Hold jul i Zillertal

såvel Kaltenbach som i Zell er udskiftet
til nye med dobbelt kapacitet og områ-

Vi tænker tit tilbage på den gode oplevelse, vi havde på klubbens første officielle juleskitur i 1993. Vi var i Kaltenbach i Zillertal og boede på ”Camping
Ziller Häusl”. Ikke nogen 5 stjer-net
plads, men en plads med gemütlighed
og pæne rene sanitære forhold.

SKI-cam-PISTEN

det Kreuzjoch er nu forbundet med
Königleiten, således at dette område nu
er kanon stort.
Nu vil vi prøve at holde jul dernede igen
og sætter kursen mod Kaltenbach fredag aften den 22. december.
Værtsparret bidrager meget til, at besøgende fra Dansk Camping Skiklub skal
få en god oplevelse hos dem. For børnefamilier skal det bemærkes, at pladsen ligger afgrænset af floden til den
ene side og af jernbanen til den anden
side.

Vi har besøgt pladsen siden og senest i
1999. Alt er ved det gamle på campingpladsen, og på skiområdet er der sket
utroligt meget siden 1993. Gondolerne i

Vil I med, så skal I hurtigst muligt kontakte os efter modtagelsen af dette blad
– dette af hensyn til pladsreservation
dernede.

De forventningsfulde juleskikaltenbachcampister fra
Højmark 29,
Rinkenæs, 6300 Gråsten,
Annette og Lars Møller,
tlf. 7465 4221 / 2170 9272

NR.: 28 – 9. årgang September 2000

DANSK
CAMPING
SKIKLUB

KLUBUDVALG
DCS-SEKRETARIAT &
KONTAKTPERSON SYDVEST

WWW.campingskiklub.dk

Annette & Lars Møller
Højmark 29, Rinkenæs
6300 Gråsten
( 74 65 42 21 Mobil: 21 70 92 72

Klubbens formål er :

la-nette@get2net.dk

•
•
•
•
•

at sprede interesse for skicamping
at samle og udveksle erfaringer
at arrangere fællesture med skisport
at gøre fritidsaktiviteten billigst mulig
at samle skicampister til socialt samvær

Klubåret løber fra 1. august til 31. Juli.
Medlemskontingentet for klubåret 2000/01
blev påårsmødet i august igen fastsat til kr.
125,-. Der gives rabat påkr. 25,- ved tilmelding efter 1. maj.
Gyldigt betalt girokort (et pr. familie) er bevis for medlemskab af klubben.
Bladet SKI-cam-PISTEN udkommer 3 - 4
gange årligt: September, marts og juni.
Derudover kan der forekomme ekstra udgivelser f. eks. i december måned.
Forfattere til tekster, artikler, historier og
tegninger i bladet er selv ansvarlige for indhold, ophavsrettigheder m.v.
Redaktionen påtager sig intet ansvar herfor.

HUSK SIDSTE
FRIST FOR
INDLEVERING AF
INDLÆG ER DEN

10. dec. 2000
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Julefrokost

DCS-KASSERER &
KONTAKTPERSON ØST
Pia Clausen & Per Olsen
Hyldemorsvej 3B
2730 Herlev
( 44 84 87 23 Mobil: 40 60 12 85
per_olsen@hp.dk

Lørdag den 2. december
Hornbæk Camping

PR UDVALGET
Beth & Palle Grath
Nørrebred 190
2625 Vallensbæk
( 43 64 92 29 Mobil: 20 96 92 29
p_grath@vip.cybercity.dk

KRITISK REVISOR
Dorthe Andreasen
Hjørringgade 61
9850 Hirtshals
( 98 94 47 15 Mobil: 40 92 47 15

KONTAKTPERSON VEST
Dorthe / Hans Jørgen Andreasen
Hjørringgade 61
9850 Hirtshals
( 98 94 47 15 Mobil: 40 92 47 15

BLADREDAKTION
Randi & Bill Hussmann
Jellingvej 7
3650 Ølstykke
( 47 17 65 26 Mobil: 23 73 66 49
bill.hussmann@capgemini.dk

VI FORESTILLER OS ET KOLDT/LUNT/VARMT
FÆLLESBORD,HVOR VI HVER ISÆR MEDBRINGER EN RET.
UDFLUGTER OG KONKURRENCER
HAR VI IKKE PLANLAGT,
MEN HVIS I HAR EN GOD IDE,
ER DEN MEGET VELKOMMEN.
HVIS I HAR LYST TIL AT DELTAGE,
SÅ GIV OS ET RING OG FORTÆL, HVAD I VIL
MEDBRINGE TIL FÆLLESBORDET
HILSEN
TINE, BENT,
JIMMI OG DENNIS

TLF. 56 14 54 59
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Skitur til Skt. Johan
am/Pungau I uge 7 og 8

Vi sørger for fælles tilmelding, så vi kan
komme til at ligge samlet.
Tilmelding snarest muligt og senest
den 1. November.

