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Klubbens form ål er :
• 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 på årsmødet i august igen fastsat til kr.
125,-. Der gives rabat på kr. 25,- ved tilmel-
ding 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 udgi-
velser f. eks. i december måned.

Forfattere til tekster, artikler, historier og
tegninger i bladet er selv ansvarlige for ind-
hold, ophavsrettigheder m.v.
Redaktionen påtager sig intet ansvar herfor.
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10. juni 2001
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Juletur 2000 til Kaltenbach

P å kalenderen st år der torsdag den
14. december 2000. Vi sidder og drik-
ker morgenkaffe i stuen, hvor flimme-
ren er indstillet p å 3SAT´s panorama-
videos fra de Østrigske skisteder.
Skr ækkeligt syn siger vi jer – bare et
skr ækkeligt syn. Gr ønt, alt er gr ønt,
og der er 8 -10 plusgrader i 2000
meters h øjde – fy-da.

Der er kun en uge til planlagt afgang
til årets juleskitur til Kaltenbach i
Østrig. Vi har lige nu 9 deltagende
familier p å listen. En enkelt familie har
allerede meldt fra og foretr ækker at
k øre til Canazei i Italien, hvor snefor-
holdene trods alt er lidt bedre end i
Østrig.

Efter fyraften g år vi i gang med at un-
ders øge muligheder i Frankrig. Der er
sne i Les Arcs omr ådet, og vi kan alle

f å plads p å en campingplads i Bourg
St. Mourice. Herefter ringer vi rundt til
alle tilmeldte til Kaltenbach.

Trods de usle formeldinger, er der
mange af de tilmeldte, der uanset de
nye muligheder i Frankrig, fastholder
juleturen til Østrig. Og det skulle se-
nere vise sig, ikke at v ære den ringe-
ste beslutning, de har truffet i år 2000.
For h ør nu bare lige her.………

I l øbet af weekenden kom der lidt sne
i Østrig og det blev v æsentlig koldere.
Web-cameraerne, der et langt stykke
tid havde vist for ældede snemotiver
fra en snerig periode i november, blev
nu pludselig revideret op til flere gan-
ge dagligt, bl.a. indstillet p å snekano-
ner i fuld gang med at udpumpe
kunstsne p å pisterne.

Efter en lang snak/mobning p å arbej-
det om, at gr ønne alger antageligt og-
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s å er et glimrende glideunderlag for
ski, holdt vi fast i Østrig, og startede
turen mod Kaltenbach torsdag aften
den 21. december. Julecampingvog-
nen var som s ædvanlig pakket til bri-
stepunktet med julemad, julepynt, ga-
ver, juletr æ, ski, skitøj mv.

Vi fulgtes med vore k ære skicamping-
venner fra nabobyen Broager (Vibe-
ke, Line og Peter), og i l øbet af afte-
nen gled vi ned gennem Sleswig-
Holstein og landede ved midnatstid
p å rastepladsen Flämming syd for
Berlin.

Op n æste morgen og videre ned over
Nürnberg, München og ved 17-tiden
rullede vi ind p å campingpladsen Zil-
ler Häusl i Kaltenbach.

Gl ædelig modtagelse af camping-
mutter med obstler – vi har efter-
h ånden besøgt hende nogle gange.
Det viste sig, at hun var knap s å glad
som tidligere, da campingfatter l å
meget syg og bevidstl øs p å hospita-
let.

Umidelbart efter vor ankomst rullede
ogs å Berit, Bolette, Benjamin og Bjar-

ne ind p å pladsen.
N æste formiddag ankom Marianne og
Gert, samt Lisbeth, Bente, Jesper og
Bjarne og lidt over middag Pia, Jane,
Mark og Per samt Kirsten og Preben.

S å var vi faktisk fuldtallig med 7 fami-
lier, da 2 familier p å det seneste hav-
de meldt fra.
Der var bestemt gr ønt i Kaltenbach de
første dage, men ogs å k øligt med
nattemperaturer ned til minus 8 gra-
der. Vi n åede op til Kaltenbach-
skiomr ådet (Hochzillertal) den første
dag. Det var da OK, men pisterne (ca.
halvdelen åbne) var lidt h årde at k øre
p å. S ådan er et underlag af kunstsne
nu bare – det m å vi l ære at leve med.

Efter et par dage p å den nye Zillertal-
Arena (skiomr ådet ved byen Zell)
drog vi til til Horberg-Penken omr ådet.
Vejret begyndte nu at ændre sig lidt,
og det blev en del mildere. Natten til
5. juledag v ågnede jeg ved 4-tiden
ved en let st øvende lyd p å vognen.
Det sner sgu – t ænkte jeg. Jeg lod
overraskelsen vente til ved 8-tiden,
hvor rullegardinet i vognen stille blev
listet op. Sjask v ådt og grønt uden for
som s ædvanligt, men, men. Oppe i
bjergene kunne jeg skimte nysne helt
ned til ca. 1000 meter. Og det sneede
stadig. Det gjorde det faktisk et par
dage i tr æk. Der kom vel 30-40 cm
nysne, og det hjalp en hel del p å de
h årde og efterh ånden nedslidte pister.
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Det endte med 3 rigtige gode dage i
sol og nysne, 2 af dem p å Penken og
den sidste i Kaltenbach-omr ådet, hvor
vi startede.

P å campingpladsen var der efter-
h ånden ogs å faldet et lille drys sne.
Tilv ærelsen blev her krydret med
daglig afterski (lige s å vigtigt som fa-
dervor). Et par gange hos camping-
mutter, ellers uden for mellem vogne-
ne og en enkelt dag i Pia og Pers
vogn. Utroligt – man kan faktisk godt
v ære 18 i en LMC’er uden brug af
magasiner og toiletrum (eller sad der
ogs å et par stykker derude)?.
Den 24. december havde Jesus og
Pia fødselsdag. Familien “claus-
olsen” klarede begge f ødselsdage
ved et ypperligt traktement kl. 15
mellem vognene.

