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år har Siemen lovet os en pokal.
Ud over disse arrangementer, så har
løbeafdelingen selvfølgelig været meget aktiv hen
over sommeren, med deltagelse i diverse løb som
Vallensbæk Rundt, Esrum Sø rundt og i skrivende
stund, deltagelse i 5 x 5 km i Fælledparken. Tua,
som er vores nye bestyrelsesmedlem, har fået det
vigtige erhverv at være klubbens bestyrelsesrepræsentant for løbeafdelingen. Og jeg er sikker
på at Tua og Hugo i fællesskab fremover vil sørge
for at vores løbeafdeling bliver ved med at vokse
og kan tilbyde mange aktiviteter.
Efteråret banker på. En brat overgang fra hedebølge til noget mere nordlige temperaturer minder
straks en om, at der også er noget der hedder vinter og sne. Og efterårets kommer, er altid ensbetydende med en masse aktiviteter i klubben. Når du
modtager bladet, så er der sikkert fuld gang i
tilmeldingerne til vores opstartsfest, som vist nok
er noget med vinyl – læs mere om dette i bladet.
Som nævnt tidligere, så er det også tidspunktet,
hvor vi skal kigge frem og planlægge vinterens
aktiviteter. Og her har vi et overflødighedshorn af
dimensioner – se blot her og i bladet:
For første gang nogensinde, vil vi invitere jer
med til det dejlige Saalbach. For dem der har
været i Wagrain, og kender til ægte Østrigsk hygge, vil falde pladask for Saalbach. Et stort og
varieret skiterræn og ikke mindst – et af Østrigs
hyggeligeste og heftigeste afterskii. En rigtig god
sæsonstarter på 4 skidage – der bliver fart på!!
Herefter vil Niels atter bringe os til Scheffau –
igen i år har vi valgt Scheffau, fordi det befinder
sig lige midt i Wilder Kaiser skiområdet, som er
helt fantastisk. Manfred vil atter tage imod os, og
ikke mindst vores børn og unge. Herefter kommer
årets højder – Val d’Isere. Måske det ypperste
skiområde i Europa! Erling vil endnu engang
sørge for en tur, hvor der er plads og udfordringer
til skiløbere på alle niveauer – og især de bedste!
Måske i år vil det lykkes os at arrangere tur over
dammen til USA – læs og hør mere om dette i den
kommende tid.
Og sæsonafslutning – ja, meget overraskende
skal vi atter til Hemsedal. Hvorfor? Fordi deltagerantallet stiger og stiger fra år til år. I år bliver
vi nødt til at sætte begrænsningen ved 120 deltagere! Et godt råd –hurtig tilmelding tilrådes!!
Rigtig god fornøjelse med endu en forrygende
skisæson i Glostrup Skiclub.

Flyvende formand….

Velkommen til d. 21. sæson !
Hej alle friske Skihajer. Så starter endnu en sæson
i Glostrup Skiclub, den 21. i rækken. Og traditionen tro er dette nummer af Skihajen ventet med
længsel, idet at det er her vi præsenterer denne
sæsons skitursprogram. Vi har igen forsøgt at
sammensætte en god buket af rigtig gode og atFORMANDEN
HAR
ORDET.
traktive tilbud til dig som
er medlem
af vores
klub. Men meget mere om dette senere. Først
vender vi lige blikket mod en forrygende sommerperiode i klubben. I forsommeren startede vi med
for første gang i klubbens historie, at deltage på
Roskilde Festivalen. At deltage på Festivalen er
der sikkert mange der har gjort med øl i halsen og
hash ud af ørene. Næ, GSC var med til at få Festivalen til at fungere så perfekt som den gjorde i år.
Med vagtansvaret for 3 porte udfyldte Skihajerne
et vigtigt erhverv, iført orange veste. Vi lignede
faktisk vores kære børn på ski med de her veste,
så det kan man jo kun være stolt af. Ud over at
bidrage til Festivalens udførelse, hvis overskud jo
går til humanitær hjælp rundt omkring i verden, så
bidrog Festivalen også til vores alle sammens
klubkasse. Mere om dette inde i bladet. Og tak til
de 25 Skihajer som gjorde dette muligt.
En anden af sommerens begivenheder, som er en
opfølgning på sidste års succes, er vores campingtur til Vejby Strand. Klubben cerimonimester
Neel fik igen i år overtalt campingpladsen til at
modtage en flok fra Glostrup Skiclub – de står
nok deroppe endnu og fundere over hvad en
skiklub laver i 25°C varme på en campingplads
om sommeren – men lad det nu ligge. Vi havde en
forrygende weekend igen med grill, lidt øl, pavillion, badminton, vikingespil, walkier, swimming
pool bare for at nævne lidt. Tak Neel for et godt
arrangement.
Igen i år havde Siemen inviteret os alle i Smørum
Golfcenter til det årlige klubmesterskab i golf.
Ikke overraskende blev det atter Rune som løb af
med priserne – tillykke med det Rune. Til næste

Morten
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Det gælder især når du skal ud og stå på ski til vinter. Så lad derfor ikke en dum skade
ødelægge din skiferie men kom hellere til skigymnastik og få opbygget formen så skader
undgås. Igen i år vil der være en masse spændende og nye ting, der gør det sjovt at træne.
Om du er tyk eller tynd er lige meget alle kan være med uanset hvilken form man er i. Vi
starter tirsdag d. 30 september kl. 19
Skolen har lukket uge 42 og muligvis uge 47 men du kan
læse om aflysninger på hejmmesiden.
Vi glæder os til at se dig
Hilsen Boye/trænerne
(Træning tirsdag 19.30-21.30, og torsdag 19.00-21.00 på
Søndervangsskolen Florasvej i Glostrup)