Referat af årsmøde 2000 den
26. august 2000 kl. 14.30

Sæsonens sidste ski-campingtur fandt
sted i påsken og gik til Idre Fjäll i Sverige. Her deltog 2 vogne/familier.

1. Klubudvalgets beretning

Sæsonens sidste arrangement, sæsoncoolingen, blev afholdt i Gedsted i Jylland i St. Bededagsferien.

Stor hilsen
Lene og Poul

350 km. herlige skipister
og mere end 100 lifte
Campingplads
– Kastenhof (www.kastenhof.at) – lille
og hyggelig, beliggende ca. 10 min.
gang fra centrum af Skt. Johan.
På pladsen kan du leje værelse/lejlighed hvis du vil have familie/venner med , der ikke har en
Campingvogn – endnu.
”Skiløberen” kører direkte fra Danmark
til Skt. Johan.
Campingpladsen ligger 3 km. Fra nærmeste liftsstation i Alpendorf.
Skibus kører til hele området!
Campingpladsen har gode faciliteter!
Der er ingen restaurant på pladsen,
fordi der er så kort til et stort udvalg i
byen, men der er
Et stort og hyggeligt fælleslokale, hvor
vi kan mødes til frokost/afterskiing,
samt se TV.
Der er gode bade-og toiletforhold.

Er DU/I interesseret

i at
være med til at skabe en festlig og
hyggelig tur kan der ringes til Lene og
Poul, Silkeborg påtelefon 86821950.
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Prisliste:
WINTERSAISON 2000 / 2001
ATS
1 Person
60
1 Kind bis 12 Jahre
35
Auto + Wohnwagen
70
Wohnmobil
70
Taxe per Person
8
Strom per Kwh
8
Anschlußgebühr einmalig
25
Dusche
funktioniert
mit
Warmwasser
10
sonst frei
Hunde frei
Preise für Kabel-TV und Kabelmiete auf Anfrage

Lars Møller afgav følgende beretning fra
klubåret 1999-2000:
Traditionen tro skal der her ved årsmødet aflægges beretning fra det gamle
klubår, denne gang fra klubåret 19992000.
Vi startede året med årsmødet i Hirtshals.
Her mødte omkring 25 vogne/familier
op og vi havde en oplevelsesrig weekend med det officielle årsmøde iht. vedtægterne samt mange sjove indslag,
bl.a. sejltur med redningstjenesten i
Hirtshals og besøg på Bunkermuseet.
Tak til Dorte og Hans Jørgen for en herlig weekend, der er yderligere og så
glimrende beskrevet i flere indlæg i vort
klubblad.
Til jul var der, ud over julefrokosten
den 4. december, meget roligt i klubben. Godt nok med annoncerede ture
til både Idre Fjäll i Sverige og Westendorf i Østrig, men mange valgte at blive
hjemme og opleve årtusindeskiftet i
Danmark. 3 familier på Idre, 1 familie i
Østrig, men julefrokosten var godt besøgt med 8 familier trods orkan i Danmark dagen før.
I uge 7(-8) var der et hold på 5 vogne i
Fiberbrunn og 1 familie påIdre Fjäll. .
I uge 11 var der 6 vogne i Zell am See
i Østrig og 6 vogne i Sälen i Sverige.

Ud over nævnte har der også været de
traditionelle ”fastliggerture” til Hovden
og Trysil i Norge.
Jeg vil ikke komme nærmere ind på alle
disse ture/arrangementer, der for de
flestes vedkommende er beskrevet i fine turberetninger i årets numre af Skicam-Pisten. Men jeg vil på klubbens
vegne takke turarrangørerne meget for
initiativer og ernegi lagt i arrangementerne. Det er i høj grad jer, der er med
til at skabe grobund for det gode sammenhold i vores lille skiklub.
PR-mæssigt for klubben har der været
det traditionelle arrangement hos Østsjællands Camping Center i februar måned. Dette arrangement er et tilløbsstykke og deltagerantallet stiger fra år til
år. Et hyggeligt arrangement med ski-,
camping- og tekniksnak forenet på bedste måde.
Herudover foranledigede Østsjællands
Camping Center, at klubben ligeledes
blev repræsenteret på Ferie 2000udstillingen i Bella Center.