Juleaften dansede vi traditionen tro
alle i f ælles k æde omkring adskillige
juletr æer i Kaltenbach og omegn. Vi
sang de dejlige julesange, og der var
rigtig gang i den. Snakken om f ælles
bes øg til midnatsjulegudstjenesten i
kirken i nabobyen Rieds d øde hen
alerede ved 22-tiden, hvor juletr æt-
heden s å stille begyndte at s ænke sig
over danskerlejren p å campingplad-
sen.

Tidligt nyt årsdag var der for alvor op-
brud i lejren. Vibeke, Line og Peter
var k ørt hjem før nyt år, men nu be-
gyndte det s å sm åt at lugte af ar-
bejdsdag igen for vi andre. 3 familier
samt nyt årsovernattende Canazei-
g æster (Tine og Bent med b ørn) k ørte
hjem første nyt årsdag.

De 3 sidste familier startede f ørst p å
hjemturen anden nyt årsdag. F ælles
overnatning p å Flämming syd for Ber-
lin og s å den sidste del af hjemturen

tirsdag – hjemme igen til onsdag, som
var den f ørste arbejdsdag i det nye år.
Vi siger tak til alle deltagere for en
rigtig hyggelig tur sammen med jer.

Annette og Lars

Nytå r i Vrå dal.

Onsdag d. 27/1 kl 01.15 tog vi med
Chr.d. 4 fra Hirtshals til Kristianssand,
med ankomst kl 07.00. Efter ca. 5 ti-
mers d årlig søvn (d årlig k øje, og fulde
nordm ænd p å gangene) ankom vi til
Kristianssand til 5 cm nyfalden sne.
Det sneede p å hele k øreturen til
Vr ådal, s å den sydlige del af Norge,
som var gr øn indtil dagen f ør, var nu
hvid, men man skulle helt til Rauland,
før der var rigtigt skiføre.

Vel ankommet tog vi den med ro, og
jeg m åtte give en ”kvajebajer”, som
en beredvillig dansker havde l ært Ha-
rald Rekdal at sige. Jeg har lovet
Dorte ikke at sige hvorfor.

Om aftenen r øg str ømmen, delvist, p å
hele pladsen. Nico (elektriker) og Ha-
rald (tusindkunstner) fandt adskillige
jordingsfel = overgang, p å systemet,
samt andre fejl. Til midnat havde vi
varme igen.

Om morgenen d. 28. gentog histori-
en med strømmen sig, og igen flere
fejl blev rettet.
Dagen bød p å sne, men da kun én
kort piste er åben med kunstsne,
brugte vi i stedet eftermiddagen til at
holde f ødselsdag med Tage, med
megen god mad bl.a. selvskudt r ådyr,
der var l ækkert tilberedt.

Om aftenen var Nico p å arbejde igen!
Denne gang var det f ællesbygningens
nyindk øbte vaskemaskine og tørre-
tumbler, der var i udu’. Man havde ik-



Marts 2001 Side 6

ke fjernet transportsikringen fra va-
skemaskinen ved opstillingen.

Da maskinen blev sat i gang, sprang
den ene transportsikring, hvorp å ma-
skinen ogs å sprang, nemlig ca. 5 cm
op i luften for hver omdrejning af
tromlen ved centrifugering. Dette re-
sulterede i, at tørretumbleren, som
stod ovenp å vaskemaskinen, ogs å
sprang, nemlig p å hovedet ned p å
gulvet og tog installationen med sig.

Fredag d. 29 oprandt med fint vejr,
men sneen dryssede t æt. Vi brugte
formiddagen til indk øb i Kviteseid,
som er lille fin butiksby, og utroligt
natursk øn.
Harald Rekdal l ærte mig i øvrigt to
nye gloser den dag. ”Bort-over ski” er
langrend-ski, mens ”Ned-over ski” er
alpin-ski. Og s å min egen: S å m å
”hop-ski” vel v ære ”Op-over ski”?

Om eftermiddagen var vi p å ski første
gang, jeg et par timer p å bakken, og
Dorte en kort tur p å langrend (for lidt
sne). Om aftenen kom Jan fra det
faste Vr ådal-g æng og spurgte, om jeg
m åtte komme med ud og lege, det
m åtte jeg s ørme! Det blev s å igen til
1 ½ time i flomlys p å den fine sne.

Dorte havde bagefter arrangeret kaf-
fe-mik i pejsestuen som delvis sam-
menskudsgilde. Vi fik kaffe med pud-
dersukker og fl ødeskum. Nogle
h ældte ogs å en eller anden ravgylden
v æske i, som forbedrede smag og
virkning, alle blev snakkesalige, ogs å
m ændene.

Lørdag d. 30. var det tindrende dejligt

vejr. Helt stille, skyfrit, men ÷10°C,
hvilket er rigeligt koldt, da solen ikke
rigtigt kan n å ned til campingplads og
pister i Vr ådal.
Formiddagen var fin fin, pisten vel-
pr æpareret, og ikke for mange men-
nesker, selv om der kun var åbnet et
tr æk og en kort piste.
Om eftermiddagen lokkede Dorte mig
med ud p å en 5 km langrendsl øjpe,
der var pr æpareret med snescooter
p å nogle skovveje med for lidt sne.
Det var noget af en udfordring. Imens
grillede de andre p ølser i metervis p å
pladsen.
Om aftenen lavede det faste Vr ådal-
g æng grill-party i pejsestuen. Pejsen
er s å stor og rummelig, at der snildt
kan st å en grill eller to p å dens forpla-
de, ogs å selv om der er ild i pejsen.
Det blev ”w ældigt kosligt”, og øl og
rødvin var der nok af.