Alle gode gange 3.
Det var hvad det blev til, da Rune igen blev
”klub” mester i årets golfturnering.
Vi var i år 3 hold, der i højt solskin slog boldene ud over banen, ja nogle ramte endda
banen ved siden af, men ellers gik det forrygende godt, og vi kom alle glade i mål. Ved
målet, havde Simen sørget for en KÆMPE
fadøl, så vi kunne få fjernet støvet. Efter kåringen af årets Champ, blev der
byttet løgnehistorier, og vi blev enige med Siemen at vi glædede os til
næste år,hvor der vil være en vandrepokal at spille om, såååå hold øje
med bladet næste forår, og gå ikke
glib af denne begivenhed.
KH
Boye
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Kære medlem af Glostrup Skiclub
Du inviteres til
clubbens 21. opstartsfest på skisæsonen 2004:
Lørdag den 4. oktober 2003
kl. 18.30
Leragergård, Vældegårdsvej 30, Glostrup
For at markere 1. skridt mod sølv-jubilæet vil vi
genopfriske festerne, fra da clubben var ung! Medbring dine bedste vinyl (lp’ere) så vi kan fyre den af
på luftguitar og headbang ☺
For kr. 150 (betales ved indgang) får du mad, festligheder og en bar med drikke til go’e clubpriser!
Tilmeld dig nu eller senest d. 30.8.03 via
www.glostrupskiclub.dk, nh@nwt.dk eller
21613248.
På festligt gensyn / Bestyrelsen
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vandet, så dét måtte prøves denne gang vi var heldigvis ikke klar da 1. gruppe
drog aftes, så da vi ringede for at tjekke
retning gik de endnu, for vandet lå ikke
som ventet 'lige om hjørnet'! Vi tog så
bilerne og blev forenet med de andre ved
vandet .....Vesterhav gå hjem og vug ....
der var VILDT, så vi fortrak efter en
enkelt af det medbragte. Tilbage i lejren
spiste, drak, hyggede og lege vi resten af
dagen og aftenen med alle de medbragte
lækkerier ..... til at holde
varmen på !! Om søndagen var vejret så
fantastisk at vi pakkede sammen lige efter
morgenmaden og satte næsen mod en
bedre stand i området .... nogle af os nåede
ikke længere end til pladsens pool, hvor
resten af dagen blev fordrevet med sol,
badning osv. Tak for kanon hyggeligt
samvær til de 10 voksne og 7 børn, som
udgjorde lejren i år ..... vi er friske på at
gentage succesen til næste år i uge 33!!
/Neel

Campingweekendhygge i uge 33!!
Weekenden startede med meget hårdt vejr,
men vi var kun nogle enkelte kyllinger der
udskød starten på weekenden til om
lørdagen, hvor solen skinnede så dejligt og
vinden havde lagt sig til tålelig styrke!
Men en stærk gruppe hajer fik slået lejr i
stiv kuling, og hvad ku' man ellers lave
andet end spise og drikke ..... et effektivt
sovemiddel kaldet Ouzo fik hajerne til
køjs. Om lørdagen dukkede den sidste
gruppe op, så lejren voksede og clubbens
pavillon kædede teltene sammen i vores
eget
afsides
område
af
campingpladsen
Vejby Stand ved
Rågeleje.
Ved
sidste
års
campingweekend
nåede vi ikke til
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Åbent hus
Hos

Snowfun

Sønderlundsvej 43 Roskilde
Kom og gør et godt køb...

Ski-udstyr
til store og små, tykke og tynde
For snart
skal ski sæsonen begynde...
Vi ses 8/10 kl. 19.30
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Smuttur til Saalbach!!

Det ultimative sted for Østrigs-elskere!

5 gode grunde til at tage med Skiclubben til Saalbach:
•

Vær den første som tager til Saalbach med klubben –
vi har aldrig været der tidligere!
• Saalbach har lige det en Skihaj elsker;
en rigtig god blanding af fedt skiterræn og superb afterskii!
• 4 dage på ski – som kun bruger 2½ af dine surt opsparede feriedage!
• En pris som muliggør, at du kan komme på flere skiferier i år!
Idet at Saalbach er så populært et skisportssted,
er du garanteret en god ferie! Value for money.
høj klasse, og området er ofte med i World
Cup serien bl.a. i kraft af styrtløbspisten
Zwölferkogel. Der er skiløb både på nordsiden og sydsiden af dalen. Det giver varierede muligheder i forhold til temperaturer
og sneforhold. I det hele taget er variation
et nøgleord i Saalbach.. SaalbachHinterglemm er kendt for et omfattende
kunstsneanlæg, så der er næsten altid skiløb helt ned til byen. Saalbach byder på
mange aktiviteter - der er fire halfpipes for
snowboarderne og yderligere 12 km markerede snowboardpister. Dertil kommer
flere oplyste kælkebaner, skøjtebane,
squashbaner og svømmehal.
Saalbach er med i top fem, når Østrigs
bedste afterskiing-byer kåres. Ca. 60 re-

Afrejse:
Torsdag eftermiddag den 22. januar
2004 og kommer hjem tirsdag morgen d.
27. januar 2004.
Saalbach Hinterglemm
Saalbach – et kæmpe skicirkus. Liftsystemet kan flytte 62.000 skiløbere pr. time,
og alt er indrettet til, at skigæsterne skal få
gode oplevelser. Saalbach byder på muligheder for alle - også for de meget kræsne
skiløbere. Saalbach er kendt for sin store
snesikkerhed. Byen ligger i 1000 meters
højde, og skiterrænet går op til 2.100 m. I
direkte sammenhæng går skiløbet også til
nabobyen Hinterglemm og til Leogang i
nabodalen. Området er kendt for skiløb af
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stauranter, 30 caféer og konditorier, flere
end 30 barer og 9 diskoteker taler sit tydelige sprog! Prøv f.eks. Hinterhag Alm,
hvor du kan opleve ægte østrigsk afterskiing, når det er bedst. Det er næsten umuligt at kede sig i Saalbach.

Traditionen tro vil der være undervisning
af klubbens egne instruktører for alle børnene (5 til 16 år) samt begyndere. Det foregår 3 formiddage. Afhængigt af antallet
af børn og begyndere, vil der bliver tilbudt
”brush-up” undervisning for de øvrige.
Brush-up undervisningen er tænkt som et
tilbud til dem som gerne lige vil have pudset stilen af - eventuelt i en eller anden
speciel form for terræn som f. eks pukler,
dybsne eller porte. Omfanget af undervisningen vil typisk være 2-4 timer og inddelingen i hold på 8-10 personer baseret helt
på deltagernes egne ønsker og udsagn.
Deltagelse i brush-up forudsætter tilmelding hjemmefra inden 1. november i
forbindelse med tilmelding til selve turen.
Der vil som udgangspunkt ikke være mulighed for at tilmelde sig i sidste øjeblik
før afrejse eller på stedet, af hensyn til
instruktørkapacitet.

