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SKI-cam-PISTEN sø ger ny redaktø r.
S å er det ved at v ære tid til at finde en
ny redakt ør af bladet. P å grund af
ændrede arbejdsforhold ser vi os ikke
l ængere i stand til at forts ætte arbejdet som redakt ører af SKI-camPISTEN. Nu er der nye kr æfter, der
m å tr æde til.
Arbejdet med bladet har v æret sp ændende, og det er med beklagelse, at
vi m å stoppe nu.
Hvis du har lyst til at overtage jobbet,
kan du henvende dig til Lars M øller
eller Bill Hussmann
Dog har vi fortsat tid til at forts ætte
arbejdet med bladets hjemmeside og
vil gerne forts ætte dette, hvis klubben
ønsker det.
Randi & Bill Hussmann
Juni 2001

Væ rd at vide omtommelfingerskader "Skitommel"
Blandt de hyppigste skiskader er
tommelfinger-skaderne. Disse skader
udg ør ca. 30% af de samlede tilf ælde
og skal ses p å med alvorlige øjne.
Den rette diagnose og behandling er
nemlig afg ørende for en velfungerende tommel fremover.
Skadessituationer
Skaden kan ske i forskellige situationer, hvor tommelfingeren br ækkes i
retning bort fra de andre fingre. Her
kan konsekvensen i v ærste fald blive
en overrivning af det indre sideledb ånd i tommelfingerens grundled.
Årsagen kan v ære sammenst ød (kollision) med en anden skil øber, eller
hvis man falder direkte p å tommelfingeren. Meget tyder ogs å p å, at fald
med skistaven i h ånden kan for årsage
denne skade af tommelen.
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Øverst: fald med en skistav i h ånden
kan medf øre overrivning af det indvendige sideledb ånd p å tommelfingerens grundled.

En tommelfinger, som vurderes instabil (løshed), bør behandles med
operation.
Hvis ledb åndet er revet over, er der
ingen sikkerhed for, at det vokser
korrekt sammen ved gipsning alene!

Der er utrolig gode resultater ved operation af det overrevne ledb ånd, og
man er ofte klar til at vende tilbage til
skil øb eller job ca. 6 uger efter indgrebet.
Nederst: overrivning af det indvendige
sideledb ånd i tommelfingerens grundled. Pincetgrebet vises her med en
m ønt.
Symptomer
Symptomerne for en skade p å tommelfingerens indre sideledb ånd ved
grundleddet er, som f ølger:
1. Smerte og ømhed ved tryk over
grundleddets inderside.
2. Smerter ved bev ægelse af tommelens grundled.
3. Man f øler, at grundleddet ikke er
stabilt (dvs. l øshed), n år tommelfingeren f øres udad fra h ånden.
S øg altid l æge og f å en unders øgelse
af skadens omfang!
L ægen kan vurdere skaden, m.h.t. om
der er sket en overrivning af ledb åndet, ved at sammenligne den skadede
tommels stabilitet med den raske
tommelfinger. Supplerende kan man
tage r øntgen- billeder for at afklare
knoglebrud, eller om der skulle v ære
sket en afrivning af et knoglestykke.
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Det samme g ælder det delvist overrevne ledb ånd, hvis der er tegn p å instabilitet (l øshed).
Tilskadekomne skiløbere, som ikke bliver opereret, har stor risiko
for kronisk instabilitet i leddet
(vedvarende løshed), tilbagevendende smerter, slidgigt og svaghed
i det såkaldte pincetgreb.
Pincetgreb = Grebet, hvor tommel- og
pegefinger griber om en genstand,
eksempelvis en m ønt, kuglepen m.v.
Til sidst skal det n ævnes, at hvis ledb åndet er delvist revet over, men
tommelfingerens grundled er stabilt
(uden l øshed), kan det klares fint med
gipsning alene i 6 uger.
Skader, som ikke er vurderet og behandlet korrekt, har gode resultater
for operation senere.
Kilder:
"Skier's thumb injury - Whistler experience. Can J Plast Surg
"Idrætsskader og idrætstræning" af L. Peterson og P. Renström

.

Side 4

Juni 2001

Side 5

DCS byder velkommen til følgende nye medlemmer:
Medlem nr.: 270

Medlem nr.: 278

Anette & Johnny Elex
Hedebovej 16
2670 Greve

Annelise & Jens Fredensborg
Ladeg årdsvej 6
6400 S ønderborg
Tlf: 74 46 79 78

Medlem nr.: 271

Medlem nr.:279

Poul-Erik Skotte S ørensen
Uls øparken 2. 7-1.
2660 Br øndby Strand
Tlf. 43 53 00 52 Mobil 21 60 57 46