Den sidste dag i året v ågnede vi
meget sent kl. 10+, hvilket ikke var s å
smart. Der blev nemlig indbudt til
gl øgg-party. Jeg kunne n å en time p å
bakken, men Dorte gik glip af friluft
gl øgg-partyet, da der er ret langt at
k øre til den eneste pr æparede lang-
rends-l øjpe.
Nyt års aften var der f ælles-spisning i
pejsestuen og stort fyrv ærkeri, s å
nyt året blev beh ørigt fejret.

Den første dag i året (alts å det nye)
v ågnede vi ogs å meget sent kl. 10+,
det var smartere, da alle andre ogs å
sov l ænge.
Vejret var igen str ålende, stille, let sne
og ÷4°C. Dorte og jeg tog en galop p å
langrend. Der var helt friske elgspor,
men det blev lidt barsk, for der oppe i
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højfjeldet, hvor l øjpen er, bl æste det
pludselig meget op, og af en eller an-
den grund, har Dorte og jeg altid vin-
den imod, uanset hvilken vej vi l øber
(dejligt, at det altid bl æser fra westen i
Hirtshals).
Om aftenen havde Dorte inviteret alle
28 pers. til reje-party i pejsestuen, 4
kg rejer ”m æ tebehør” (de var sorte,
men det kunne man ikke se p å dem).
Harald Rekdal konstaterede pludselig
med skr æk i stemmen, at han og El-
len var de eneste norske i en dansk
kronkoloni (Nico og de ”nye Johanne-
sens” var lige k ørt hjem). Han overle-
vede dog, men ikke uden diverse ver-
bale overgreb.

Tirsdag d. 2. -dagen hvor Dorte blev
v æk! Overskyet, stille sne og ÷3°C.
Ogs å dagen, hvor alle tog hjem. Om
eftermiddagen var vi kun 3 par tilba-
ge, 2 fra det faste Vr ådal-g æng og os.
Pisten var fin, og n æsten menneske-
tom. Dorte tog p å langrend i samme
omr åde som tidligere. Der skulle if øl-
ge det kort vi havde f ået, v ære lavet
en rundl øjpe mere, p å den anden side
af vejen. Men da Dorte fors øgte at
følge den, endte hun helt nede bag
Vr ådal Hotel, 5-6 km fra bilen.
Vi har den aftale, at begge har mo-
biltelefon med, n år vi er hver for sig
og alene. Pludselig ringede min, og
en lille stemme sagde: ”jeg er blevet
v æk”. Inden vi kunne f å sat en red-
ningsaktion i gang, havde hun f ået
organiseret en behjertet  dansker, der
k ørte hende op til bilen, s å vi kunne
afbl æse vores bestr æbelser.
Jeg havde ellers turens f ørste og
største styrt, som ikke fik lov at foreg å
i stilhed. En ung ”west-jyje”, som hav-
de set det, r åbte ”frispark”, s å det
gjaldede i fjeldene, hvorp å han hvi-

skede til mig, ”Dem du er sammen
med, har set det”!
Kirsten ville bagefter vide, hvorfor jeg
pludseligt havde hvidt t øj? Jeg kunne
kun svare, at jeg mente at den farve
stod bedre til min bl å n æse.
Om aftenen var der s å ”slatte fest”.
Axel ville have drukket op af ”Sorte
svin”, for ellers var han sikker p å, at
rationen blev sk året ned n æste gang.

Onsdag d. 3. var s å hjemrejsedag for
os. Som alle andre (n æsten) ældre
ægtepar har vi f ået nogle traditioner.
N år vi ankommer til campingvognen
skal den st å p å (modnede) sild og
snaps, uanset tidspunktet. N år vi s å
p å hjemrejsen ankommer til f ærgen,
skal den st å p å d åseb øf og ”potetmos
med gr æsl øk”, samt et glas r ødvin.
Tro det eller lad v ære; begge dele
smager formidabelt til lejligheden.
Men ellers var hjemrejsedagen den
dag, hvor det tonsede ned med sne
fra morgenstunden af. L ængere mod
syd blev det til store v åde klatter, og
vejene var spejlglatte, s å vi tog den
med ro.
Den megen v åde sne resulterede og-
s å i nogen dramatik, da flere tr æer ik-
ke kunne klare v ægten, og kn ækkede
ud over vejbanen, og p å et tidspunkt
k ørte vi i zig-zag, for ikke at komme
ind under de mest faretruende, der
stadig hang ud over vejen.
Trods n æsten vindstille gik der nogle
voldsomme dønninger p å Skagerak,
s å jeg tilbragte sejlturen p å ryggen.
Hjemme til midnat. Dorte i skole n æ-
ste morgen, jeg 2 fridage mere til
br ændehugning.

Hans Jørgen, H ærs’hals.
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Kørsel & Flytning
Møbelopbevaring

Steen Petersen
Vognmand

Amagerbrogade 234, 3 tv.
2300  København S.

Tlf. 32 58 83 58
Bil. 20 74 06 27

Canazei turen julen 2000

Denne beretning er modtaget som daglige
e-mails fra Bent Krogh (red.)

26.12. 2000

Hvordan g år det i Danmark? Her fik vi
i nat en smule mere sne...I "morges"
klokken 13:00 GIK vi hen til skiliften
og k ørte op til det "gode" vejr (det
gik). Sneen var l ækker, og det kunne
ikke blive bedre...det var smadre-godt

M.V.H De søde unger: Anders, Sofie, Jimmi, Dennis

PS: Her i Italien er der spr øjtet for
holl ændere

Skal vi lige slutte dagen med en
skimeldning: Ca. 30 cm sne p å
campingpladsen og ca. 1,20 meter
sne i terr ænet.

S øren meddeler, at sneen var rigtig
god at l øbe p å, og han mener at Itali-
enerne er rigtige dygtige til at pr æpa-

rere pister. Der var blandet sol og
skyet , men alt i alt en fin skidag.