Indkvartering
Gasthof Lederergütl er et familiedrevet
hotel i bydelen Vorderglemm. Vorderglemm ligger lidt (3,5 km) uden for
Saalbach. Lederergütl ligger tæt ved pisten
og 5 min. gang til lift, hvor der er adgang
til hele skiområdet i Saalbach. Hotellet er
bygget i de kendte østrigske rustikke materialer, der giver den helt specielle østrigske atmosfære. Der er en typisk østrigsk
bar i hotellets kælder. Værelserne er med
bad og toilet. Gasthof Lederergütl er særdeles velegnet til såvel større som mindre
grupper. Ophold med morgenmadsbuffet
og 3 retters aftenmenu.

Skileje
Der er selvfølgelig mulighed for at leje
skiudstyr i Saalbach. Dette foregår den
første morgen i samråd med instruktører
og turleder.

Forplejning
Opholdet på Gasthof Lederergütl er inkl.
morgenmadsbuffet og 3 retters aftenmenu
– alle dage!!

Pris
Voksne
Junior (16-18 år)
Børn (=> 15)

Transport
Der er afgang fra Glostrup Station Torsdag eftermiddag den 22. januar 2004.
Vi kører i dobbeltdækker - /højdækkerbus
med sove-/flysæder, toilet, bar/køkken og
video. Der vil blive gjort holdt for aftensmad og morgenmad (for egen regning) Vi
forventer at være fremme fredag morgen
ca. kl. 8.30.
Afgang fra Lederergütl kl. 18.00 mandag
d. 26. februar og forventet hjemkomst
tirsdag d. 27. februar om formiddagen.

3.060,- kr.
2.970,- kr.
2.500,- kr.

Inkluderet i prisen
Bustransport fra Glostrup til Saalbach og
retur, færgebilletter, vejskat, brændstof,
liftkort til 4 dage samt ophold på
Gasthaus. OBS. OBS. Denne turpris er
inkl. morgenmadsbuffet og 3-retters
aftensmadmenu alle 3 aftener i Saalbach samt en picnic i Saalbach. Ikke
inkluderet i prisen: Mad på busturen samt
aftensmad på hjemrejsedagen. Frokost,
skileje og så selvfølgelig drikkevarer.

Skiskole
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først sted efter turens afvikling og afslutning af rejseregnskab. Glostrup Skiclub
forbeholder sig ret til at aflyse turen, såfremt turen ikke fuldtegnes. Der tages forbehold for valutasvinger, prisstigninger på
olie, færgebilletter, vejskat m.m.

Deltagerantal
Turen er maksimeret til 33 personer.
På grund af det begrænsede deltagerantal,
opfordres du til hurtig tilmelding
Tilmelding
Tilmelding til turen sker ved at indbetale
500 kr. pr. person på konto 2279
8474747760
Husk at skrive afsender samt e-mail
adr. på overførselen.

Overtegning
Hvis turen overtegnes, kommer de resterende interesserede på venteliste. Depositum refunderes umiddelbart. Selve turens
budget er baseret på at turen økonomisk
skal hvile i sig selv. Et mindre overskud
tilfalder ubeskåret det alpine arbejde i Glostrup Skiclub.

Tilmeldingen kan udelukkende ske ved
indbetaling af depositum SAMT udfyldelse af ”Tilmeldingsblanket til skiture i Glostrup Skiclub 2004” Blanketten ligger
også
på
vores
hjemmeside
www.glostrupskiclub.dk
Bruger du blanketten i Skihajen skal den
sendes til Morten Dyrner, Ledøje Bygade
23D, 2765 Smørum

Information
Du vil blive holdt informeret via Skihajen
samt via vores nyhedsmails. Kort før vi
tager af sted, vil du modtage en infoskrivelse med de vigtigste informationer. Har
du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på mail
fomand@glostrupskiclub.dk
eller tlf. 44646043

Sidste frist for tilmelding er den 15. november 2003.
Restbeløb d, 1. december 2003

Kom og vær med til at skrive skiklub
historie, når vi for første gang drager af
sted til dejlige Saalbach. Jeg er sikker på,
at vi får nogle fantastiske dage i Østrig på
et tidspunkt hvor snekvaliteten og –
sikkerheden er størst! Og lad os i
fællesskab ved selvsyn konstatere, om
Saalbach vitterlig er et af Østrigs bedste
afterskii steder.

Medlemmer tilmeldt i sæsonen 2002/2003
vil kunne tilmelde sig turen forlods inden
10. oktober 2003. Medlemmer indmeldt
efter 1 april 2003 vil først komme i betragtning efter denne dato.
Afbestilling eller aflysning
Ved afbestilling før den 1. december 2003
(skriftligt) er depositum tabt, såfremt reservedeltager ikke kan fremskaffes. Ved
afbestilling efter den 1. december 2004
ved dokumenteret sygdom eller lign. tilbagebetales det beløb, der eventuelt refunderes af rejsebureau, liftkort m.v. Såfremt
reservedeltager kan fremskaffes refunderes det fulde indbetalte beløb minus
250.00 kr. Eventuelt tilbagebetaling finder

Morten Dyrner
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Gå ikke glip af de sidste mange år supersucces:
Hemsedal 2004
Hemsedal er kommet for at blive!! Endnu
engang, (den 8. i rækken), inviteres du
med på klubbens ubetinget største succes
af en klubtur. Gå ikke glip af endnu en
dejlig afslutningstur med hyggeligt og
familievenligt skiløb, en god og varmende
forårssol, lange lyse aftener og samvær
med de bedste kolleger fra skiklubben.
Med andre ord, den suverænt bedste måde
at sige farvel til skisæsonen og goddag til
foråret!

Ski Hemsedal
Ski Hemsedal er et at Norges største
skiområder med snesikkerhed hele sæsonen, som strækker sig fra november
til maj. Terrænet er meget børnevenligt
samtidig med, at der byder på gode udfordringer til den øvede skiløber.
Ski Hemsedal bruges blandt andet til uddannelse af klubbens instruktører. Højeste
punkt i Hemsedal er 1920 m og den
alpine højdeforskel er 800 m, hvilket svarer til de fleste steder i Østrig.

Igen i år har vi bestilt 10 hytter som giver
plads til 120 personer. Da vi har sat en
begrænsning i antal bussæder ved ca. 110
stk., vil det sige, at vi igen i år åbner mulighed for kør-selv-tur.

40 km pister (løjper)
28 pister (løjper)
Gode muligheder for off-piste
2 pukkelpiste (kulebakker)
5 stolelifte
8 træklifte
Liftkapacitet til 23.000 personer i timen
Snekanon på 5 piste
5 ”drop-in” steder i terrænet
Se i øvrigt Hemsedals pistekort på internettet på adressen www.skiinfo.no/
hemsedal

Sidste sæsons ungdomshytte var en stor
succes, så den vil selvfølgelig blive gentaget. Hytten er til de unge (fra 14-15 år og
op, og nej, Steen G, du er blevet for gammel nu). Hvis du er interesseret i at bo i
ungdomshytten, skal du huske at skrive
det på tilmeldingsblanketten.

