Sæson-Cooling

Beretninger fra
Julefrokosten
NR: : 37 – 10. Årgang December 2002

KLUBUDVALG

Klubbens formål 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
2002/03
blev på årsmødet i august igen fastsat
til kr.150,-. Der gives rabat på kr. 25,ved til-melding 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.
H

DCS-SEKRETARIAT
KONTAKTPERSON SYDVEST
Annette & Lars Møller
Højmark 29, Rinken æs
6300 Gr åsten
74 65 42 21 Mobil: 21 70 92 72
la-nette@get2net.dk
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
PR UDVALGET
Beth & Palle Grath
Nørrebred 190
2625 Vallensb æk
43 64 92 29 Mobil: 20 96 92 29
p_grath@vip.cybercity.dk
KRITISK REVISOR
Dorthe Andreasen
Hj ørringgade 61
9850 Hirtshals
98 94 47 15 Mobil: 40 92 47 15
KONTAKTPERSON VEST
Dorthe / Hans Jørgen Andreasen
Hj ørringgade 61
9850 Hirtshals
98 94 47 15 Mobil: 40 92 47 15
BLADREDAKTION
Tine og Bent Krogh
Tanggårdsvej 10
2680 Solrød Strand
56 14 54 59 Mobil 28 96 20 68
bentkrogh@post3.tele.dk

Sæson-cooling
Sæt kryds i kalenderen for bededagsferien i Fakse
Pris pr. vogn:

Kr. 200,00 incl. strøm til køleskab, lys samt opladning af batteri.

Lørdag aften:

Festen foregår i et stort partytelt, og vi satser på at så mange som
muligt vil deltage i den fælles spisning. Vi skal i år have grillstegt
farmerbøf af oksemørbrad m. tilbehør. Voksne pris:
kr. 80,00 og børn kr. 25,00. Alle familier får en mindre opgave
inden festen. Da vi forventer at alle rydder op efter sig selv, vil
denne opgave i år ikke blive uddelegeret.

Lidt om stedet:

Vi skal i år være hos Susie og Tonny i Fakse, Skovgårdsvej 1, 4640
Fakse, kørevejledning og tilmelding i næste nummer. Der vil være
bademulighed samt gode toiletforhold - også når vognens toilet
skal tømmes! Der vil hver aften være tændt op i en stor fælles grill.
Omkring bålpladsen, hvor der kan bages snobrød, vil ungdommens
teltlejr være placeret.

Udflugtsmuligheder: Vi arbejder på en guidet tur i Danmarks største kalkbrud samt en
tur gennem ølbrygningens kunst på Fakse bryggerierne.
For børn:

Vi har arrangeret kørsel i hestevogn, snobrødsbagning m.m.
Der er mulighed for at kæle med kaniner, får og foretage os meget
andet.
På festligt gensyn Susie, Tonny, Annette og Lars

”Lidt”

fra Hans Jørgen

Kommentar til forrige nummers advarsel mod (overdreven) øldrikning.
Én af fiskerne på vort svømmehold bekræfter, at der er hormoner (østrogene?) i øl, efter
15 – 16 stykker vil han enten elske eller slås, undertiden begge dele samtidigt.
_
Ved I for resten, hvordan arbejdstilsynet finder arbejdslederen på en københavnsk
arbejdsplads???
Det er ham der taler jydsk!!!
Én af vore fiskere var røget udenbords, og blev først fundet ved solopgang,
mange timer senere, ridende på noget vraggods.
”Var du ikke bange”? lød avisens begavede spørgsmål. Kræn vendte
skråen en gang og sagde sindigt: ”Nøej, intj såent ræjti. Mæen, A må
nok sæej at det er sjældent at A hår wa’et i så ringe humør”. (oversættelse kan fås ved
henvendelse på 98944715)
Nede på ”Bænki”, foran den gule kro, sad 3 fhv, fiskere, og kiggede filosofisk ud over haw
og havn, de var 70, 80 og 90 år.
Så kom ”Turisternes trøst”
svajende forbi med det lange
blonde hår gyngende i vinden.
Ham på 70 sagde: ”Jæeh, når A
ser såent en ting, føler a mig en
snes år yngre”.
Ham på 80 sagde: ”A føler mig 2 snese yngre”.
Ham på 90 siger: ”Ja, lige nu føler A mig næsten som en nyfødt”. ”Hwa”??? ”Jow, ingen
hår, ingen tænder, og A er heller ikke sikker på, at min ble er ren”
_
Heraus – Knaus
Jeg har altid været Knaus-tilhænger, selv om der har været lidt utroskab med et par
LMC’ere.
I Maj måned, kom jeg til at bakke vores Knaus for tæt på et halvtag (helt præcist 1,5 cm
for tæt på), det kostede en knækket bagrude!