Ski-cam-Pisten udvikler sig med ny
teknologi og er i særdeles gode hænder
hos vor redaktørfamilie Randi og Bill.
Det samme gælder klubbens hjemmeside WWW.campingskiklub.dk., som Bill
har fået op at køre i starten af sidste
klubår. På en yderst elegant fremstilling
bliver vi påhjemmesiden orienSide 2

teret om sidste nyt i klubben. Synd for
jer, der ikke har adgang til internettet.
Men jeg ved, at Bill leverer de samme
informationer i klubbladet. SåI bliver ikke snydt for informationerne, de kommer bare lidt senere på de faste udgivelsestider for bladet.
En stor tak til jer for drift og vedligehold
af blad og hjemmeside i sidste klubår.
Klubbens medlemstal/antal familier har
ligget stabilt i årets løb. Vi har fået nye
medlemmer og såhar der været et antal
udmeldinger. Med lidt overvægt på nye
medlemmer er der stort set balance
mellem ind- og udmeldinger.
På sidste årsmøde lovede jeg, at revidere klubbens vedtægter med beslutninger
fra Årsmødet i 1998. Dette er sket og
resultatet kan ses i Ski-cam-Pisten fra
september 1999.
Som det sidste vil jeg mindes et aktivt
klubmedlem – Villy fra Brædstrup. Sygdom indhentede dette livsglade menneske og Villy er her desværre ikke mere. Mona og Villy har været med til at
sætte liv i mange Brixenbandeture. Vi
vil savne Villy og sende en sød tanke til
Mona.
Sluttelig vil jeg ønske jer alle et rigtig
godt årsmøde 2000 og en rigtig god
weekend her i Lyderslev.

Lyderslev den 26. august 2000
Lars Møller
Årsberetningen blev godkendt af forsamlingen.
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2. Regnskab
Regnskab for klubåret 1999-2000 (findes påside 12 her i bladet) blev udleveret til hver familie og efterfølgende godkendt uden bemærkninger.

3. Budget og kontingent
Forsamlingen vedtog at fortsætte med
et kontingent på125 kr. pr. år pr. familie.

4. Valg til klubudvalg
Sekretariatet var på valg. Annette og
Lars Møller blev genvalgt.
Kritisk revisor var påvalg. Orla Winther
Sørensen fra Vestbjerg ønsker ikke envalg. Klubben takker Orla for sin indsats som revisor.
Dorte Andreasen fra Hirtshals blev
valgt til klubbens nye revisor.
Klubbens bladredaktion var på valg.
Randi og Bill Hussmann blev genvalgt.
5. Forslag og annoncering af skicampingture i det nye klubår
Se side 13 for aktivitetsoversigt:
Efter annoncering af ture og arrangementer viste Bill Hussmann video fra
turen til Fiberbrunn i uge 7, fra Tjekkiet
og fra klubturen til Idre Fjäll i 1994.
Gråsten den 29. august 2000
Lars Møller

Kort beskrivelse af vinterens
destinationer
Åre
Åre er et af de største Svenske skiområder,
der findes mere end 90 km. pister alt lige
fra dejlige børnebakker til stejle styrtløbspister. Åre består egentligt af 5 byer, som deler et skiområde. Der blev i januar 1998 afholdt World Cup konkurrence i Åre. Der er
aftenåbent påløjperne.
Westendorf
Westendorf er en hyggelig Østrigsk tirolerby, der besøges af mange danskere hvert år.
Skiterrænet tiltaler de allerfleste med gode
lange forløb og en variation i terrænet, som
man i Østrig skal lede længe efter. Der er
mulighed for gode lange dagsture, hvor
man kører omkring flere bjergmassiver. Der
findes 40 km langrendsløjper omkring Westendorf, og 240 km i hele området som
strækker sig helt til Scheffau.
Canazei
Godt nok verdens største skiområde, men
ikke alle pister er forbundet, men der skulle
være skiløb nok til uges ferie. Fra selve Canazei er der adgang til 475 km pister, hvoraf de fleste er røde. Canazei ligger ved Sella
massivet, som det er muligt at løbe rundt
om. Byen er flot, med masser af små hyggelige gader og spændende butikker.
Kaltenbach
Kaltenbach ligger som nabo til Zell am Ziller centralt i Zillertal. Ægte traditionel tyroler-skisportsby med charme og atmosfære.
Hele dalen 370 km pister. Hintertux gletcheren sikre snesikkerhed, og det faktisk muligt at løbe påski året rundt i Zillertal.
St. Johann im Pongau
St. Johann er en del af Østrigs største skiområde med 350 km pister. St. Johann er
domkirkeby, og der er masser af aktiviteter
og udflugtsmål indenfor rækkevide. Alpendorf hvorfra skiområdet starter har egen
lyspiste, og der er mulighed for daglange