Indkvartering
Vestlestølen hytter. Som før, skal vi bo
midt på bakken, hvor vi kan køre til og fra
skianlægget på ski. 10 stk. komfortable
hytter på 160m2. Nyere hytter at høj standard beliggende tæt ved Hemsedal skicenter. Sengepladser til 12 personer fordelt på
4 soveværelser, 2 med dobbeltseng og
køjeseng og 2 med dobbeltseng. Stue med
pejs, tv, stereoanlæg og telefon. Køkken
med komfur, køl, frys, mikroovn og opvaskemaskine. Service til 12 personer. 3
badeværelser med bruser og wc. Badekar
og sauna. Tørrerum med vaskemaskine.

Vedr. ungdomshytten, vil jeg holde et info-møde med de unge og deres forældre så
alle ved hvad det indebær at bo i hytten.
Kom ud af startboksen, for Hemsedalturen plejer at være et tilløbsstykke af de
store, så hvis du ikke vil hænge fast i en
kedelig venteliste, med usikkerhed for
deltagelse, så skynd dig at få tilmeldt dig!
Afrejse:
Onsdag aften den 31. marts 2004 og
kommer hjem mandag morgen d. 5. april
2004.
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Gulvvarme i alle rum. Veranda med flot
udsigt over skicenteret og Hemsedal.

En af formiddagene afholder vi selvfølgelig vores efterhånden traditionelle Hemsemesterskab i slalom, snowboard og andre
mærkelige ting.

Forplejning
Der bliver udpeget et par ”madformænd”
for hver hytte, som får opgaven med at
koordinere hvad den enkelte skal medbringe af mad, samt opgaven at indskærpe til
medlemmerne om, at begrænse deres madforbrug.

Skileje
Der er selvfølgelig mulighed for at leje
skiudstyr i Hemsedal. Se evt. priserne på
Hemsedals hjemmeside www.skiinfo.no/
hemsedal

Transport
Der er afgang fra Glostrup Station kl.
19.00 onsdag d. 31. marts 2004. Vi kører i
dobbeltdækker - /højdækkerbus med sove/flysæder, toilet, bar/køkken og video. Vi
forventer at være fremme torsdag morgen
kl. 7.00.
Afgang fra Hemsedal kl. ca. 17.00 søndag
d. 4. april og forventet hjemkomst kl. ca.
6.00 mandag d. 5. april.

Pris
Voksne
Junior (7-15 år)
Børn (0-6)

2.400 kr.
2.000 kr.
1.550 kr.

Nedslag i prisen ved kør selv (12 personer) 300 kr. pr person.
Inkluderet i prisen
Bustransport fra Glostrup til Hemsedal og
retur, færgebilletter, vejskat, brændstof,
liftkort til 4 dage samt ophold i hytter.
Ikke inkluderet i prisen. Mad, drikkevarer,
rengøring af lejligheder samt skileje.

Skiskole
Traditionen tro vil der være undervisning
af klubbens egne instruktører for alle børnene (5 til 16 år) samt rå-begyndere.
Det foregår 3 formiddage.
På denne tur vil der bliver tilbudt ”brushup” undervisning for de øvrige. Brush-up
undervisningen er tænkt som et tilbud til
dem som gerne lige vil have pudset stilen
af - eventuelt i en eller anden speciel
form for terræn som f.eks pukler, dybsne
eller porte. Omfanget af undervisningen
vil typisk være 2-4 timer og inddelingen i
hold på 8-10 personer baseret helt på deltagerenes egne ønsker og udsagn. Deltagelse i brush-up forudsætter tilmelding
hjemmefra inden 1. november i forbindelse med tilmelding til selve turen. Der
vil som udgangspunkt ikke være mulighed
for at tilmelde sig i sidste øjeblik før afrejse eller på stedet.

Deltagerantal
Turen er maksimeret til 120 personer.
Hurtig tilmelding tilrådes. Selvom der er
plads til mange blev turen udsolgt på 8
dage sidste gang.
Tilmelding
Tilmelding til turen sker ved at indbetale
500 kr. pr. person på konto 3140 3140
527246
Husk at skrive afsender samt e-mail
adr. på overførselen.
Tilmeldingen kan udelukkende ske ved
indbetaling af depositum SAMT udfyldelse af ”Tilmeldingsblanket til skiture i Glostrup Skiclub 2004”
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Fortsættes side 17….

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

Frederiksen´s El service
v/ Per Torm Frederiksen
Aut. El-installatørTlf. 38 87 79 79
Bil. 20 87 79 79

Alt elarbejde udføres
Ring og få et gratis tilbud
Speciel rabat til medlemmer af Glostrup skiclub
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E mail:

Tlf. nr.: dag/aften

Følgende ønsker skiundervisning (undervisning er obligatorisk for børn <17år og begyndere. Skal
også udfyldes. Undervisning er obligatorisk for alle på ugeture)
Navn:
Tema:
Antal dage/uger på ski:

Tema udfyldes i tilfælde af at det udbydes på turen, f.eks. porte, pukler etc. eller begynder/børn. Antal dage/uger på ski: Her udfylder
du det totale antal dage/uger du har løbet på ski. Dette bruges af instruktøren til holdinddeling. Tilmelding efter deadline kan kun
foretages med turleders godkendelse, af hensyn til antal instruktører

Diverse kommentarer: (skriv her hvis du f.eks. kører selv eller har andre ændringer)

Medlemmer indmeldt i Glostrup Skiclub før 1. april 2003 kan forlods tilmelde sig turene inden d.
10. oktober 2003. Medlemmer indmeldt efter 1. april 2003 vil derfor først komme i betragtning efter
denne dato.
Denne blanket sendes til turlederen. Deltages der på flere ture, sendes der en blanket til hver
turleder. Se adresse i Skihajen/på hjemmesiden under turoplægget. DIN TILMELDING ER FØRST
GÆLDENDE, NÅR TURLEDER HAR MODTAGET BÅDE TILMELDINGSBLANKET OG DEPOSITUM.
Ved indbetaling af depositum, HUSK AT SKRIVE NAVNE PÅ DELTAGERNE. Dette vil lette
turledernes arbejde betydeligt.
God tur!
GLOSTRUP SKICLUB