Henrik Reinvaldt
Godhavnsvej 15
2900 Hellerup
Tlf.: 40 59 33 93

Medlem nr.: 272

Medlem nr.: 280

Inge & Leif Seirsen
Liselundvej 9, Tj ørring
7400 Herning

Hanne og Tommy Kristensen
Sk ærb ækvej 15
6920 Videb æk

Medlem nr.: 273

Medlem nr.: 281

Kirsten & Axel Bang
Himmerlandsvej 2
8900 Randers

Anne-Vibeke Isaksen
Knudslundvej 19
2605 Br øndby
Tlf. 43 44 17 16

Medlem nr.: 274

Medlem nr.: 282

Hans Gjaldb æk
Skovbrynet 95
7330 Brand
Tlf. 97 18 26 14 Mobil 20 91 46 14

Lis & Jan Hasselby
Østervej 59
2600 Glostrup

Medlem nr.: 275

Medlem nr.: 283

Annie & Stig Svendsen
Skolegade 17
4100 Ringsted
Tlf. 57 67 68 25

Jan Rasmussen
Drosselvej 13
3650 Ølstykke

Medlem nr.: 276

Medlem nr.: 284

NH Camping
Nr. Hostrupvej 27
6230 R ødekro
Tlf 74 66 23 63

Ole & Susanne Nielsen
Strand åsen 5
3250 Gilleleje
Tlf. 48 31 94 21

Medlem nr.: 277

Lene Hansen & Bj ørn Frost
Egedal 1 B st.th.
2690 Karlslunde
Tlf. 46 16 13 05
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Uge 8 i Vrå dal
I Wendsyssel holder vi i mods ætning
til det øvrige Dannevang vinterferie i
uge 8. Ikke for at v ære tv ærs p å, men
if ølge Niels Hausg ård er vi nok bare
bedre begawet.
Vi sejlede fredag eftermiddag fra
Hirtshals med Chr. d. 4. og var efter
en fin tur i Vr ådal kl. ca. 21.30. Eneste
dramatik var, at et r ådyr sprang ud
foran Chevyen p å et isglat stykke. Jeg
klodsede alle bremser, men dyret
reddede fornuftigvis livet selv ved at
springe til side i sidste splitsekund, og
jeg fik h ænderne fulde med at rette
kursen, da Chevyen trods ABS skred
noget p å tv ærs.
Vi var klanen samlet: 2 gamle, Lise og
Christian + k æreste Anja. Efter den
traditionelle ankomst-sild med snaps
sov vi de retf ærdiges s øvn i mange
timer.
L ørdag morgen var der
str ålende vejr, h øj bl å
himmel, sol og stille og
et par graders varme.
Vi tog dog alle p å
langrend, for at spare
p å de dyre liftkort. Desuden var der
indk øbstur til Kviteseid. Fin dag.
Natten til s øndag bl æste det ad H.--til, s å vognen var ved at v ælte, men
om morgenen var der igen alle tiders
vejr. Og fire af os havde en fin dag
p å pisten. Forholdene var udm ærkede, selvom der ikke var for meget
sne, men nok til at alt k ørte. Det endte
dog med at jeg tog et mega-styrt og
slog mig godt og grundigt, specielt
vred jeg den h øjre h ånd og forstuvede
tommelfingeren, s å nu slipper I muligJuni 2001