udflugter til Wagrain, Flachau og Flachauwinkl.
Sölden
Godt moderne liftsystem, og velfungerende
skiterræn. Intet andet sted i Alperne findes så
mange bjerge over 3000 meters højde (ca.
90). Af denne grund ligger langt det meste
af skiområdet ligger over trægrænsen. Udover
skiløb, er der i Sölden mulighed for masser
af andre sportsgrene i byens store sportscenter der tilbyder mere end 30 forskellige
sportsgrene.
Trysil
Trysil ligger helt på grænsen til Sverige, og
er et af de største alpinanlæg i Norge. 70 km
pister fordelt på alle sværhedsgrader, samt
120 km langrendsløjper, hvoraf 4 er belyste.
Der er mulighed for kaneture, ridning, hundeslæde og meget mere i Trysil.
Idre Fjäll
Alsidigt og familievenligt skisportsområde i
Dalarna med gode kombinationsmuligheder
for langrend og alpint skiløb. Alpinområdet
har bakker i alle sværhedsgrader, og flere
særdeles lange nedfarter. For langrendsløbere er der særdeles fine forhold i Idre Fjäll, 60
km velpræparerede løjper, med enstående
muligheder for at opleve den smukke natur.
Der findes en 7 km lang, præpareret langrendsløjpe der er belyst om aftenen. Udover
skiløbets glæder, kan man boltre sig i det indendørs badeland, tennisbaner, bowling og
fitnessrum. Børn under 8 år, der bruger
hjelm kører gratis i liftene.
Vrådal
Vrådal er velegnet til børnefamilier med det
specielt indrettede snøland, hvor der er børnelift, og udlejning af mini-snescootere.
Vrådal er beliggende 200 km fra Oslo og der
er mulighed for kaneture og en kælkebakke.
Der er 40 km langrendsløjper gennem
smukt dal- og skovterræn.

Side 16

Påske i Hovden.

Torsdag/fredag før påskeugen tog Dorte
og jeg natfærgen op til Knaus`en. Vi
havde såfredagen til at slappe af og gøre klar i. Om fredagen skulle børnene
nemlig komme, med kærester. Lise med
sin kæreste Michael, tog Christian med
sin Anja på i Ålborg. Vi glædede os meget til at have klanen samlet.

55 72 97 00
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Vi havde planlagt, at 1 par skulle sove i
Chevy`en og 2 par i Knaus`en. Det
endte dog med at alle sov i Knaus`en,
hvilket var ret så hyggeligt. Dette, fordi
arealet omkring campingvognen lignede ”Pløresødal”, og tilkørslen hertil tildels
var spærret af mere eller mindre henkastede biler. Desuden var der ikke flere
ledige el-stik, og Chevyèns varmeanlæg
skal have strøm udefra efter nogle timer. Og endeligt havde campingfatter,
Bjørnar, fået den glimrende ide, at vi i så
fald skulle betale for en camper (=
2500,- kr)!

Skistjerner.
Lise og Christian er gennem deres opvækst på Grønland, og med 12 års skicamping bag sig, samt mange forskellige skirejser med venner, firma og
skoler, ja så er de naturligvis meget rutinerede skiløbere. Michael er det ligeledes, han er ski-guide i Frankrig nogle
uger hver vinter. Anja derimod havde
aldrig haft et par ski på( ikke en ski på),
men hun erkendte jo at skiløb er en
simpel forudsætning for et evt. senere
ægteskab med Christian.
Anja tog først 1 time på langrend under
Dortes kyndige vejledning, derefter eftermiddagen på alpin-bakken med vi
andre, hvor Michael var instruktør. Søndag tog hun et par enetimer med en
prof. skilærer. Da hendes mod og vilje
er lige så stor, som hendes vægt er lille
(47 kg), så kom hun ud af det, som én
der allerede er ovre begynderstadiet.
Men! Ingen træer vokser ind i himlen.
Da vi fem (- Dorte) skulle ned på sidste
tur, havde Anja et tilsyneladende
uskyldigt fald, men hun forvred knæet,
så hun hverken kunne gå eller stå, langt
mindre køre påski og vi stod næsten ved
toppen. Nu var gode dyr
Campingfatter & campingmutter
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rådne, banan eller helikopter? Resolut
hev body-builderen (Chr.) hende op på
skulderen, og fræsede under stor opmærksomhed ned ad pisten med hende.

stand kom de ned og tømte køleskabet i
stedet. Kylling og pommes-frites kostede 99,- kr, hvor de hjemme på Vesterbro er vant til 20,- kr påtilbud.

Aftenen forløb under udøvelse af alle
mulige former for snyd i kortspil, med
tilhørende råb, skrig og beskyldninger!
Godt at man er halvdøv!!

Om aftenen skulle de unge jo så på
after-skiing. Nyt chock, de kom hjem kl
1.30, før lukketid, pinligt ædru, først 95,kr for 2 km i taxa, derefter 70,- kr for en
pakke cigaretter og 48,- kr for et glas
tyndt fadøl.