Hilsen " Italienerne " Bent og co.+ Søren og co.

27.12 .2000

I dag har det sneet hele dagen, og
skil øbet har v æret lidt usigtbart. Hans
faldt og slog sin skulder lidt (han f år
kvajebimlen i morgen). Her til aften er
det stjerneklart, s å vi h åber p å en sol-
dag i morgen. Vi har holdt afterski hos
Hans og Charlett i deres nye Solifer.
(det kan den sagens bruges til).

Hilsen TeamCanazei

28.12. 2000

S å er der lidt nyt fra Italien. Vi er
nogle stykker, der har v æret p å Sel-
laronda idag. Det er en tur rundt om
et stort bjergmassiv (ca. 90 km. s å vi
er lidt tr æt i st ængerne!). Det tog 5 ti-
mer p å trods af vejret og en enkelt
person over 60! Sneen var perfekt
med 10 cm nysne, dog kunne det bli-
ve lidt puklet p å de stejle steder.

Mange snehilsner Kay’erne-

PS. Bombardino smager ekstremt
godt og varmer dejligt!!!!!

30.12. 2000

Vi fik ikke hele dagen med p å pro-
grammet i g år! Efter vi havde siddet
og skrevet dagens referat, blev vi alle
enige om at vi ville ud og spise. Vi
fandt en lille lokal restaurant, hvor vi
spiste dejligt og billigt.
Derfra gik vi retur til campingpladsen
(klokken 24.00) og åbnede en snebar
p å Hans`s spoiler (p å bilen).
Vi var jo heldige, at der kom lidt sne
igen !!!
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Men nu til dagens program. I dag var
vejret bare s ååååå gooodt. Vi v ågne-
de op til bl å himmel, solskin og nysne.
Vi fik meget travlt, og det lykkedes os
at komme op med den første gondol,
til de nypr æparerede pister.
Det var koldt (0 grader ) - men bare
s å godt at l øbe p å. Til middag takke-
de S øren, Louise, Thomas, Katrine og
Sofie af, fordi de skulle hjem og holde
Nyt året i Danmark. Det gjorde de med
et lille suk, for det var jo ærgerligt, n år
nu vejret var blevet s å godt.

Dagens afterski forgik lidt stille Da vi
alle havde l øbet virkelig meget p å ski
den dag, var vi temmelig tr ætte (eller
er vi ved at blive gamle)?

Miravalle-beboerne

31.12. 2000

I dag blev vi v ækket p å en lidt barsk
m åde. Klokken 7:20 v ågnede vi ved
et k æmpebrag samtidig med, at cam-
pingvognen n ærmest hoppede en
gang. Vi for ud af vores senge og kig-
gede ud af vinduerne. Vi (Tine &
Bent) kunne ingenting se- alt s å gan-
ske normalt ud. S å l ød luftalarmen en
enkelt gang. Vi talte lidt frem og tilba-
ge, og blev enige om at det sikkert var
en lavinespr ængning.

Da vi 1 time senere talte med Hans
og Charlett, kunne de meddele, at de
fra deres vinduer havde set h øje
flammer, og Hans gik udenfor, hvor
han kunne h øre en masse r åben og
skrigen. Hans unders øgte sagen
n ærmere og fandt ud af, at det var en
camper, der var eksploderet (pga.
gas), og den var totalt udbr ændt. Der
var 2 i camperen som blev slemt for-
br ændt, men som trods alt overlevede
ulykken.

Vi kan kun sige én ting - S ørg nu for,
at jeres gas fungerer 110 % korrekt.

Oven p å den lille historie, begyndte vi
at pakke telt osv. sammen, for vi (fam.
Krogh ) skulle til Kaltenbach og holde
Nyt år. Vi kom af sted i fint vejr, solen
skinnede fra en skyfri himmel, og vi
havde en fin k øretur.

Der er lidt under 200 km fra Campi-
tello til Kaltenbach, og den klarede vi
p å 4 timer (Der er bjerg/bakke k ørsel
hele vejen). Vi havde en rigtig mor-
som Nyt årsaften (for meget god Itali-
ensk vin).

01.01. 2001

I dag startede vi hjemturen fra Kal-
tenbach kl. 13:30. Vi var heldige med
trafikken, s å det gik stille og roligt
derudaf. Om aftenen kunne vi i radio-
en høre, at vejret bag os blev d årlige-
re, s å vi k ørte til tankstationen Flem-
ming, f ør vi stoppede for overnatning

N æste dag startede vi tidligt om mor-
genen og fik overst ået det sidste af
hjemturen som ogs å foregik uden
problemer.

Miravalle Camping,
Campitello, Italien.

Det er en plads, der ligger meget
smukt ud til en flod og et flot bjerg-
landskab. Selve pladsen er opdelt i 3
højde niveauer med toilet bygningen i
centrum.
Ø Toilet-faciliteterne er helt nye, og områ-

det bliver rengjort flere gange om dagen.
Ø Det er gratis at bade, og vi oplevede ikke

på noget tidspunkt, at der manglede
varmt vand.

Ø Der er fællesrum/tv stue.



Marts 2001 Side 10

Ø Der er køkken.
Ø Der vaskemaskine og tørretumbler.
Ø Der er ca. 200 m ned til byen, hvor man

finder supermarked, slagter, grønthand-
ler ,restauranter, sportsbutikker cafer, tu-
ristbureau, og souvenirbutikker

Ø Der er ca. 400 m til gondol liften, som ta-
ger 150 personer pr. gang, og dem var
der to af ,så det gik rimeligt hurtigt.

Ø Der er mulighed for at leje depot til ski og
støvler ved liften, hvis man ikke ønsker
at slæbe det frem og tilbage hver dag.