vis for en l ængere epistel fra mig.
(Der skete det, at selv om Christian er
mindst 200% bedre p å ski end faderen, s å er der af og til en fejde i gang;
han samlede br ædderne og stod
styrtl øb ned ad det stejle stykke, det
skulle jeg ogs å!!! Han udfordrer ofte,
fordi jeg engang har v æret s å uforsigtig at sige at ordentlige m ænd skal
v ære over 185 cm og 90 kg! Han er
185 cm og 88 kg muskler, mens jeg
er 186 cm og 92 kg ??). Dorte var p å
langrend, alene. Denne gang udstyret
med telefon, proviant og n ødraketter,
men hun fik ikke brug for nogen af
delene.
Vr ådal har jo s å f ået verdens f ørste
og st ørste? 8-stoles ekspres-hejs. Det
er d æleme ogs å godt og effektivt,
men kan nu andre end en ”norrmann”
(eller en norsker) forst å at der kun
skal v ære 3 stk. adgangs-/kortapparater til de 8 stole? Dette bevirker, at selv om der ikke er v æsentlige
k øer, s å er der sj ældent mere end 3-4
i de 8 stole, og ofte slet ingen!!! Men
hurtigt g år det.
Vores efterh ånden noget blaserte unger gav udtryk for, at Vr ådal er noget
af et sekund ært sted, og kunne hurtigt
opremse en snes steder i Alperne,
Tatra og Karpaterne som var st ørre
og bedre. Jeg m å dog spagf ærdigt
bem ærke, stedet her fint matcher min
form åen. Hvis de i øvrigt ikke er tilfreds med noget der er gratis, er der
andre muligheder.
Mandagen oprandt med lige s å fint
vejr. Min tommelfinger havde dog
dobbelt tykkelse og en underlig farve,
s å kun de unge var p å ”nedover”-ski,
mens Dorte og jeg var p å ”bortover”ski, hvilket fingeren lige kunne t åle.
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Om aftenen havde Dorte fremtryllet
ribbensteg med melede kartofler, rosenk ål, porrer og guler ødder alt
sammen i økologisk superkvalitet og
med brun sovs. Vinen var Santa Christina fra Maipo Valley, fin-fin. Senere
blev der spillet terning, 43 ½, jeg lukkede alle spillene, hver gang med ret
h øje pointtal, og blev hver gang overhalet af én af de andre (hvilket som
kendere vil vide, betyder at jeg blev
nr sjok). Jeg har i øvrigt ikke store
tanker om klanens spillemoral (ej
heller).
Tirsdagen startede med gr åvejr, men
stille og behageligt. Senere dukkede
solen op igen. Der bl æste en kold
vind p å toppen, men fint skif øre.
Der dukkede mellem kl 10 og 11, 10
stk store busser op og udspyede en
sv ærm af unge r åbende og skrigende
unge snow-boardere og ligesindede.
Dette var lidt rigeligt til det lille sted,
som Vr ådal er, og i kombination med
det milde vejr, blev sneen til sejge
dynger af tyggegummi p å isbund. Kl
14.30 oversteg det mine evner, og jeg
dryssede ned, desv ærre blot for at
forstyrre Dorte, der l å og slappede af
til et meditations-program p å discplayeren. Hun fortalte mig kort (under
5 min.), hvad hun mente om forstyrrelsen, og satte et nyt program p å.
Det blev forstyrret af busserne, der
venligt havde parkeret ved vores
campingvogn, startede op og indhyllede hele omegnen i larm og dieselos.
Om aftenen var der stort koldt bord
med ”spirallof”, s ætersm ør, danske
rejer, salat, avocado, oliven, feta,
mozzarella, tomater, fasan-pate, tun,
r ød/gr øn peberfrugt og asparges (det
med mad, det kan hun f------).
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Onsdag havde vi bestemt os til at k øre til Rauland. P å opturen k ørte vi ad
vej 38 over Dalen. Det blev noget af
en tur. Ruten er én stor gang h årn ålesving og bakker, og var fl øjtende glat.
Midtvejs var der n ærmest snestorm.
Dorte b åde svedte og hyperventilerede og én gang farten kom over 40
km/t troede jeg hun fik hjertestop. 2
timer om 90 km.
Men vejret var fint i Rauland og vi fik
nogle gode ture, indtil det ogs å satte
ind med snestorm der. Hjemad fulgte
vi E 124 over Brunkeberg og Kviteseid. Markant bedre vej og uden problemer, trods en del snefygning.
Vr ådal, Rauland, Gautefall og vistnok
B ø, har stadigv æk f ællesskab omkring liftkort, selv om noget andet er
h ørt p åst ået.
Vel hjemme i Vr ådal var der ingen
str øm p å, stikket var én stor klump
smeltet gummi og plast, s å m åtte vi jo
ordne det.
Anja, ”Bettenul” fik rigtigt fat p å det
alpine den dag og har f ået v ældigt
blod p å tanden.
Om aftenen havde vi for f ørste gang
hygge i pejsestuen, sammen med Jan
og Bente fra Vr ådal-g ænget. Vi var
faktisk de eneste brugere der var tilbage, men s å blev man jo ikke forledt
af d årligt selskab med druk og slige
utidigheder.
Torsdag var det fineste vejr vi endnu
havde set. Pisterne var fine, p å h øjde
med Rauland, men ikke alle var pr æparede og nogle for d årligt. Langrendsl øjperne var den rene ruin. De
har ikke v æret pr æparede i uger og er
isede og umulige.
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Vi kan pludselig huske hvorfor vi forlod Vr ådal sidste gang. Tr æerne vokser åbenbart ikke ind i himmelen, selv
om de har bedre sneforhold end
s ædvanligt. S å nu er Rauland igen
under overvejelse.
De tre unge var p å after-skiing i
”Stabburet”, et lille v ærtshus med
plads til 18-20 g æster, eneste g æst
da de kom, var ”Gartner
Olsen” en stor lodden
Norsk Skovkat, der kommer
til
åbningstid
kl16.00
og
nyder
varmen til lukketid kl.
18.00, hvorefter den
g år igen.
Da torsdagen var vores sidste dag,
skulle de unge naturligvis ogs å p å
diskotek om aftenen.
Der rendte de ind i et selskab af yngre
ledere fra ISS p å firmakonference.
Chr. (cand. merc. til sommer) var ved
at blive hyret som ekstern konsulent i
strategi, og Lise fik en del kontaktadresser til hendes bes øg til Troms ø
i sommer.
Fredagen var hjemtursdag, fin problemfri tur. Vi bes øgte S ørlandscentret udenfor Kristianssand, et k æmpeindk øbsomr åde, imponerende.
F ærgeturen hjem tilbragte vi i baren
med underholdning. Den var fyldt
med norske teen-agere, der drak og
turede og teede sig, s å selv vore egne unge rystede p å hovedet.
Hans Jørgen, Hærshals
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Turforslag: Gletscher-tur
i uge 42 -

efterå rsferien 2001

— Sidste års kanonsucces til
Kaunertal, følges nu op med en
ny tur der, denne gang går til
Sölden.

— Det er en stor gletcher med
parkeringplads lige ved
gletcherrand.

— God campingplads midt i byen
med masser af sol.

— www.camping-soelden.com
— www.soelden.com
Tilmelding til:
Pia & Per
tlf. 44848723 / po@hp.dk
Sidste tilmeldingsfrist:
Årsmødet i Sønderjylland
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Turen til Idre uge 7+8
Den f ørste planl ægning af turen skete
p å klubbens julefrokost f ørst i december. Vi var tre familier, der ”valgte” at
tage til Idre. Man avancerer hurtigt i
klubben. Vi, d.v.s. Susie og jeg har
v æret med i klubben i et år. Vores
erfaring med campingskiferie er begr ænset. Vi har dog en del års erfaring b åde med camping - ogs å om
vinteren - og med skiferie og k ørsel i
vinterf øre.
Vi har v æret afsted en gang f ør. Det
var sidste år, hvor vi ogs å var p å Idre.
Dengang var vi ogs å koordinerende!
Men desv ærre var der ingen at koordinere med.
I år var sagen en anden. Jan var fra
starten meget ops øgende og hurtigt
fandt vi tid for et koordinerende m øde.
Derudover havde vi en del korrespondance pr. mail. Nicolas og Christina havde vi aftale med allerede inden årsm ødet 2000. Vi ”fandt sammen” p.g.a. deres ”kontaktannonce” i
skicampisten. De efters øgte b ørnefamilier, der havde mindre b ørn. Vores er 10, 7, og 3 år. Og da vi derudover p å turen havde min s østers to
b ørn p å 16 og 9 år med, var der vist
b ørn nok!

det sidste og s å bare s ætte sig til bordet med god samvittighed. Derudover
aftalte vi, hvilken rute vi skulle k øre.