14

Tilmeldingsblanket til skiture i Glostrup Skiclub 2004
Skiture:

Efternavn:

Postnr. / by:

Fødselsdato/-år:

Sæt kryds Skiture:
Familietur til Saalbach, Østrig – tor 22/1 – tir 27/1
Børnetur til Scheffau, Østrig - tir 10/2 – søn 15/2
Ugetur til Val d’Isere, Frankrig (IKKE FOR BØRN) fre 5/3 - søn 14/3
Familietur til Hemsedal, Norge - ons 31/3 - man 5/4

Deltagere:
Fornavn:

Adresse:
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Blanketten
ligger
også på vores hjemmeFortsat
fra side
12….
side www.glostrupskiclub.dk
Bruger du blanketten i Skihajen skal den
sendes til Gitte Pedersen Ved Kirkebjerg
34 st. th. 2605 Brøndby.
Sidste frist for tilmelding er den 1. december 2003.
Restbeløb d, 1. marts 2004

Sædvanen tro, får I en info-skrivelse om
turen (og der afholdes kun info-møde for
deltagerne i ungdomshytten), som gerne
skulle besvare de fleste spørgsmål. Har du
alligevel spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Gitte på 20816138
(aften/weekend) eller e-mail til Gitteg@pedersen.mail.dk

Medlemmer tilmeldt i sæsonen 2002/2003
vil kunne tilmelde sig turen forlods inden
10. oktober 2003. Medlemmer indmeldt
efter 1 april 2003 vil først komme i betragtning efter denne dato.

En lille overraskelse
Denne gang skal vi selvfølgelig også prøve at lave noget vi ikke har prøvet på en
Hemsetur. Mere om det senere.

Afbestilling eller aflysning
Ved afbestilling før den 1. marts 2004
(skriftligt) er depositum tabt, såfremt reservedeltager ikke kan fremskaffes. Ved
afbestilling efter den 1. marts 2004 ved
dokumenteret sygdom eller lign. tilbagebetales det beløb, der eventuelt refunderes
af hytter, liftkort m.v. Såfremt reservedeltager kan fremskaffes refunderes det fulde
indbetalte beløb minus 250.00 kr. Eventuelt tilbagebetaling finder først sted efter
turens afvikling og afslutning af rejseregnskab. Glostrup Skiclub forbeholder sig ret
til at aflyse turen, såfremt turen ikke fuldtegnes. Der tages forbehold for valutasvinger, prisstigninger på olie, færgebilletter,
vejskat m.m.

Har du stadig ubesvarede spørgsmål, så
skynd dig at ringe til mig på telefon:
20 81 61 38 eller 43 63 11 38 (aften og
weekend) eller skriv til Gitteg@pedersen.mail.dk
Jeg gælder mig til at se jer.
Skihej fra Gitte

Overtegning
Hvis turen overtegnes, kommer de resterende interesserede på venteliste. Depositum refunderes umiddelbart. Selve turens
budget er baseret på at turen økonomisk
skal hvile i sig selv. Et mindre overskud til
falder ubeskåret det alpine arbejde i Glostrup Skiclub.
Information
Hemse løjper….
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Årets ugetur – denne gang til det fantastiske Frankrig:
Val d’Isere, Frankrig – Uge 11
I år har klubben igen valgt at tilbyde en tur
til Frankrig i uge 11, denne gang er valget
faldet på en gammel kending :
Val d’Isere
Er en del af området Espace Killy med
300 km pister der byder på alt fra off-piste
skiløb(90 ruter), sorte pister(prøv The
Face hjem og du har fortjent din fadøl til
afterski), boulevard fræs, piste perdue(til
dem der bliver væk) og skov pister omkring La Daille. Skiløbet er fra 1550 –
3500 m og er således meget snesikkert,
byen ligger i 1850 m. Da der er så mange
off-piste muligheder i området vil der være mulighed for at tilmelde sig et off-piste
hold. Efter at have surfet adskillige timer
på Internettet er vi kommet frem til at
Scanski har det bedste tilbud. For de af jer
der ikke kender Val D’isere vil jeg henvise
til byens hjemmeside:

plekset Quartier des Verdets som ligger
centralt i byen med ca. 287 m. til de primære lifter. For jer med adgang til nettet
er det i kvadrant D5/E5. Som sædvanligt
vil vi igen opfordre til Tour De Chambre i
løbet af ugen.

http://www.valdisere.com

Skiskole :

Afrejse :

I lighed med sidste år kører vi vores skiskole efter det seneste koncept (et in-ord),
dvs. 2 formiddage, 1 eftermiddag samt en
hel temadag(her er det dog ikke muligt at
vælge temaet : afterski). Holdinddeling
bliver besluttet på velkomstmødet udfra
skimæssig erfaring og snak med skiinstruktørerne. Vi kan også tilbyde et offpiste hold gennem ESF.

Forplejning:
Morgen- samt aftensmad lørdag(ankomst),
aftensmad mandag og onsdag, afskeds
middag fredag, samt lørdag aften(afgang).

Transport :
Vi kører i dobbeltdækker fra Scanski nonstop over Rødby-Puttgarden så vi får mulighed for diverse indkøb, og fylder kun
den øverste etage og vil som sædvanlig
åbne kontoret. Da vi jo er kendte for at
medbringe ekstra bagage er der også trailer til bussen.

Afgang fra en station i hovedstads området, forhåbentlig Glostrup fredag den 5.
marts om formiddagen.
Ankomst til Val D’isere lørdag kl. ca. 7.00
– 7.30, til fælles morgenmad
Afgang Val D’isere, efter fælles aftensmad, lørdag 14 marts kl. ca. 19.00
Ankomst til Hovedstaden søndag 14.
marts kl. ca. 12.00

Skileje:
Vi arrangerer leje af ski og støvler på
destinationen til konkurrencedygtige
priser.

Indkvartering :
Da franske lejligheder jo er designet til
franskmænd og ikke til nordiske vikinger
har vi valgt ’store’ lejligheder men bor
kun 4 i hver. Vi indkvarteres i boligkom-

Priser :
Voksne: kr. 5.800 Turen er forbeholdt
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www.glostrupskiclub.dk
Bruger du blanketten i Skihajen skal den
sendes til Erling Gjelstrup, Vejgårdsparken 88, 3520 Farum

voksne. Har du børn, som du gerne vil
have med på ski, henviser vi til
klubbens øvrige ture.
Prisen er baseret på, at turen skal løbe
rundt i sig selv, skulle et mindre antal end
48 tilmelde sig, kan det betyde en prisforhøjelse.