Ø Pisterne er der mange af (1220 km), og
de er absolut velpræparerede. Der er
mange lifter oppe i systemet, så vi op-
levede ikke de store kø-dannelser.

Hilsen Familien Krogh

TUREN GIK TIL SCT.JOHAN im
PONGAU i uge 7 og 8.

I år var vi et mindre, men p ænt sel-
skab til det sydlige skiparadis.
Palle, Beth og Pascal - Christian, Ire-

ne og Ibber -
Heinz og Mette -
Sisse, Poul og
Lene var tilmeldt
turen. Palle var
p å hospitalet f å
dage f ør afrejse,
Ibber var ogs å

indlagt p å dyrehospitalet i et d øgn
med maveproblemer, og det havde

n ær kostet Christian et par nye ski.

Vi havde planlagt afrejse fra Danmark
den eneste dag, hvor landet n æsten

var lukket p å grund af snestorm. Af-
rejsen blev udsat til n æste dag, hvor
Poul f ørst m åtte grave campingvog-
nen ud af indk ørslen.
Senere opdagede vi, at vandslanger-
ne i campingvognen var frosne - dejlig
start.
Ellers gik turen uden problemer, vi
ankom til camping Kastenhof sam-
men med Irene og Christian f ørst p å
formiddagen i solskin.

Vi var ikke sene til at f å forteltene op
og stole og borde ud, s å vi kunne f å
en lille en til n æsen.
N æste morgen ankom Palle, Beth og
Pascal, og et par dage efter var alle
samlet, da Heinz og Mette var kom-
met med toget og blevet indlogeret i
et v ærelse p å campingpladsen.

Nu fulgte
dejlige da-
ge, nogle
med Kai-
serwetter,
nogle med
f å skyer og
kun f å med
sne/regn,
det m å si-
ges at v ære
heldigt. Vi
havde hyg-
gelige stun-
der med
f ælles frokost ved vognene i solskin
og sjove afterski i Palle og Beths sto-
re fortelt ved langbordet, hvor forskel-
lige drinks blev afpr øvet, og latter-
musklerne rørt.

I slutningen af første uge dukkede der
to andre medlemmer af skiklubben
op, Conny og Julius, de var g ået over
til fjenden, havde taget en busrejse
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med ophold i lejlighed p å camping-
pladsen, selvom de har en camping-
vogn.
Alt forladt, de faldt hurtigt ind i selska-
bet.
Camping Kastenhof kan kun varmt
anbefales. Det er en mindre plads
men meget hyggelig, velordnet og bil-
lig. Toiletforholdene er meget rene.
Skibussen afg år flere gange i timen
lige uden for pladsen, s å i l øbet af f å
minutter er man i Alpendorf, hvor en
af liftstationerne ligger.

Efter to dejlige uger m åtte vi igen bry-
de op og tage afsked.
Vi havde en fin hjemtur, og kunne at-
ter sige LÆNGE LEVE CAM-
PINGSKIKLUBBEN.

Sisse, Poul og Lene fra Silkeborg.

Ski-campingaften hos NH
Camping i Nr. Hostrup ved
Rø dekro

Ca. 50 personer lagde onsdag den
24. januar 2001 kl. 19 vejen forbi NH
Camping for at deltage i en ski-
camping aften i campingcentret.

Vi (Lars) fortalte om vores egne ople-
velser p å familiens f ørste ski-

campingture, om tilblivelsen af
DANSK CAMPING SKIKLUB og om
klubbens virke gennem snart 10 år.
Herefter viste vi video fra jule-

klubturen 1995 til Idre Fjäll samt Bill´s
CD fra Fiberbrunn-turen 2000.

Kl. ca. 20:45 var vores del af arran-
gementet ved at v ære afsluttet og NH
Camping fortsatte herefter med at vi-
se en video om teknikken i vinter-
campingvognen.

Før kaffen blev alle deltagerne beor-
dret ud i campingcentrets v ærksted,
hvor NH Camping demonstrerede "en
selvk ørende fjernstyret camping-
vogn". Dvs. en vogn p åmonteret en

drivmotor p å hvert hjul. Ganske smart
og elegant. Se det for jer - b ørnenes
sm å fjernstyrede biler bliver fremover
erstattet af fjernstyrede campingvog-
ne.

Forts ættes side 14
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I St. Bededagene den 10. maj til den 13. maj.
Dette kommer til at foreg å på

"Elleskovgå rd"
Kraneledvej 37,  Borre, Mø n.

P å gården er der køkken med køleskab, komfur og ovn,
Tre toiletter, to af dem med bad. Fællesstue og tre værelser. Alle faciliteter
er til fri afbenyttelse hele weekenden. Der er mulighed for strømtilslutning,

men vær forberedt p å "strømsvigt".

Til gården hører velbeplantet have og frugthave,
hvor vores campingvogne vil pryde.

Gården ligger ca. 5 km. fra Møns Klint, 2 km. fra udsigtsposten "Kongens
Gryde ", 1 km. fra Østersøen og Møns Klint Fyr, 6 km. fra Klintholm Havn og

10 km. fra Liselund Slot.   -S å der er masser af udflugtsm ål.

Pris for deltagelse:  Pr. vogn incl. deltagere kun kr. 350,00.
Prisen includerer: Standplads, benyttelse af fællesrum,

Toiletter, bad, koldt/varmt vand, strøm og slutrengøring af fælles faciliteter.

Levende musik lørdag aften.

Deltagerliste og program følger efter sidste tilmelding

Tilmeldning til Cooling
senest den 20. april til :

Tine & Bent Krogh     Tlf. 56 14 54 59 btrans@post3.tele.dk

Tina & Finn Crusell     Tlf. 32 52 41 93  F-crusell@mail.tele.dk

Pia Clausen & Per Olsen    Tlf.  44 84 87 23   per_olsen@hp.dk

Vi ses
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Fortsat fra side 11

Herefter livlig snak om ski-camping
over aftenskaffen og kl. 22.30 var ar-
rangementet slut.