Vi var hurtigt enige om at vi ikke
skulle k øre sammen. Det ville v ære
for b øvlet. Ruten var Helsing ørHelsingborg. E4 over Jönk øbing,
Örebro – Mora – vej 70 til Idre. Eneste aftale var at vi skulle overnatte
ved ”borgen” p å E4 p å vestsiden af
Väneren.
FREDAG D. 9
Vi landede alle tre i l øbet af natten.
Oprindeligt havde vi aftalt med Nicolas og Christina, at vi skulle m ødes
ved Scandlines kl. 22:00. Vi r æsede
afsted og var der 21:57, men der var
ingen.... åh det var vist bare en l øs
aftale.

Vi holdt et sidste koordinerende m øde
p å Absalon Camping to uger f ør. Vi
aftalte, at vi hver skulle s ørge for mad
én aften. Min familie fik dog ansvaret
for to aftener, henset til at vi var 7
deltagere. I alt var vi 14 personer.

Under alle omst ændigheder var det
Borgen ved Väneren der talte. S å vi
fortsatte p å den svenske side. Kl.
02:30 var vi der som de sidste. Det
var rart at se de to andre kendte vogne.

Det viste sig at v ære en god ide med
”f ælles spisning”. Alle de dage man
ikke var ”p å” kunne man st å p å ski til

LØRDAG D. 10
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Tidligt kl? v ågnede vi, da Nicolas
startede sin nye Chevy 5.3 V8 4x4.
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Bulder, bulder. Det kr æver vist en forklaring. Den flittige l æser af bladet
husker sikkert Christina og Nicolas’
beretning fra sidste år... Deres stakkels Xantia 3.0 V6 spr ængte snek æderne, da den skulle sl æbe campingvognen det sidste stykke op til campingpladsen p å Idre. Det skulle ikke
ske igen! Derfor blev det nye tr ækk øret øj i den sv ære ende af skalaen.
Vi valgte dog at sove lidt l ængere. Kl.
ca. 9.00 drog vi afsted. Dorrit og Jan
k ørte lidt senere. Alt k ørte glat. Vi
havde dog for en sikkerhed skyld udvekslet mobil nr. Det skulle vise sig at
v ære en god ide.
Undskyldninger er der nok af. Faktum er at vi l øb t ør for diesel. Den
medbragte reservedunk blev fyldt p å.
Men der er rimelig langt fra Mora til
Falun. Det viste sig at 5 litre var for
lidt. Her var det rart med en mobil tlf.
20 min. senere var vi samlet alle tre.
Yderligere 5L blev fyldt p å. Det sidste
stykke fulgtes vi ad.
Vi stoppede ved busholdepladsen
1000 m f ør campingpladsen for at
montere snek æder. D.v.s. Nicolas og
Christina dr ønede op og ned et antal
gange (med campingvognen) for lige
at tjekke pladsen og se hvorledes det
gik med monteringsarbejdet. Vi andre
rystede overb ærende p å hovedet.
Herre gud! Den forn øjelse kostede p å
den anden side af 400.000,- s å det
var dem vel ondt.
Et kvarter senere var vi alle p å campingpladsen. Der var kommet en ny
assistent p å pladsen. Han var utrolig
klog. Meget p åg ående og p åst åelig.
Nicolas m åtte bakke frem og tilbage
ca. 10 gange f ør assistenten var tilfreds med parkeringen. Jeg kiggede
Juni 2001

mig om efter et kamera. Jeg havde
tanken at dette var ”skjult kamera”.
Dern æst ville han til at styre rundt
med mig. Efter 1000 km med huset
p å krogen havde jeg ikke lige lyst til at
blive styret rundt i manegen. Slet ikke
n år vedkommende ville st å med overarmen p å min d ør. Vi har som s å
mange andre familier vores egen rollefordeling ved ankomst til en ny
plads. Resultatet blev at jeg trak
h åndbremsen, Susie og jeg fandt
Eskild (lejrchefen) og fik tingene p å
plads. Utroligt, alle de andre ansatte
p å pladsen er utrolig flinke.
Der gik vel yderligere en times tid inden vi var p å plads. Pladsen er meget
skr å s å vognene skulle nivelleres med
klodser og donkraft.
SØNDAG D. 11/2 01
Vi sov l ænge. Der skulle bestilles

skiskole, lejes ski, m.v. Jan, Dorrit,
Kim og Lars var de mest ski-k åde.
De var, som de eneste p å pisterne
s øndag. Vi var ogs å en tur nede i Idre
by for at handle ind i supermarkedet
samt leje ski i den lokale sportsbutik.
Det er en del billigere end at leje dem
p å fjeldet. Susie og jeg valgte at leje
”testski”. Testski er kvalitetsski man
kan leje m.h.p. evt. k øb af nye ski.
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V ælger man at k øbe, stryges lejeafgiften. Er man ikke tilfreds koster det
kun skilejen.
Det skulle vise sig at det var kanongode ski. Jeg frygtede at de nye carvingski ville blive urolige ved h øj hastighed. Det var ikke tilf ældet. Selv
ved meget h øj hastighed (styrtl øb)
ned ad sorte l øjper opf ørte de sig eksemplariske. Men de kan provokeres
ved at l ægge v ægten frem i st øvlerne.
Det var ved at koste et styrt, men den
blev reddet hjem ved straks at l ægge
v ægten
bagover.
M.h.t.
svingegenskaber er carving eminente ski.
De er ekstremt lette at k øre p å. De
reagerer ved det mindste vink. Det
finder man ud af, n år man som fors øg
pr øver de gamle gulvbr ædder. Tak
sk æbne... Nok om det, vi fik en god
handel, s å det blev kun 9.000. Vejret
var overskyet og der kom lidt sne.
S å blev det hverdag p å vores skiferie... Herligt! Snart fandt vi de daglige
rutiner. Nogen skulle p å skiskole, de
helt sm å skulle lege og naturligvis st å
p å ski. Vi voksne fandt sammen lidt
p å tv ærs af vogn/familietilh ørsforhold.
Med andre ord: Vi hyggede os! Om
aftenen stod den s å p å f ællesspisning. Det blev et naturligt samlingspunkt, uden at vi af den grund