Tirsdag havde vi sat vækkeuret til kl.
8.00 for at være i god tid påpisterne. Da
det vækkede var der regn og blæst, så vi
trillede blot over på den anden side og
sov videre, men det hjalp nu ikke på
vejret. Det meste af dagen var stoleliften lukket på grund af blæsten, og senere slog det over i sne og hagl. For
dog at få noget ud af det, tog Dorte –
jeg – Lise – Michael ud påen 7,5 km tur
på langrendsarenaen, hvor der er nogenlunde læ. Det var Michaels debut på
de smalle langrendsbrædder med de
lange stave. Hans talent fornægtede sig
dog ikke, og vi havde en mægtig fin tur.
Anja og Christian blev hjemme for at
pleje knæ.

Dyre Norge.
Sidst på dagen tog alle (- jeg) i badeland. De opgav dog, da der var kø helt
ud pågaden, derved sparede de 5 x 95
kr, som en
time kostede!! Christian
og
Anja nåede
at få yderligere
et
chock over
de norske
priser. De
var inde at
studere
Fjell-stogens fast-food priser. I chocktilSide 5

Onsdagen startede med fint vejr, sol og
stille. Fin dag på pisterne, men jeg var
hjemme og udslidt kl 13.30 på grund af
det tunge føre ved + 4-5 grader. Anja
var kommet til hægterne igen og holdt
længere ud end jeg. Mor Dorte havde
en glimrende solo-tur pålangrend, såjeg
var passende misundelig, for langrend
på blød sne er jo ikke den store ulempe
(når man ser bort fra smøreproblemet).

Grill-party.
Mod aftenen blev det igen træ-eels vejr,
med slud og regn og gråt. Meen! Der
var dømt grill-mad. Tomme-tykke marinerede svinekotteletter fra vores økologiske super-slagter i Sæby.
At det var et ungt selskab vi omgav os
med, kunne konstateres,da Dorte pludseligt under forberedelserne til maden
brølede: ”Hvordan fanden skal man
kunne komme til for solbriller og mobiltelefoner”? De har cirka 2 af hvert,
hver!! Men! Selvfølgeligt er det jo skønt
med 2 eller flere mobiltelefoner (jeg har
selv prøvet det) så kan man jo tale med
sig selv!!! Det er straks værre med 2
par solbriller, de færreste har øjne i nakken.

Råd om kørsel på glatte veje
Her skal ikke gives nærmere instruktion
i glatførekørsel generelt, men der er
nogle forhold omkring kørslen, når der er
campingvogn påslæb, som kræver nogle
kommentarer: Først og fremmest er det
vigtigt, at hjulene ruller frit, og at bremserne ikke "hænger". Yderligere at
bremserne ikke "hugger" ved påløb. Her
kan vi kun påpege det vigtige i at køre
med omhyggeligt justerede bremser,
sørge for at de altid er rene og holde
forbindelserne velsmurte med varmebestandigt fedt.

4. Ved udskridning – forsøg at fåpåløbsbremsen udløst ved en ganske let
acceleration.

Hold tingene i orden
For kørsel med bil og campingvogn gælder det, at dæk, bremser og styretøj må
være helt i orden – ikke mindst i glat føre. Er man ikke helt sikker på"helbredstilstanden", måman hellere fåkøretøjerne
checket.

Dæk
Når man skal køre med sin campingvogn i vinterhalvåret, bør man sikre sig
at have de samme dæk på campingvognen som på bilen – også når der er tale
om pigdæk.

Udskridning
Blokeres campingvognens bremser under påløb, vil der omgående i glatføre ske
en udskridning – især når vejen hælder.
Denne udskridning kan kun hindres –
eller dæmpes – ved en let acceleration
af det trækkende køretøj, og dette er ikke
altid muligt.
Her er de vigtigste grundregler for sikker kørsel med campingvogn på glatte
veje:
1. Hold bremserne i perfekt orden.
2. Kør langsomt.

Kørsel & Flytning
Møbelopbevaring

Steen Petersen
Vognmand

Amagerbrogade 234, 3 tv.
2300 København S.
Tlf. 32 58 83 58
Bil. 20 74 06 27

3. Brems altid MEGET forsigtigt.

Side 14

Aktivitetskalender for klubåret 2000/2001
Dato
Uge 42
2. dec

Aktivitet/destination

Kontakt

Sommerskitur til Kaunertal
Julefrokost I Hornbæk

Berit, Bjarne og Bolette ,
tlf 43 64 14 19
Tine og Bent Krogh
tlf. 56 14 54 59
Eva og Anton Vesterholm
tlf. 74 52 87 21

Jul 2000

Westendorf i Østrig

Jul 2000

Canazei i Italien

Tine og Bent Krogh
tlf. 56 14 54 59
Annette og Lars Møller
tlf. 74 65 42 21

Uge 7-8

Kaltenbach/Zillertal i
Østrig
Tjekkiet ("Spindlermühle")
Sct. Johann im Pongau

Uge 7

Sölden, Østrig

Uge 7

Trysil, Norge

Jul 2000
Uge 6-7

Uge 8

Idre Fläll, Sverige

Uge ?-?