DANSK CAMPING SKIKLUB siger
tak til NH Camping for dette udm ær-
kede arrangement, tak til deltagende
medlemmer fra klubben og tak til øv-
rige deltagere for den viste interesse
for ski-camping.

Lars

Skicamping i Kleinarl

I uge 7 besøgte vi skiomr ådet Kleinarl
-Flachauwinkel-Zauchensee, der lig-
ger som naboomr åde til det kendte
Wagrain-Flachau-omr åde (f ælles ski-
pas).

Vi boede p å en lille bondeg årdscam-
ping i byen Kleinarl, der ligger for en-
den af en dal ca. 7 km fra Wagrain by.
Det er oprindelig Vibeke og Peter fra
klubben, der ved tidligere bes øg i om-
r ådet har observeret den lille cam-
pingplads, der ligger 2-300 meter fra
2-stoleliften op til skiomr ådet.

Vibeke og Peter bes øgte pladsen i
uge 6 og vi i uge 7. Det var bestemt
en dejlig og positiv oplevelse. 170
schilling pr. d øgn for hele familien

incl. vovser, svigerm ødre mm. og 7
schilling pr. kwh. for str øm.

Pladsens faciliteter er begr ænsede,
men der er rent og p ænt, og der lug-
ter kun lidt af ko i toilet- og baderum-
met. Faciliteterne er sj ældent s ærlig
belastet, da der kun er ca. 10-15 ofte
ubeboede vogne p å pladsen.

Prikken over i-ét er det fantastiske
skiomr åde, der ligger ved toppen af 2-
stoleliften. Dejlige og sj ældent over-
fyldte pister, hvor der er mulighed for
daglange udflugter gennem omr åder-
ne.

Vi luftede muligheden for en juletur
derned i år, men desv ærre er der ikke
flere ledige pladser tilbage. Vi blev i
stedet henvist til en tilsvarende bon-
deg årds-camping i den modsatte en-
de af Kleinarl, ca. 2 km fra 2-
stoleliften.

Vi besigtigede pladsen og den ligger
v ældig fint med plads til 10 -15 vogne.
Dog er toilet og bad endnu ikke f ær-
digbygget. Men for tilsvarende 170
schilling pr. d øgn er pladsen et gan-
ske glimrende alternativ. Skibussen,
der n år 2-stoleliften p å 5 minutter,
holder ved indk ørslen til pladsen.

Da antallet af pladser er begr ænset
og formodentlig hurtigt besatte i fore-
st ående jul, skal interesserede i en
juletur derned snarest henvende sig til
os. S å vil vi gerne v ære behj ælpelig
med reservation p å pladsen.

Annette og Lars
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KABE’s rå styrke bekræftet

Den eneste kedelige oplevelse, vi
havde p å vores skitur til Kleinarl i uge
7, var en telefonopringning fra Vibeke
og Peter l ørdag eftermiddag. Peter
kunne med sit s ædvanlige rolige sind
berette om, at de netop have sl ået
koldbøtter med bil og campingvogn li-
ge syd for Nürnberg.

En Berliner i en stor Audi havde ramt
KABEN (sprit-ny fra januar i år) i ven-
stre bagende og havde sendt bilen ud
i gr øften og KABEN henover, landen-
de p å taget. Vi kunne kun gl æde os
over, at der ikke var sket skade p å
hverken Vibeke, Peter eller Sussi
(hund). Men vogntoget blev total-
skadet.

Visuelt er bilen mest skadet. KABEN
er hovedsaglig "usynligt skadet", dvs.
med skader i samlinger mm. Den
holdt faktisk fantastisk godt til turen
p å taget, og der var ikke meget at se
p å KABEN efter at "bilernes konge -
Audien" havde torpederet den bagfra
og havde f ået totalskadet hele front-
partiet.
Lars

Husk at reserve å rsmø de-
weekenden

Den 24. - 26. august afholdes årsm ø-
det 2001 - det niende årsm øde i klub-

bens levetid. Denne gang i K ær ved
S ønderborg.

Vi byder bl.a. p å smuk sønderjydsk
natur ved bredden af Alssund i et om-
r åde sp ækket med historie.

Lørdag aften åbner vi op for grill-party
i festteltet, som ved dette årsm øde

bliver samlings-stedet lige fra f ælles-
spisningen fredag aften til afslutnings-
frokosten s øndag middag.

Mere information og tilmelding til års-
m ødet i juni-nummeret af Ski-cam-
Pisten. Årsm ødearrangørerne
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Tjekkiet uge 6 & 7 2001

Torsdag (i uge 5) begyndte sneen at
drysse, og det tog til, s å det blev en
"sp ændende" tur hjem fra arbejde,
hen over f ælleden, hvor vejene ikke
ryddes for sne. Vi n åede dog ud af
døren kl. 17:15 og var sp ændt p å tu-
ren, da vinteren nu for alvor var be-
gyndt.

Vi m ødtes med Hanne, Poul-Erik,
Jeanne (plejebarn) og Camilla (bar-
nebarn) nede ved Karlslunde. Ifølge
trafikradioen l å der meget sne p å
Sydsj ælland, men trafikken gled nu
stille og roligt uden store problemer.
Vi n åede vores f ærge i Gedser kl.
20:00. Vejene i Tyskland var fine til
trods for sne.

Efter 5 ½ times k ørsel stoppede vi for
at overnatte (90 km. N for Dresden).

Fredag morgen fortsatte vi kl. 9:25.
Turen fra Dresden gik lidt langsomt
da det var byk ørsel og mindre veje.
Umiddelbart efter gr ænsen til Tjekkiet,
var vi ved at lande i grøften flere gan-
ge. Her stod der nemlig s ærdeles let-
p åkl ædte piger (gadeludere) helt
åbentlyst, i ultra l årkorte nederdele.
Det er man jo ikke forv ænt med i
Danmark, s å b åde Poul-Erik og Finn's
øjne (ja for den sags skyld ogs å vore
andres) var alle andre steder end i
trafikken.