hang p å hinanden. Efter maden blev
det som regel til kaffe og lidt s ødt. Vi
kom langt omkring. Snakkede job,
b ørn, hus, kommende ferieplaner og
alt andet sp ændende.
Idre Fjäll viste sig fra sin humane side. De f ørste dage havde vi vel en
10-12 graders frost. Det var vist rigeligt for de to LMC’er. Det kostede en
del gas. Og alligevel fr øs diverse
vandinstallationer i vognene. Og indeklimaet var vist ikke behageligt. Soliferen havde ingen problemer. Det
var tilstr ækkeligt at k øre p å elpatronen. Her m å man s å b ære over med
mig. Til geng æld kostede mit overb ærende smil til de andre kun 200.000.-.
Men det ligger sv ært, n år man kommer fra et hjem med br ændeovn (l æs
varme i overflod).
MANDAG D. 12/2 - TORSDAG D.
15/2
Efter et par dage med rimelig kulde
steg temperaturen igen til f å graders
frost. Solen fik ogs å mere kraft. Det
endte med, at vi kunne sidde udenfor
og spise frokost. De medbragte p ølser var i h øj kurs. Eftermiddagskaffen

blev ogs å indtaget p å pladsen mellem
campingvognene.
Dagene fl øj af sted. Der blev st ået p å
ski til den store guldmedalje! IndimelJuni 2001
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lem blev Jacob p å 3 år lidt tr æt. Herligt! S å var der et godt alibi for at tage
en lur. Drengen skulle jo sove… Rolig
nu s å var det ikke v ærre. Det er netop
en af Idre Fjäll's store fordele. Der er
ingen spildtid i form af transport, da
campingpladsen ligger p å et platou
midt i skiterr ænet.
FREDAG D.16/2-01
Vi v ågnede op til rigtig fint solskin og
bl å himmel. Nu skulle der k øres. Lars
fik snowboardundervisning af Jan og
blev rigtig skrap til det. Nu var det slut
med de gr ønne l øjper; det skulle v ære

di der var Disney show. Pludselig gik
det op for Christina at Nicolas havde
bestemt at de skulle k øre samme aften. Vi var allesammen ude og vinke
farvel og ønske god tur.
LØRDAG D. 17/2-01
Om morgenen pakkede Susie og
Tonny og k ørte mod Danmark.
Snart var vi alene i den store hvide
verden. En times tid efter at de var
k ørt, begyndte det at sne og bl æse.
Det blev ved med at sne, s å det blev
til en indehygge dag. Det sneede og
sneede og sneede. Vi fik nok en 2030 cm. i l øbet af dagen.
UGE 8

r øde l øjper, for det var sjovere. Da
han var f ærdig var han godt v åd
p.g.a, at han var nede og kysse sneen s å mange gange. Til middag
m ødtes vi uden for campingvognene,
hvor vi fik en sludder. Der blev stillet
an til ”klassebillede”. Til aften m ødtes
vi til restegilde, og der var madro, for-

Den n æste uge var ikke s å god som
den f ørste uge. Det var bl æsende og
koldt. Trods kulden og bl æsten blev
der st ået p å ski.
Torsdag var det vores tur til at pakke
Jan ville starte bilen for at k øre ned
og aflevere det lejede snowboard og
k øbe pizza med hjem, men bilen ville
ikke starte…. øv
Vi satte den medbragte hjemmelader
p å hele natten, men vi skulle alligevel
have en anden bil til at give os str øm,
og s å lykkedes det at komme afsted.
Vi k ørte til Gränna og overnattede p å
samme rasteplads som for 14 dage
siden.
L ørdag morgen gik turen mod Helsingborg og vi var godt hjemme l ørdag aften.
Det var en anden m åde at holde vinterferie p å, men absolut dejlig, s å det
er nok ikke sidste gang p å trods af
frosne vandr ør og s å videre.