Aare, Sverige

11.-13.
maj

Sæsoncooling 2001 afholdes påMøn
Årsmøde 2001 afholdes i
Sønderjylland
Vrådal, Norge

24.-26.
august
Fast

Kate og John Kristensen
tlf. 97 16 62 99
Lene og Poul Jensen
tlf. 86 82 19 50
Eva og Anton Vesterholm
tlf. 74 52 87 21
Margrethe og Steen Kolding
tlf. 46 76 00 06
Sussie og Tonny Nissen
tlf. 56 71 49 48
Margit og Gert Vigholttlf.
46 56 02 31
Tine og Bent Krogh
tlf. 56 14 54 59
Eva og Anton Vestergård
Annette og Lars Møller
Dorte og H. Jørgen Andreasen
tlf. 98 94 47 15

Se side 16 for en kort beskrivelse af de enkle destinationer
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Inden spisetid udviklede det sig til styrtregn. De unge genier udtænkte et fint
system, 2 stk grill var anbragt i sneen,
skærmet mod regnen af en paraply
bundet på en spade stukket ned i sneen. Pasningen kunne derefter foretages
fra det åbne bagvindue.
Som sædvane var der rød Carmen fra
Chile, ad libitum. De indviede vil vide,
at det ”intj er så wagt”, det blev et herremåltid.
Den påfølgende rafleturnering (43½
) blev
lidt pjattet. Det lykkedes den sidste årsøkonomi-studerende, Christian at føre et
sindrigt matematisk bevis for, at han
havde vundet (han brugte vist intregralregning).

Fredag var
der bladrende
regn fra morgenstunden, og
natten med for
den sags skyld. Vi følte os absolut ikke
fristede til skiløb, det skulle da lige være
vandski! Til gengæld sad vi og frydede
os over, at vi ikke havde lejet en hytte,
hvilket i påsken kostede 14 – 20.000,- kr
(og så siger Germanerne at vi er dyre i
Dannevang).

Påskerenn.
Torsdag stod vi lidt sent op. Lise & Michael skulle hjem til Københavnstrup
(de skulle på forretning/ferie i Brasilien
og Argentina (misundelig? Nej-nej)). Da
de såkørte tog Anja og Christian påbakken og vi to ældre modeller på Galtenlangrend. Begge par kom tidligt hjem,
løjper og pister var det rene havregrød i
den kraftige tø.
Desuden var der den sædvanlige form
for påskeforvirring af løse hunde, uopdragne – kværulerende unger og kællinger der stod i klynger og diskuterede
det nyeste opvaskemiddel (eller var det
papirsbleer), alt sammen midt i løjpen.
Det var ganske enkelt livsfarligt at få
fart pånedad.
Heldigvis havde Ib & Helle + naboer
inviteret til friluftskomsammen kl 15.30.
Øl, kaffe, lækkerier på norsk (pandekager), samt diverse vovede historier på
norsk og dansk. Hyggeligt.

Det klarede dog lidt på eftermiddagen,
Dorte og jeg tog en langrends-galop,
ikke nogen udpræget succes i det p….vejr.

Kæden springer af.
Da vi kom tilbage var vejret bedret lidt
mere, så det traditionelle Fjellstogepåske-langrend blev afviklet i aldersklasser fra 5 – 70, det var her Johannesen (njorsk) sidste år repræsenterede de
danske farver med en meterhøj flagstang i rygsækken, og vandt præmien for
bedste kunstneriske indtryk (en pose
vingummi).
Efter præmieuddeling var der såkaldt
”velmøde”, hvilket nærmest er en slags
samarbejdsmøde mellem værten, Bjørnar og de faste gæster. Dette møde løb
helt af sporet: Bjørnar ville have alle
campingvogne flyttet ned til elven (i pløret, hvor han tidligere ikke ville have
os),
elmåler
indbygget
i
alle
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vogne for egen regning, og vil opsige
vintercamping-aftalen med Color-line.
Derudover faldt der en god del knubbede ord om dette og hint, alt sammen
noget det vil tage for lang tid at beskrive her.
Resultatet var, at om lørdagen havde 5
– 10 vogne, af dem vi kendte, valgt at
finde andet sted. Også os, især fordi
Color-line aftalen bliver opsagt (5
overfarter for ca 2500,-), så bliver det
markant dyrere, og Hovden var i forvejen det klart dyreste sted af tilbudene.

Et af de norske par (yderst sympatiske), der også finder andre græsgange, havde ellers været her på
camping i 32 sæsoner. Jeg tror og
håber, at det var et dumt udspil af

og udkørte. Færgen var selvfølgeligt forsinket ved afgang, så vi fik 4 timers
søvn!