Finn havde f ået nogle aflagte walkie-
talkier fra sit arbejde, og de var gan-
ske rare at have med, s å kunne vi l ø-
bende dr øfte trafik, kort og piger,
imellem bilerne.

Vi ankom til Spindleruv Mlyn kl.16.00.
Her l å der masser af sne b åde i byen
og p å campingpladsen. Vi klarede os
dog uden montering af snek æder. Vi

fik sat fortelte op, halvvejs i m ørke, da
vi sn ølede for meget med after-driving
(snak og hygge).

Lørdag k ørte vi en tur ned ad bjerget
til Vrchlabi (15 km), hvor vi gerne ville
handle. Det viste sig, at de lukkede
allerede kl.13:00, og da klokken nu
var 13:10, var det ligesom for sent.
Tilbage til supermarkedet i Spindleruv
Mlyn, hvor vi opdagede, at dette su-
permarked holdt middagslukket og
først åbnede kl.15:00 ? s å vi k ørte
retur til campingpladsen med uforret-
tet sag.

Da klokken endelig blev 15:00 pr øve-
de vi igen. Vi nød de billige priser.
Butikken var a'la Aldi, med en kasse
p å hver fod, forskellen var bare, at her
var flere mennesker.

Der var et bredt udvalg i øl, s å Finn
brugte mindst en ½ time p å at glo p å
priser og kvalitet, imens gik ungerne
og jeg gik ombord i slikhylderne.

S øndag oprandt, og vi skulle ud p å
ski. Camilla og Jeanne  var blevet til-
meldt skiskole, s å de tog tidligt af
sted. (Skiskole er ogs å billigt: 6 timer i
alt, heraf 2 timers pause/leg og fro-
kost p å et hotel, skibus, liftkort  til 2
lifte i begynderomr ådet: Pris: Kr. 700
pr barn, alt incl.).
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Der var utrolig mange mennesker ved
k øen til liftkortk øb. Efter ca.1/2 time
n åede vi til lugen, vi bestilte og skulle
betale med visa, men her blev vi af-
f ærdiget med et vink over til den an-
den k ø/luge, da de ikke tog visa i
denne k ø. Vi "skummede" og sagde
nogle grimme danske ord, som de ik-
ke forstod et hak af. S å m øvede vi ind
foran i "nabok øen". Nogle smilede
overb ærende, andre brokkede sig
højlydt, men vi forstod ingenting og
trak bare p å skuldrene. Liftkort var
ogs å billigt, kr. 1474,- for 7 dages lift-
kort for 2 voksne og 1 barn (børn un-
der 6 år er gratis). Vi fik set lidt af om-
r ådet, men der var mange mennesker
(søndagsturister)?

Mandag var det ret trist vejr, regn, tø
og t åge, s å vi k ørte  en tur til Vrchlabi,
for at handle og h æve penge.

De n æste dage blev det til en del
skil øb. Det var herligt at  kunne tage

en pause og/eller frokost p å en re-
staurant uden at t ænke p å  prisen.

Tirsdag holdt vi afterskiing p å det lo-
kale  v ærtshus/restaurant, hvor vi og-
s å spiste onsdag aften, fin mad til bil-
lig pris. Det eneste problem var, at
der var fyret op i br ændeovne, s å der
var mindst  30 grader.

Torsdag ankom Kate, John, Vibeke
samt Tilde og B ørge med  videofilmer
(Kates for ældre).

De blev hjerteligt modtaget, da de
havde b åde reservedel til  vores gas-
fyr, reservedel til Poul-Eriks Volvo
samt Vibeke med (ungerne havde
"sukket" efter hende i en hel uge).

Vi holdt afterskiing i vores vogn. De 5
børn sad i forenden  og s å video, og i
bagenden sad vi 8 voksne. Der er god
plads i vores nye vogn.
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Fredag var Poul-Eriks og Hannes sid-
ste skidag (d.v.s. Hanne stod ikke p å
ski), men Poul-Erik m åtte skifte defekt
del p å volvoen, og derefter gik de tur
med Tilde og B ørge.

Vi andre stod p å ski, i kanonflot vejr.
Jeanne og Camilla  sluttede skiskolen
med diplom, s å Hanne serverede
børnechampagne og fl ødeboller til
afterskiing. Hun havde ogs å "fanget"
to Volborgdingere. Et  udtryk som
Hanne brugte om de sm å snefyre
som er skyld i, at skiene krydser og
man v ælter. Dem fik pigerne ogs å
overrakt. Godt g ået pir'.

Lørdag "hjalp" vi Hanne & Poul-Erik
ud fra pladsen. Der  var jo smeltet en
del sne, som var blevet til dels mud-
der og dels is, s å Espacen  og Volvo-
en blev sat foran campingvognen, og
s å gik det. Kl. 8.00 forlod de pladsen.

Vejret blev dejligt og vi tog over p å
den anden side af  byen/dalen (med
bil). Her var bl.a en fin r ød pist hvor
ungerne selv kunne k øre op med en
T-lift. Vi m ødtes med Tilde og B ørge
til en grog i omr ådet. De fik g ået nogle
lange ture.

S øndag: Endelig var temperaturen
kommet under frysepunktet; om  nat-
ten helt ned til -8 grader. Solen skin-
nede, men frygten for søndagsturister
og at vore liftkort skulle fornyes gjor-
de, at vi tog en off-skidag. Vi tog Vi-
beke med til Vrchlabi for at handle.
Nu var åbningstiderne lavet om, s å
supermarkedet  havde åbent mellem
kl. 13 og 18. Vi gik en tur i g ågaden,
men vi ventede til kl. blev 13. Des-
v ærre havde f å butikker åbent, men vi
fik da handlet lidt t øj i en sportsbutik
og spiste frokost p å et pizzaria.