Medlemmer tilmeldt i sæsonen 2002/2003
vil kunne tilmelde sig turen forlods inden
10. oktober 2003. Medlemmer indmeldt
efter 1 april 2003 vil først komme i betragtning efter denne dato. Sidste dato for
tilmelding er 15/11 2003. Turens restbeløb
skal indbetales i forbindelse med informationsmødet i februar, besked herom senere.

Inkluderet i prisen :
Transport fra et sted i hovedstads området
og retur i sovebus.
Ophold i 4 personers lejligheder type 24
eller 26C.
Morgen- samt aftensmad lørdag(ankomst),
aftensmad mandag og onsdag, afskeds
middag fredag, samt lørdag aften(afgang).
Liftkort 8 dage(lørdag til lørdag) til hele
Espace Killy.
Skiundervisning 3 halve + 1 hel dag, mulighed for off-piste hold.
Picnic.
Sengelinned er inkluderet og lejlighederne
skal afleveres i pæn stand.

Afbestilling eller aflysning :
Ved afbestilling før den 1. Februar 2003 er
depositum tabt, såfremt reservedeltager
ikke kan fremskaffes. Ved afbestilling
efter den 1. Februar ved dokumenteret
sygdom eller lignende refunderes det beløb der evt. kan refunderes på bus/
lejlighed. Såfremt reservedeltager fremskaffes refunderes det fulde beløb minus
250 kr. eventuel tilbagebetaling finder
først sted efter turens afvikling og afslutning af regnskab.
Glostrup Skiclub forbeholder sig ret til at
aflyse turen, såfremt den ikke fuldtegnes.
Der tages forbehold for valutasvingninger
m.m.

Deltagerantal :
Turen er maksimeret
til 48 personer.
Tilmelding :
Tilmelding til turen sker ved at overføre
800 kr. pr. person til :
Glostrup Ski Club
/v Erling Gjelstrup :
Reg. Nr. 6302
Kontonr : 4416250
HUSK AT angive navn på alle deltagere
samt adresse + e-mail adresse.

Overtegning :
Hvis turen overtegnes, noteres de
resterende interesserede på venteliste.
Depositum refunderes umiddelbart. Selve
turens budget er baseret på, at turen
økonomisk skal hvile i sig selv. Et mindre
overskud tilfalder ubeskåret det alpine
arbejde i klubben.

Tilmeldingen kan udelukkende ske ved
indbetaling af depositum SAMT udfyldelse af ”Tilmeldingsblanket til skiture i Glostrup Skiclub 2004” Blanketten ligger
også
på
vores
hjemmeside

Informationsmøde :
Er planlagt til uge 4, detaljer kommer senere i skihajen.
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Telefon : hjemme : 44955977
eller mobil : 21614357
Email:
gjelstrup@stenderup.com
jeg er dog på ferie hele
oktober.

Spørgsmål :
Hvis du vil vide mere og ikke holder Jyllandsposten, og ikke kan vente til informationsmødet så :
Kontakt Erling Gjelstrup :

Roskilde festival stemning
Se ref. side 23

Gringo bar jubiiiiii….
Auto sex….

På kaffe BAR….
Godnat og sov godt….
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Børnetur 2004 til Scheffau i Østrig
For 6. år i træk gentager vi succesen med
en børnetur, og atter i år drager vi til det
helt fantastiske skiområde Wilder Kaiser –
et af Østrigs største og bedste. Igen i år
skal vi bo i den centralt beliggende by –
Scheffau i Tirol.
Vi har besluttet os for, at vi igen skal bo
på Gasthaus Leitenhof, hvor værten Manfred har lovet, at der ved indkvarteringen
vil blive taget hensyn til, at vi har mange
børn med. Sidste års problemer med støj
fra ungdomsgrupper skulle derfor nok
kunne undgås.
Turen er - lige som de foregående år - arrangeret på børnenes præmisser. Det betyder, at aktiviteterne er tilrettelagt specielt
for børnene, men der er selvfølgelig også
mulighed for, at forældrene kan få nogle
hyggelige aftenstunder, efter at børnene er
blevet sendt i seng.
Turen kommer til at foregå:

Indkvartering:
Leitenhof er et stort sted og der er tryk på
– ikke mindst i uge 7, hvor vi kommer. Og
det ligger ca. 10 minutters kørsel fra liftsystemet. Det kan derfor være lidt problematisk at have babyer og helt små børn med.
Til gengæld er det alle tiders for de lidt
større børn, der med garanti ikke keder
sig! Værelserne varierer i størrelse – fra
helt små med kun 1-2 senge og op til de
store familieværelser med plads til de store familier. Værelserne er spartansk indrettet og WC og bad er på gangen.
Forplejning:
På pensionen får vi morgen- og aftensmad.
Aftensmaden består af en 3-retters menu.
Og der er mad ad libitum – hvilket vist er
en ret, der passer ganske godt til folkene
fra Glostrup Skiclub. Prisen er incl. halvpension (morgen/aftensmad). Frokost spises i terrænet for egen regning. Vi satser
dog på et fælles grill-arrangement én af
dagene.

Afrejse:
Afgang tirsdag d. 10. februar 2004 kl.
15.00 og hjem søndag d. 15. februar
2004 ca. kl. 10.00. (uge 7)

Transport:
Der er afrejse fra Glostrup eller omegn
(mere info senere) tirsdag d. 10. februar,
kl. 15.00 og forventet hjemkomst søndag
formiddag. Vi rejser sædvanen tro i en
dobbeltdækker sovebus. Bussen har toilet,
køkken og video. Der vil blive vist børnevenlige videofilm på turen.

Destination:
Det er et kanon skiområde.
Scheffau ligger midt i Wild Kaiser området, og hænger skimæssigt sammen med
Ellmau, Söll, Hopfgarten og Westendorf.
Selve Scheffau byder på 23 km pister med
en masse børnevenlige blå pister, men
også mere krævende løjper i form af røde
og sorte. Hele Wild Kaiser området består
af 250 km piste og 93 lifte. Højdeforskellen ligger fra 700m til 1900m. Området er
et af Østrigs største, beliggende midt i
Tirol med kendte naboer som St. Johan og
Kitzbühl.