DANSK CAMPING SKIKLUB

Vi kom så til at pakke telt o.a. ned i
styrtregn og kraftig blæst, dette gav
selvfølgeligt en masse unødvendigt bøvl.
Men bagefter fik vi en velfortjent nattesøvn. Vi sover simpelthen som nogen
der er betalt for det, når vi sover i den
campingvogn, det er bare formidabelt.

ÅRSREGNSKAB

Søndag morgen tidligt op, morgenmad
og de sidste detaljer. Da vi såvar ved at
koble på, kom Rolf Lauritsen og ville tage grædende afsked. Dette resulterede
i, at jeg blev distraheret. Da vi havde
kørt 2m røg vognen af kuglen, denne
var ikke i klik, og det ene bageste støtteben var ikke oppe (senil demens).

Søndag pakkede vi i ro og mag og kørte
hjem over Rauland og Vrådal (ikke
nærmeste omvej), for at sondere forholdene efter diverse oplæg fra de ”revolutionære”. Fordele og ulemper, vi snakker nu Tjekkiet, samme sted som Kate
og John har været tidligere.

Punktum Finale!
Vi skulle så hente Knausèn hjem 27-28
maj i week-enden. Vi tog natfærgen fredag, og kom op lørdag formiddag trætte
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INDTÆGTER:
76 medlemmer á kr. 125,00
Annoncer ialt
Renteindtægt
Klistermærker

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

9.500,00
4.310,00
27,49
30,00
-------------------------------13.867,49

UDGIFTER:
Porto, gebyrer, diverse
kr. 3.122,75
Bladomkostninger
kr. 4.780,81
Årsmøde 98/99
kr. 447,00
Gaver, repræsentation m.v.
kr. 645,00
kr.
– 8.995,56
-----------------------------------------------------------------------------------------

Bjørnar, selv i herrens navn. Hans økonomiske udredninger holder i hvert fald
ikke efter min ringe opfattelse.
Nå! Lørdagen blev en vejrmæssigt rigtig
strålende dag. Anja`s knæ var helt i orden igen, og vi havde en fin tur pålangrend alle fire. Da hun, Anja, ”Bettenul”,
først havde fundet melodien på langrend, såsprøjtede hun afsted som et lyn,
kun Christian kunne følge hende.

for året 1. august 1999 -31. juli 2000

Årsresultat, overskud

kr.

4.871,93

------------------------------------------------------------------------------------------Da vi så kom afsted ville bremsen ikke
slippe ordentligt, jeg bestemte at det
blot var lidt rust, som ville ordne sig
efter et par kilometer. Vi standsede
derfor ved ”Falken” (redningskorps) i
Hovden bymidte, da røg det fra det ene
hjul, og de andre tre var ogsåvarme.
Vi fik såat vide at, at falken-manden ikke svarede telefonen, og at medhjælperen var bortrejst.
Vi ringede så 70 10 20 30 (Falckinternational) og fik kontakt med en rimeligt ubehagelig ung mand, men han

AKTIVER:

PASSIVER:

Tilgodeh.
kr. 2.100,00
Saldo giro
kr.26.998,27
Saldo kasse
kr. 255,46
-------------------------kr. 29.353,73
--------------------------

Forudbet. årsmøde 2000
Overskud
Tidligere års overskud

Lars Møller, formand Orla W. Sørensen, kritisk revisor

kr. 3.670,00
kr. 4.871,93
kr. 20.811,80
-----------------kr. 29.353,73
-------------------------

Pia Clausen, kasserer
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af stablen kl 18.30. Efter støjniveauet at dømme, hyggede folk sig gevaldigt, og
maden var fortræffelig og rigelig.

formåede dog, at fåFalken – Norge til at
ringe os op. De var til gengæld meget
venlige, men kunne oplyse os det vi
vidste, at Falken Hovden ikke var at
træffe, men de ville sende os en Falkenbil fra Evje, 150 km borte. Denne
kontaktede os og var igen yderst venlig
og hjælpsom, men ville være 2 timer undervejs.

villa ”Glimtet” og vore egne dundyner.
Godt det friske søliv er overstået for en
rum tid.