Om aftenen inviterede Tilde og B ørge
os til spisning p å campingpladsens
restaurant.

De n æste dage blev det lunere igen,
s å sneen var som softice om efter-
middagen. Der var mange mennesker
p å pisterne. Blandt andet 800 Dan-
skere, (if ølge Mascot guideservice, et
Dansk selskab, som var guider for
Danske rejse selskaber). Vi talte lidt
med disse guider p å danskernes til-
holdssted, Igloo bar, og herigennem
blev Tilde og B ørge tilmeldt en bustur
til Prag.

Onsdag var vi p å Mexicansk restau-
rant. L ækker og billig mad til 9 perso-
ner incl. vin, øl, vand, 3x Irish Cofee,
8 x coctails/drinks = 750  kr.

B ørge og Tilde tog ungerne med
hjem. B ørge havde "truet" med at ville
p å stripbar, men han blev n ærig, da
han s å at skulle k øbes entrebillet.

Vi nød nogle flotte cocktails. John og
Finn fik blandt andet en, som hed
"Sex on the snow", hertil fulgte et
kondom, de havde dog kun et tilbage
s å, "drengene" m åtte dele.

Vi blev dog straks enige om, at det
skulle sponsoreres til B ørge. Vi for-
talte at John og Finn havde v æret p å
stripbar, og som entrebillet fik de et
kondom, og at Kate var lidt sur, fordi
John havde brugt sit. B ørge var  gr øn
af misundelse.

Torsdag var Tilde og B ørge p å bustur
til Prag. Ungerne var  lidt kv æstede,
da de var kommet sent i seng. S å vi
stoppede skil øbet kl. 13.30 og nød
solen (18 grader) p å campingpladsen.
Dagens afterskiing bestod af dessert
p å en n ærliggende restaurant (det
blev ungerne snydt for dagen f ør).
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Fredag: Sidste skidag. I dag brugte vi
meget tid med n æsen opad og lukke-
de øjne, for solen "v æltede" ned. Der
var mange mennesker p å pisterne, og
sneen blev hurtig sjappet.

Det n åede op p å 22 grader p å cam-
pingpladsen. Vi fik pakket, s å det me-
ste var klar til afgang og afregnet for
campingpladsen (15 overnatninger =
1720,- kr. for 2 voksne og et barn,
Mette var gratis).

Lørdag: Vi forlod pladsen kl. 8.00. Vi
var enige om  at benytte en gr ænse-
overgang ved Rumburk. for at undg å
k øk ørsel i Dresden. Her  røg vi ind i
toldkontrol, s å vi blev unders øgt i 45
min. Der var to toldere i hver cam-
pingvogn. De åbnede alle skabe,
lemme, k øleskab og fryser og skrue-
de s ågar luftlem til k øleskabet af, kik-
kede i toilet kummen/lemmen, åbnede
k ølerhjelm  p å bilen, ja kort og godt
overalt, undtagen kropsvisitation.

De mente selv at finde 3 liter sprut for
meget, men ved  hjemkomst fandt vi
ud af at de havde regnet Amaretto
som sprut, til trods for at det er hedvin
p å 18%. Det kostede 50 DM. Kate og
John havde for meget tobak, pris 100
DM.

De tog ikke Visa, s å vi m åtte g å over
gr ænsen til Tjekkiet  for at veksle
Danske kroner til DM. (D årlig kurs).
B ørge var t æt p å at hive videoen frem
for at  filme, men vi mente ikke, der
var nogen grund til at tirre, t ænk hvis
vi blev h ængende de n æste timer. Tu-
ren op igennem Tyskland gik som
smurt. Vi stoppede 188 km. syd for
Rostock kl. 17.30. Her var en Mac
Donald, hvor vi gik op og spiste des-
sert/natmad.

S øndag kl. 5.00 sagde vi p ænt farvel
til Kate, John, Vibeke, Tilde og B ørge.

Vi n åede en f ærge kl. 8.00 og var helt
hjemme kl. 13.00, efter en herlig ferie.

Omr ådet er ikke voldsomt stort, men
er fint fordelt i  sv ærhedsgrader. N år
der er sne nok, kan man godt k øre fra
den ene side af dalen  til den anden
p å ski, dog med lidt stagen.

I uge 6, 7 og 8 er der mange menne-
sker (som i alle andre skisportsomr å-
der) s å v ælg andre uger, hvis muligt.

Befolkningen er generelt venlig, men
forst år højst tysk,  meget f å steder
engelsk. Byen er meget hyggelig.

Campingpladsen er p æn og ligger 5
min. gang fra liften (man kan k øre p å
ski, hvis der er sne nok) toiletforhol-
dene er rene, men ikke  luksuøse. Det
kan dog n ævnes, at der i øjeblikket er
en ny toiletbygning under opf ørsel,
som forventes f ærdig til sommer.

Og sidst
men
absolut
ikke
mindst
det er
utrolig
billigt. Vi
sparede
bestemt
ikke, og
vor ferie
for 2
børn (7 &
5  år) + 2
voksne
"l øb" op i

10.000,-kr.  Omr ådet kan varmt an-
befa-les.     Mange hilsner Fam. Crusel
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Turforslag: Gletscher-tur i uge 42 - efterå rsferien 2001

Gletchertur uge 42
Sölden i Tirol

� Sidste års kanonsucces til Kaunertal, følges nu op med en tur til Söl-
den. Stor gletcher med parkering ved gletcherrand. God campingplads
midt i byen med masser af sol.

� www.camping-soelden.com
� www.soelden.com

� Pia & Per
tlf. 44848723 / po@hp.dk