Juni 2001

Side 13

På ske iVrå dal
Dorte havde opsnuset, at hurtigf ærgen Kristianssand-Hirtshals blev sat
ind op til P åsken. Vi tog derfor fri om
fredagen for at tage denne f ærge kl
12:30.
Nu er der blot den hage ved det, at
Chevyen er 198-199 cm p å vintersko,
og h øjere p å sommersko, og f ærgen
tager kun max. 196 cm, medmindre
man vil betale 600,- kr. ekstra for en
busplads. Vi havde derfor l æsset den
med 150 kg ballast, og lukket luft ud
af d ækkene, med resultatet 194 cm.
Da vi s å k ørte ombord, blev vi dirigeret op p å øverste d æk. I sidste øjeblik
opdagede vi skiltet med max. 190 cm
p å dette d æk, og jeg klodsede bremserne. Jeg brokkede mig til ham med
striberne, der stod og dirigerede os,
og s å fik vi alligevel den busplads,
som vi ikke ville betale 600,- kr. for!
Vi havde l øst billet p å ”Captainsclass”, hvilket vil sige, at vi kommer
f ørst ombord og fra borde igen. Desuden er der flys æder med god plads
og borde imellem, samt aviser. Endelig er der mad med i prisen, stort ”tag
selv”-bord med drikkevarer. Vinen af
m ærket ”ad libitum” kan jeg s ærligt
godt lide, s å Dorte k ørte derfra. Det
gjorde hun p å ny rekordtid, men hun
havde jo heller ikke en nerv øs passager ved sin side.
Vi ankom til Vr ådal kl. ca. 20:00, efter
at have v æret i S ørlandscentret og
proviantere, samt indk øb af diverse
billige reservedele til mountain-bike
og til en Suzuki 750, med et R tilsidst,
for ½pris i Biltema.
Juni 2001

Provianteringen skyldes, at der var
indf ørselsforbud for k ød og mejerivarer, og vi vidste fra tilbagemeldinger,
at tolderne var 105% p å stikkerne. Da
vi kom frem, gad de knapt se p å os;
restriktionerne var blevet oph ævet
under sejlturen!!!
Leif og Inge fra det faste Vr ådal-g æng
var dagen f ør n ærmest blevet kropsvisiteret, og havde f ået konfiskeret en
stor del af deres last, is ær den flydende del. For denne uds øgte service
m åtte de betale 1900,- kr. S å nu g år
Dorte og uddeler r ødvin som en slags
fattighj ælp, vi har altid v æret meget
socialt bevidste.
Vel ankommet stod den p å de traditionelle sild med øl og snaps (Geysir
snaps fra Island, kan k øbes i Netto,
og kan anbefales), herefter sov vi i
12-14 t. (de retf ærdiges s øvn).
Ballasten, vi havde med, er i øvrigt
grunden til, at der nu ligger 2 fortovsfliser fra Sindal Cementst øberi, og 4
s ække sand fra Sk ærum Grusgrav i
Vr ådal.
L ørdag var vejret overskyet, men stille
og klart, mod fredagens regn og dis.
Sne er der stadig i Vr ådal, nok p å alpin-pisterne. Langrends-l øjperne var
trods en god del sne, kun undtagelsesvis pr æpareret, og nogle havde ikke v æret det i uger.
Vi tog f ørst til Kviteseid, og k øbte ind.
P å vejen hjem stod 2 elge med mulen
ud af skovbrynet og gloede p å os i
h årn ålesvingene.
Over middag var jeg p å bakken, det
var ingen succes. De store v åde snevolde, som andre l øbere havde k ørt
op, oversteg mine evner, og s å gad
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jeg ikke. Dorte var heldigvis f ærdig
med opvasken, da kom tilbage. Sidst
p å dagen vandt jeg 3 spil ”500” i rap,
s å nu knager ægteskabet.

Mandag morgen var det igen formidabelt vejr med h øj sol. Efter nattens
frost var pisterne fine. Der er stadig
sne nok i Vr ådal!

S øndag morgen var det trist med let
regn, s å vi lagde deprime planer. Men
s å kom solen, og efter et massivt pres
fra flere sider lejede Dorte et par Carving-ski, og tog med p å bakken.
Øverst oppe er der nogle fornuftige
gr ønne pister med et tallerken-tr æk
og ikke for mange l øbere. Her fandt
Dorte s å igen lidt af selvtilliden, ikke
mindst, da jeg stod p å hovedet i et flot
herresving ind foran hende, og hun
m åtte n ødbremse for ikke at ramme
mit faldne legeme. P å Harald Rekdal’s opfordring skriver hun nu p å en
st ørre afhandling til bladet, den skal
hedde ”Hans J ørgen’s storhed og
fald”.

Senere blev det dog skyet og let vind,
men det var fint skil øb, og Dorte fik
yderligere lagt et par alen til sin selvtillid. V ærre med min selvtillid. P å vej
ned passerer en stol henover. I den
sidder Aksel. Han forkynder med tordenstemme: ”Der er ham Hans J ørgen fra H ærs’hals, og han st år op!”.
Skr ækkeligt organ den mand har!
Og allerbedst som Dorte st år i et
tr æk, der er g ået i st å, ringer mobilen.
Det var politiet fra Hirtshals, de ville
have mig til afh øring, det kunne de s å
ikke lige f å.

Men damen fik k ørt rigtig mange ture,
og til sidst stod den s ørme p å parallelslalom, og stolehejsen blev en
selvf ølge. Tallerken- og T-hejs havde
hun i forvejen ingen respekt for.
Om aftenen havde nogen fra Vr ådalg ænget snakket om kaffe i pejsestuen. Dorte, som jo er gammel kommunist, huskede Karl Marx’s ord: ”Den
som har whisky nok, skal dele med
den, som har f ået sit konfiskeret i tolden”. Det var der s å nogen der bladrede i kaffen sammen med noget
kandis og fl ødeskum -tjah hvem kan
nu forst å s å’nt no’et.
Men for at det ikke skulle v ære l øwn,
s å spillede Vorherre op med nordlys
da vi gik hjem, s å det var ”intj s å wagt
endda”. (Vi fik for resten konfekt til
kaffen).
Juni 2001