Skiskolen:
Der vil være undervisning for alle børn
(fra 5-6 år og opefter) og voksne nybegyndere onsdag, torsdag og fredag. Vi vil som
sædvanlig have undervisning ved vores
egne instruktører (de kan vist nok dansk).
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Skileje:
Vi arrangerer leje af ski og støvler dernede
til konkurrencedygtige priser.

betaling af depositum samt udfyldelse af
tilmeldingsblanketten her i bladet eller på
klubbens hjemmeside.

Priser:
Voksne:
2.500 kr.
Børn 7-16år: 1.850 kr.
Børn 0-6 år: 1.450 kr.

Sidste frist for tilmelding er d. 1. november 2003.
Restbeløb indbetales senest d. 5. januar
2004.
Medlemmer tilmeldt i sæsonen 2002/2003
vil kunne tilmelde sig turen forlods inden
10. oktober 2003. Medlemmer indmeldt
efter 1 april 2003 vil først komme i betragtning efter denne dato.

For Kør-selv-deltagere vil priserne være
1850 kr. for voksne og 1350 kr. for børn.
Husk at skrive det på tilmeldingen, hvis
du/I foretrækker kør-selv-ordningen.

Afbestilling eller aflysning:
Ved afbestilling før 5. januar 2003, er depositum tabt, såfremt reservedeltager ikke
findes. Ved afbestilling efter 5. januar
2003 refunderes det beløb, der eventuelt
refunderes for lejligheder, liftkort etc. Findes reservedeltager, refunderes det fulde
beløb minus 250,00 kr. Eventuel tilbagebetaling finder sted efter turens afvikling.
Glostrup Skiclub forbeholder sig ret til at
aflyse turen pga. manglende tilmelding,
ingen sne etc.
Overtegning:
Såfremt turen overtegnes, noteres de resterende interesserede på venteliste. Depositum refunderes umiddelbart. Selve turens
budget er baseret på, at turen økonomisk
skal hvile i sig selv. Et mindre overskud
tilfalder ubeskåret det alpine arbejde i Glostrup Skiclub.
Børneturen har de sidste år udviklet sig
til at være et fantastisk samlingspunkt
for børn og unge, hvor de møder nye
venner og udvikler deres færdigheder
på ski i rekordfart. Snyd ikke dine børn
eller dig selv for denne oplevelse. Hvis
du har spørgsmål vedrørende turen, er
du velkommen til at ringe til mig på tlf.
39635959 eller sende en mail på
frode@get2net.dk.
Hilsen Niels Frode-Jensen

Inkluderet i prisen:
Prisen inkluderer bustransport til og fra
Scheffau incl. færge, vejskatter og lign.,
bustransport til skiområde hver dag, liftkort, undervisning med vores egne instruktører (børn og begynder voksne),
halvpension og logi på Gasthaus.
Skulle deltagerantallet blive reduceret
væsentligt i forhold til det forventede, kan
en prisforhøjelse komme på tale. Der tages
forbehold for prisstigninger på ophold og
liftkort (kurs), samt transport og færgebilletter.
Deltagerantal:
Turen er maksimeret til 60 personer. Der
vil være et antal kør-selv-pladser, som kun
adskiller sig fra de øvrige pladser ved at
deltagerne selv står for transporten frem
og tilbage mellem København og Scheffau
(og prisen naturligvis). Hurtig tilmelding
tilrådes.
Tilmelding:
Tilmelding sker ved indbetaling af depositum på kr. 500,00 /person til:
Niels Frode-Jensen, Skovvej 50, 2920
Charlottenlund. Kontonr.: 5993520 Bank:
BG Bank (reg.nr. 1199)
Tilmelding kan udelukkende ske ved ind-
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Roskilde Festival og en skiklub? Nå ja, det
er vel lige så naturligt en blanding som
oliesheiker i en slæbelift!! Men ikke desto
mindre var det det der skete i denne sommer. Glostrup Skiclub har via gode forbindelser kommet i det fine selskab af foreninger som gør Roskilde Festivalen mulig.

ne, køleskab, informationstavle, øl og
vand som back up osv. Der manglede ikke
noget. Det var utroligt hyggeligt at sidde
sammen efter vagterne og puste ud samt at
udveksle sjove oplevelser fra vagterne. Og
sjove oplevelser er der nok af. Er man ikke
lige til den hårde rock, eller ”blod ud af
ørene” som Hans Henrik udtrykker det, så
er det hele weekenden værd blot at sidde/
stå og betragte.

Vores bidrag til Festivalen bestod i at passe tre porte. En indgangssport til campingområdet og to porte inde på selve festivalområdet, som adskiller festivalområdet og
handelsområdet, hvor kun de handlende
må færdes. Sædvanen tro gik de 25 friske
Skihajer på opgaven med frisk mod og
humør. I campingsporten havde specielt
Gitte stor fornøjelse af at meddele samtlige mandlige deltager, at hun skulle have
lov at rive dem i tappen. Deres forskrækkelse forsvandt imidlertid da de fandt ud
af at det blot var tappen i deres adgangsarmbånd at vi skulle rive i, for at kontrollere om det var ægte. Ligeledes gik der
sport i i handelsportene, hvor meget forplejning man kunne charme/true/nasse/
overtale de handlende til at proviantere os
med. Og det blev til ikke så lidt, hvis man
ellers var lidt fremme i skistøvlerne.
Når skifolket arbejder eller har arrangementer, så skal der ikke mangle noget. Og
sådan var det selvfølgelig også her. En
god stor og gedigen skurvogn udgjorde det
for base. Og skurvognen blev selvfølgelig
udrustet med de mest nødvendige standartting, såsom fadølsanlæg med tilhørende
anseelig mængder af fustager, kaffemaski-

Roskilde Festivalen lever helt sit eget liv –
en meget speciel atmosfære blandt mennesker, hvor det mest normale er, at være så
anderledes som muligt. Hvor det at komme i snak med fremmede er det mest naturlige der findes. Her ville netdating være
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laver jeg dog her på Roskilde Festivalen”
hurtigt opfulgt af ” Godt nok er musikken
ikke lige min smag, men hvor er her dog
en dejlig stemning!!”. Alle som deltog på
Festivalen gav udtryk for, at de havde fået
en helt speciel oplevelse, og at de håbede
at vi er med igen til næste år. Og med den
meget rosende tilbagemelding vi har fået
fra Festivalledelsen for vores indsats, er
jeg sikker på at GSC vender tilbage til
næste år. PS. Tilmeld dig allerede nu – jeg
tror der bliver rift om pladserne
Morten

Arne loverboy
en dødfødt sild! Alle har overskud til at
hjælpe hinanden, og skifolket fandt hurtigt
ud af hvilket ry og renomme de orange
vagtveste havde. Fra at have en opfattelse
af, at skulle være en hærdebred vagt med
spejlsolbriller, 4 meter mellem øjnene og
en lille spiralledning ud af øret, så fandt vi
hurtigt ud af den goodwill de orange veste
nød. Vi var mest et oplysnings- og hjælpeorgan for samtlige festivaldeltagere, som
flittigt benyttede lejligheden til at spørge
om alt fra veksleautomater, den sidste udtalte kritik af noget musik, placering af
scener samt til hvor ”lååkummernæ” ligger.

