der havde fundet tøjet
frem fra dengang, vi spillede

kan i stedet for komme til en kæmpefest
hos GSC!!
Kærlig hilsen og tak for en hammersjov
fest,
Boye

Nogen klarer den runde fødselsdag med fyld i knast , andre må en tur
forbi pladeværksted….STORT tilykke fra os (red.)
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Grønne planter kræver store skåle...
….og rigtigt dårligt selskab
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Løbe siden
mørke timer i vinter til at ombygge clubbens trailer til en smart mobil pølsevogn
med blinkende lygter og andre originale
effekter. Det bliver spændende at se det
færdige projekt!

Slut på onsdagsløbet… på gensyn
onsdag den 7. april 2004
Sommersæsonen er slut, og det er blevet
til ikke mindre end 30 hyggelige onsdage
med et stort fremmøde på niveau med sidste år.
Et af målene med fællestræningen er bl.a.
at stille op i div. motionsløb, hvor den
ultimative udfordring for de mere garvede
løbere er Berlin Marathon. Vi var således
også i Berlin igen i år - denne gang for 15.
gang med 25 løbere og 18 supportere. Vi
er efterhånden ret så kendte ansigter med
vores farverige store supportergruppe i
rødhvide farver, det store dannebrogsflag
og barnevogn med forfriskninger.

Til sidst skal nævnes at løbesæsonen som
sædvanlig afsluttes med et brag af en fest i
Restauranten i Glostrup Hallen. Denne
gang med deltagelse af 50 festglade mennesker, stor galla-middag, live 7 mand
stort bluesband, masser af dans og sne…
øl.
Som onsdagsløber får man noget for pengene. På gensyn næste år den første onsdag i april.
Husk at vi fortsætter med løbetræningen
hver søndag kl. 9.00 på Vestvolden.

Vores ”pølsemænd” Bjarne og fru ”Pølse”
har på uforlignelig vis igen sørget for bespisningen af løberne med alt indenfor
pølseverdenen. Bjarne vil i øvrigt bruge de

hl/dk
Hygge i skoven ved grillen….

med øl og vand mm…….
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Aktivitetskalender

02.11
09.11
16.11
23.11
30.11
01.12
07.12
14.12
21.12
28.12
04.01
11.01
18.01
25.01

Løbetræning på Vestvolden kl. 9.00
Løbetræning på Vestvolden kl. 9.00
Løbetræning på Vestvolden kl. 9.00
Løbetræning på Vestvolden kl. 9.00
Løbetræning på Vestvolden kl. 9.00
Julebanlo på biblioteket kl.19.00
Løbetræning på Vestvolden kl. 9.00
Jule O-løb, Hareskoven kl. 10.00
Løbetræning på Vestvolden kl. 9.00
Løbetræning på Vestvolden kl. 9.00
Løbetræning på Vestvolden kl. 9.00
Løbetræning på Vestvolden kl. 9.00
Løbetræning på Vestvolden kl. 9.00
Løbetræning på Vestvolden kl. 9.00

Og husk Skigymnastik
tirsdag kl.19.30
torsdag kl.19.00
På Søndervangsskolen

Deadline
31.december 2003
indlæg indleveret senere end denne dato
kommer ikke med i næste blad.
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