Sagen er den, at i sommeren 2000,
hvor vi var nede og se p å Spindlermûhle (sk ønt sted), tog vi lige Prag og
Budapest med. P å gr ænsen mellem
Slovakiet og Ungarn forlangte et par
politibetjente 50 DM i bestikkelse, fordi vi ikke havde det ”gr ønne kort”
med. Da vi s å en times tid senere var
udsat for et fors øg p å landevejsr øveri,
blev jeg s å harm, at jeg ved hjemkomsten skrev til den ungarske ambassade, og FDM om episoden (Hvis
r øveriet var lykkedes, hvad ville der
s å ske ved at anmelde det til m åske
de samme betjente). Det er s å ambassaden, der omsider reagerer.
FDM har allerede gjort et st ørre stykke arbejde.
Tirsdag var vejret gr åt. Dorte, jeg og
et par par fra det faste Vr ådal-g æng
syntes, at det var dagen at inspicere
Rauland. Fin ide. K øreturen var god,
s å god, at Leif og Inge forl ængede
den lidt, og vejret var aldeles glimrende i Rauland. Dorte og jeg tog ca. 9
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km p å langrend p å fine l øjper, og resten fik gennemk ørt alpinpisterne p å
Skicentret.
Vi checkede ogs å campingpladsen.
Der var for tiden kun én dansk campingvogn. Men sikke ”fortelte”, de er
bygget som et sommerhus, og ofte p å
st ørrelse med den tilh ørende campingvogn.
Onsdag var det mest str ålende vejr vi
endnu havde set; solen virkeligt bagte. Vi ville tidligt p å bakken, men allerede inden vi sad i hejsen regnede
det og bl æste. P å toppen var det blevet til sne. Store v åde klatter p å st ørrelse med en hvid italiensk h øne. Hvis
to samtidigt ramte skibrillerne var man
blindet.
Vi opgav ret hurtigt og tog ned til frokost med sild og snaps. Dorte inviterede Kirsten og Aksel til at smage
Geysir-snapsen ud ad bagvinduet, det
skulle hun ikke have gjort, pludseligt
var der k ø ved den åbne luge, alle
ville smage, og s å er én flaske ikke
ret meget. T ænk hvilket alternativ til
en p ølsevogn, men prisen var jo
selvf ølgelig ogs å yderst konkurrencedygtig.
Men eftermiddagen blev utrolig fin.
Oppe i h øjderne var sneen perfekt og
vejret liges å, s å der blev mange fine
ture ud af det, inden vi gik ned og n ød
sol og socialt samv ær med resten af
gaden i det str ålende vejr. Om aftenen vandt Dorte endelig et par spil
”500”, s å nu holder ægteskabet da
nok et par m åneder igen.
Igen sk ærtorsdag var der yderst glimrende vejr, s å b åde skil øb og solbadning var i top. Desv ærre havde ogs å
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andre fundet ud af det gode vejr, s å
bakken var fyldt med unge d ødsforagtende snowboardere, der enten
kom h øvlende med 278 km/t, eller l å i
snakkende klynger midt p å pisten.
Vi tager virkelig farve nu, og det er ikke bare fordi leveren er overbelastet.
Langfredag var der igen samme vejr.
Str ålende, men alt for mange mennesker p å pister og P-pladser gjorde, at
vi slikkede sol. Det gjorde Hovdenbanden ogs å; de slikkede ogs å glassene, Edith gjorde i hvert fald. Dette
mundede ud i at Harald og Sissel p å
et passende tidspunkt p å eftermiddagen tog en svingom til Br ødrene Olsen ude i sneen, if ørt passende fodt øj.
Det hele mundede ud i en st ørre
udend ørs f ællesspisning, a la DCS,
hvor alle kom med borde og stole, og
egen menu. Det blev sent inden lejrb ålet blev slukket, og den sidste latter
forstummede.
L ørdag var vi tr ætte. Dorte og jeg tog
p å indk øb og en l ængere g åtur og lod
skiene st å. Hen p å eftermiddagen begyndte det minsandten at sm åsne.
Nogle var en tur i Rauland, og andre
begyndte s å sm åt med opbrud, nedtagning af telte o.s.v.
S øndag begyndte Tage med bulder
og brag at tage fortelt/hus (”spikertelt”) ned, s å m åtte vi andre jo ogs å i
gang.
Det s å for resten helt imponerende
ud, da en st ørre kortege fra Vr ådal og
Rauland rullede op p å kajen med
campingvognene.
Hans J ørgen, H ærs’hals.
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SÆ SON COOLING 2001
Coolingen blev afholdt p å Elleskovg ård, Kraneled, M øn. Det er desv ærre
sidste gang, vi har haft mulighed for
at holde arrangementer her, idet g ården er solgt pr. 1. juni 2001.
Ankomst fra torsdag eftermiddag til
fredag formiddag, hvor de sidste ankom. Traditionen tro, kunne vi fejre en
rund f ødselsdag, idet Bent fyldte 40
om torsdagen. Der var i dagens anledning blevet k øbt en fisk til Bent, da
han ikke selv er s å heldig, n år han er
ude med fiskestangen. Det var en
meget speciel/grim fisk som kunne
synge. Den l ød h æs (en mellemting
mellem Rod Stewart og Fats Domino)
og den kunne stadig synge/larme da
coolingen sluttede s øndag.
L ørdag formiddag var der ture til
Klintholm Havn, Kongens Ege og almindelig afslapning ved vognene. Om
eftermiddagen samledes vi ved langbord, og der blev talt om s æsonens
ture, herunder blandt andet: Sverige,
Italien og Østrig, samt årsm ødet i
S ønderborg. Alle turene er beskrevet
n ærmere i tidligere udgaver af Skicam-Pisten.

f ællesspisning om aftenen i stuehuset
med dans bagefter. Musikken blev leveret af den i klubben s å kendte “OleErling”.