Stadig oprejst…..

At være vagt på Festivalen er et job for
alle i alle aldre. Dette er Niels ”Fjederen”
et godt eksempel på. En aften gik vi sammen, hvor Niels pludselig begyndte at
grine og spurgte højt for sig selv ”Hvad

Ro i lejeren….
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LØBESEDLEN
DHL stafetten for sidste gang…?
Så har vi igen løbet 5 x 5 km stafetløb i Fælledparken. Faktisk har vi været med siden
1986, så vi har været egentlig været meget trofaste.
Men løbet har unægtelig forandret sig fra at være et løb for foreninger m.fl. til i dag at
være et super kommercielt firmaløb. Løbet er fra næste år er udvidet til i alt 4 løbsdage á
3.000 hold, hvilket vil sige, at det nu bliver et løb for i alt 60.000 løbere.
Hvor vidt man synes det er hyggeligt eller ej er vel et temperament spørgsmål. Men de
senere år har det fx ikke været nemt at finde en egnet plads til clubbens telt, fordi ”Rent a
Tent” med deres mange telte snart ”sidder” på hele Fælledparken. GSC havde kun 4 hold
med i år. Dette er nok på grænsen til at være for lidt sat i forhold til den indsats clubben
gør for at stille op med telt osv. Vi vil derfor overveje om tiden ikke er inde til at finde på
andre hyggelige løb!
Resultaterne for de 4 hold:
Hold nr. 386
Michael Andersen………………..
Keld Bager………………………..
Lea V. Lomholdt ...........................
Karsten Hede.................................
Valther Larsen ...............................
Samlet tid .....................................

21:01
22:30
25:09
33:01
24:22
2:06:03

Hold nr. 387
Boye Winther ................................
Ib Jørgensen ..................................
Andreas Jul....................................
Tinni..............................................
Arne Koch .....................................
Samlet tid .....................................

23:25
22:20
25:30
25:30
21:55
1:58:40

Hold nr. 388
Tua Caspersen ...............................
Thea ..............................................
Kirtsen Andersen...........................
Eva Rasmussen..............................
Ulla Pedersen ................................
Samlet tid .....................................

mgl.
mgl.
mgl.
mgl.
mgl.
2:22:17
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Hold nr. 389
Bjarne Berntsen .............................
Niels Frode-Jensen ........................
Michael Kirkegaard .......................
Torben Thomsen............................
Morten Larsen ...............................
Samlet tid .....................................

22:30
21:20
34:58
20:18
20:30
1:59:36

KVINDELØBET og andre løb
Vi har også deltaget i Kvindeløbet, Vallensbæk Rundt (25 pers.), Esrum Sø Rundt (13
pers.)- alle løb med gode udfordringer.
Esrum Sø Rundt, hvor den længste distance er 26,8 km, er for flere også den sidste test og
udfordring forud for Berlin Marathon. I år blev løbet en endnu større udfordring på grund
af kraftige regnskyl og mudrede stier. Alle klarede på trods af strabadserne at komme godt
igennem løbet og hjem til en vel fortjent middag i Skipperhuset.
Sæsonafslutning for ”onsdagsløberne”
Det har været en god sæson for onsdagsløberne, som siden april har trænet i Brøndbyskoven. Onsdagstræningen - der slutter med udgangen af oktober - har været lagt an på, at alle
skal kunne deltage. Der løbes på 2 rundstrækninger á henholdsvis 3 km og 1,2 km’s længde.
Alle der møder op bliver registreret og ud fra dette kan jeg oplyse, at 110 af clubbens medlemmer gennem sommeren har deltaget i træningen. Et eller andet sted kan vi kun være
tilfredse med aktiviteten, som bl.a. binder clubben sammen al den stund, der ikke er sæson
for skigymnastik, skiture m.m.
En stor tak skal rettes til især Tua og Bjarne for deres store indsats med ”pølsevognen”.
Indtjeningen herfra danner grundlag for, at vi som sædvanligt kan afslutte sæsonen med
maner. Dette sker fredag den 31. oktober, hvor alle aktive onsdagsløbere indbydes til afslutning med fin middag, livemusic og øl ad libitum.
30. Berlin Marathon 2003
Den 25. september tager skiclubben til Berlin for at deltage i byens marathonløb.
Det er et rigtigt jubilæumsår, idet GSC er med for 15. gang. Flere af clubbens medlemmer
(Jørgen Pedal, Michael, Hugo) er også medlemmer af den eksklusive ”Jubilee-Club” der
løber med deres private ”jubilæums-løbenummer” hvert år. I år deltager vi med 25 løbere
og 17 fantastiske supportere.
hl/dk
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Gå ikke glip af næste
Skihaj

Aktivitetskalender
28.09
30.09
01.10
04.10
05.10
08.10
08.10
12.10
15.10
19.10
22.10
26.10
31.10

Turstatus

02.11
09.11
16.11
23.11
30.11
01.12

Julebanko
1. Dec.

Og dit indlæg!!
Sælg din gamle
støvle
Deadline
15.oktober 2003
indlæg indleveret senere end
denne dato kommer ikke med i
næste blad.

20
27

Berlin Marathon kl. 9.00
Skigymnastik start
Brøndbyskoven kl. 17.00
Opstartsfest, Leragergård
Løbetræning på Vestvolden
Brøndbyskoven kl. 17.00
Åben hus Snow fun
Løbetræning på Vestvolden
Brøndbyskoven kl. 17.00
Gribskovløbet kl. 11.00
Brøndbyskoven kl. 17.00
Løbetræning på Vestvolden
Løbeafslutning - Fest i
Glostrup Hallen kl. 18.00
Løbetræning på Vestvolden
Løbetræning på Vestvolden
Løbetræning på Vestvolden
Løbetræning på Vestvolden
Løbetræning på Vestvolden
Julebanko

Husk løb ved
Vestvolden hver
søndag kl. 9.00
Og
Skigym
tirsdag kl.19.30
torsdag kl.19.00