Mens vi ventede bankede jeg tromler,
smurte kabler o.s.v. Pludseligt siger
Dorte: ”Håndbremsen er da ikke løsnet”!
Søndag morgen startede med fælles morgenmad ved langbordet. Solen skinnede
og hvepsene summede, de var specielt interesseret i syltetøjet, men heldigvis blev
vist kun én enkelt stukket. Efter at Doktor Nielsen og Gammel Dansk igen havde
vækket de slumrende livsånder, blev der dækket op med loppemarked/byttemarked,
og mens snakken gik byttede en del effekter ejermand.
Frokosten blev også
indtaget ved langbordet,
og det var lige før at
resterne fra aftenen før
kunne
mætte
hele
forsamlingen.
Efter
frokosten
var
blæsten
efterhånden
blevet ret stærk, og
jyderne begyndte at
bryde op for at nå over
broen, før den eventuelt
lukkede. Vi sjællændere
kunne tage det lidt mere
med ro, men ved
femtiden begyndte de
fleste at bryde op efter en dejlig weekend i Lyderslev.
Og så måtte det gerne snart blive vinter, så vi kan få indfriet alle de længsler, som
billeder, lysbilledshow og video har vækket hos os.
Håber vi snart ses påpisterne,
Margrethe & Steen.
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Ganske rigtigt! Den var ikke løsnet ordentligt (den var af en noget anden
konstruktion end den vi i øvrigt for flere
år siden afmonterede Münsterländeren).
Så den løste jeg og så kørte vi!! (senil
tremens).
Efter ca. ½times kørsel mødte vi Falken i
et knaldrødt fejeblad med hvid falk på,
som hjemme. Med noget røde kinder
forklarede jeg, at vi selv havde løst
problemet. Det var ”brå”, så kunne han
lige snuppe den anden kunde han havde i området.
Da vi kom til Kristianssand kl 18 var
der ingen færge, den var ca 5 timer forsinket fik vi at vide.
Vi hyggede os så i Knausèn og fik lidt
god mad og en dråbe vin. Ved indcheckningen lovede man os en fin kahyt og det fik vi. ”Captain`s class”, stor
kahyt med dobbeltseng, sofagruppe,
garderobe, entre´, badeværelse, samt
levende blomster, gratis sodavand og
chokolade.
Her sov vi så i 3 timer og blev jaget i
land i Hirtshals kl 4.00 mandag morgen
uden at kunne få vådt eller tørt, endsige
toldfrie varer (alt lukket på færgen). Nå
heldigvis er der kun ca 1500m hjem til

Hans Jørgen

Hær`shals
JJJJJJJJJ
En mand kommer op til lægen og beklager
sig:
“Min kone har problemer med hørelsen.”
Lægen: ”Hvor slemt er det?”
Manden: ”Jeg har ingen anelse. Hun kan
bare ikke høre mig.”
Lægen:” Så må du teste hende. Stil dig 10
meter fra hende og spørg om et eller andet.
Hvis hun ikke hører dig, så gå lidt tættere på
og gentag spørgsmålet. Sådan bliver du ved
indtil hun kan høre dig. Såved vi hvor slemt
det er.”
Da manden kommer hjem ser han at konen
står og hakker grøntsager til aftensmad.
Han stiller sig 10 meter fra hende og siger:
“Hvad skal vi have at spise?”
Intet svar.
Fra 7 meters afstand heller intet svar.
Fra 5 meters afstand, stadig intet svar.
Tilsidst står han helt op ad hende og spørger
igen:
“Hvad skal vi have at spise?”
Hun vender sig om og råber:
”For FJERDE gang, OKSEMØRBRAD!”
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Beretning fra Årsmødet 2000.
Årsmødet påSjælland blev igen i år afholdt påLyderslev sportsplads. Da vi er relativt
nye i klubben, havde vi ikke været der før, men den udsendte kørselsvejledning og
de udsatte pile omkring Lyderslev gjorde det nemt at finde.
Vi begyndte først at tvivle, da vi
var drejet væk fra vejen ved
klubhuset og kunne se ud over
en fuldstændig TOM sportsplads. Klokken var omkring 7
fredag aften – var vi virkelig de
første? Det var vi slet ikke, for
da vi kom lidt længere frem,
dukkede en stor blå hoppepude
og nogle campingvogne op ovre i højre side af pladsen på et
mindre græsareal hævet ca. 1
meter over sportspladsen og
omgivet af høje træer.
De vogne, der allerede var ankommet, havde startet en ’vogn borg’ rundt langs
kanten af pladsen. Borgen blev lukket allerede samme aften, såde sidst ankomne
måtte ligge i midten af borgen i den ene ende. I alt var vi 22 vogne samlet.
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Vi havde endnu ikke fået aftensmad, da vi ankom, såvi fik hurtigt gang i gasgrillen,
og inden længe havde vi fået anbragt vores bord for enden af ’langbordet’ ude på
midten af pladsen. Og her blev vi til meget sent påaftenen, indtil duggen og nattekulden til sidst fik bugt med os.
Lørdagen forløb helt efter programmet. Det var dog lidt svært
at fålettet bagdelen efter fællesspisningen, da der blev kaldt til
generalforsamling; solen skinnede fra en skyfri himmel, hundene legede, børnene hoppede,
snakken gik og der var stadig øl
på bordet. Á propos hunde, et
vittigt hoved foreslog at omdøbe klubben til ’Dansk Kennel
Skiklub’, og ét er sikkert, hundene hyggede sig lige så godt
som menneskene.
Efter generalforsamlingen kunne de af os, der var såheldige ikke at blive udtrukket
til borddækning, servering og oprydning, nyde livet indtil festbuffetten løb
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