Arrang ørerne havde heldigvis bestilt
godt vejr, s å vi kunne v ære ude det
meste af tiden.
Tak for et godt arrangement
Steen og Mette.
PS: Jan Bo har lagt billeder fra
coolingen p å:
http://www.rasm.dk/dcs/010513/dcs
.dk.

Planlagte ture for den kommende
s æson blev ogs å fremlagt, n ærmere
herom i de kommende numre af Skicam-Pisten.
Årets julefrokost holdes l ørdag den
24. november 2001 p å Frederiksv ærk
Camping, s å reserver allerede nu
datoen.

Hvad sker der her?

Efter klubm ødet l ørdag eftermiddag
blev der travlhed p å pladsen med
opt ænding af grill. Der var arrangeret
Juni 2001

Side 17

Fra fredag den 24. august til søndag den 26. august
på Kær-halvøen ved Sønderborg
Lidt om stedet
Vi har lejet os ind p å sergentskolens øvelsesomr åde ved K ær nord for S ønderborg. Vi disponerer over et stort gr ønt omr åde afgr ænset af h øje tr æer. Til
øvelsesomr ådet h ører en g ård (Bygeg ård), hvor vi f år adgang til toilet, brusebad mm.
Vi arbejder i øjeblikket p å at skaffe str ømforsyning til lettere el-forbrug (kun til
k øleskabe).
Omr ådet ligger lige ned til det natursk ønne Alssund, hvor der er rige muligheder for fantastiske naturoplevelser. S ønderborg by er en oplevelse i sig selv.
Slottet, sejlerlivet og cafèlivet p å havnefronten, Dybb øl Banke, tursejlads til
Tyskland og meget mere. Og s å er der ikke langt til toldfrie indk øb i Tyskland,
der fortsat godt kan betale sig.
Vi har lejet omr ådet i K ær fra fredag kl. 16.00 til s øndag kl. 16.00 (sharp). Det
betyder, at der f ørst er ankomst fredag efter kl. 16.00 og at vi skal v ære ude
s øndag kl. 16.00. Dette skal respekteres.
Hvis I har t ænkt jer et ophold i S ønderjylland ud over ovenn ævnte periode,
kan vi anbefale jer en r ække gode campingpladser i omr ådet. Ring endelig til
os, hvis I f år brug for oplysning herom.
Lidt om programmet

Fredag:
Fra kl. 19.00

Ankomst efter kl. 16.00
F ællesspisning i teltet (medbragt mad - vin og øl kan k øbes
i teltet).
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Lø rdag:

Formiddagen kan benyttes til bes øg i Sønderborg, toldfrie
indk øb, sejltur p å fjorden eller andet efter eget ønske.

KL. 12.30

F ælles frokost i teltet (medbragt mad – vin og øl kan k øbes i
teltet).

Kl. 14.30

Generalforsamling i teltet. Dagsorden i henhold til vedt ægterne. S æsonens ski-campingture annonceres. Medbring
meget gerne info-materiale om skiomr åder, campingpladser
mm. – ogs å gerne en video eller fotos fra sidste vinter.

Kl. 18.30

Grill-party i teltet.
Grillmenu med s ønderjydske p ølser, koteletter og steaks.
Hertil kartoffelsalat, flútes og salatbord. Til dessert ostelagkage, Pris kr. 100,- pr. kuvert.
B ørnemenu med k ødsauce og pasta kr. 35,- pr. kuvert.
Øl og vin skal k øbes i teltet (overskud finansierer telt).
Program for aftenen er frit, men der er plads til underholdning, musik og dans samt rigtig telthygge.

Søndag
Fra 8.30 – 10.00 Morgenmad i teltet. Klubben giver rundstykker – medbring
selv kaffe mm.
Kl. 10.00 – 12.30 Loppe- byttemarked (ski- og campingudstyr) ved vognene.
Kl. 10.00

Guidet tur til historiecenteret ved Dybbøl Banke. Tilmelding
til Lars. Pris voksne 40,- (ved 30 deltagere 35,- pr. person).
Prisen for b ørn ?

Kl. 12.30

Afsluttende frokost ude eller i teltet.
Herefter oprydning og hjemk ørsel frem til kl. 16.00, hvor vi
skal v ære ude af omr ådet.

Bem ærk!! At vi i år lejer et telt, der bl.a. finansieres ved øl- og vinsalg.
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K ørevejledning til stedet og deltagerliste fremsendes efter tilmelding.
De bedste årsm ødehilsener fra arrang ørerne.
Eva og Anton Vesterholm
Tlf.: 7452 8721 /
mail: vesterholm@jensen.mail.dk
Annette og Lars M øller
Tlf.: 7465 4221 /
mail: la-nette@get2net.dk

---" ---------" ---------" ---------" ---------" ---------" ---------" ---------" ---------

Tilmelding til Årsmø de 2001
Tilmelding til årsm ødet sker ved at fremsende denne slip i udfyldt stand og
med en check p å det samlede bel øb til:
Lars M øller,
H øjmark 29, Rinken æs,
6300 Gr åsten

NB! inden den 10. juli 2001
Deltagergebyr pr. familie kr.

150,00

____ gang/e grillmenu á kr. 100,-

kr.

…..,00

____ gang/e børnemenu á kr. 35,- kr.

…..,00

Samlet beløb vedlagt i check kr.

…..,00

kr.

Familienavn:____________________

Medlemsnummer:_______

Fornavne på voksne:_____________________________________
Fornavne på børn:_______________________________________
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Side 20