Vores pålidelige reparatør (Vendelbo Vans), der også er aut. Knaus-forhandler, har siden
da kæmpet en sej kamp mod bureau-kraterne. Først flere leverancer i forkert mål, derefter
en påstand om, at vinduer i det mål slet ikke fandtes på Knaus-vogne (det sidder der altså),
ind imellem manglende kontakt, fordi en central person skulle spille golf (udtales galf),
endeligt i September en erklæring om, at vinduer i dette mål ikke længere kunne skaffes.
Dagen efter havde han en uoriginal der passede!
Jeg skulle have købt en Kabe (udtales Kabe), for det første er der næsten ingen vinduer i
dem, og for det næste er de så dyre, at jeg ikke ville have råd til at køre med dem, og så
kan man vel heller ikke køre på noget?
_
Hørt på årsmødet.
”Jeg ser du har fået ny 4-hjulstrækker, hvad er det for én”?
”Det er en Tsoyota”.
”Jeg troede ellers det var Mitsubishi”!
”Det er det osse, men det kan jeg ikke sige uden at gebisset falder ud”
_

En fisker fra Hirtshals var i retten, anklaget for at føre Lada i påvirket tilstand.
Dommeren siger: ”Det var dog en betragtelig promille, hvor meget havde De drukket”.
”Nåeh, højst et par stykker”.
”Mener De flasker øl”???
”Nøej, hos os tæller vi i spandfulde”.

NH Camping A/S
6230 Rødekro
74 66 23 63

• Autoriseret værksted, service og skadearbejde udført af fagfolk.
• Kæmpe udstyrsafdeling med alt udstyr til camping.
• Stort udvalg i brugte campingvogne. Landsdele største brugtvognsudstilling.
• Fortelte er vores ”kæphest”. Se 10 modeller opstillet fra
• Autoriseret

forhandler af mærkerne:

Kläppen – uge 42/02
Som det snart er tradition, trak vi vognen
afsted i uge 42, efterårsferien, denne gang
til Kläppen i Sverige.
Kombinationen Kläppen – Stena Line var
billigst (Kläppen har et sæson-liftkort med
i prisen). Kläppen er, af de der har været
der, blevet rost en del, og så er det noget af
det korteste fra Göteborg.
Vi var med ”Stena Danica” fredag d. 11 kl
14.30 og overnattede efter ca 130 km på
svenskesiden i ”Bråstranda”, på en stor
rasetplads. Ikke noget ”brå” valg, idet alle
byens ”Brianbiler” kørte race ca hver halve
time på pladsen det meste af natten.
De godt 300 km lørdag forløb fint bortset
fra en aller-------- masse vejarbejde, men vi
måtte da også stoppe for et par elge, der
stolprede tungsindigt over vejen. Det sidste
100 km var der sne, som dog ikke blev
liggende.

Vi var knapt landede på pladsen, før en bil
kom flintrende, og Kalle fra
campingpladsen sprang ud, og
præsenterede sig, hvorefter han viste rundt
og forklarede. Sikken en velkomst, det
tegner godt, og fællesfaciliteterne ser ud til
at leve op til sit gode ry.
Lige nu sidder vi efter endt dagsværk, og
deler 2 stk Ceres Royal, sort, 10%, på 50 cl
tyske dåser. En anderledes forsvarlig
mængde end de gængse danske 33 cl- 38
cl, og nu 44 cl (de eneste der har forstået
det, er Hancock med deres 70 cl flasker, og
så hælder de endda bedre øl deri).
I nat eller i morgen tidlig ankommer fam.
Vinther fra Hirtshals. Berit og Bjarne (ham
der ikke har råd til at købe skistaver)
kommer senere, vi er vistnok de eneste fra
DCS, men der er mange andre danskere på
pladsen.
Søndagen gik stort set med opstilling af
fortelt o.s.v., samt en times cykeltur i
omegnen. Om aftenen fik vi lejlighed til at

indvi vores nye raclette-grill i pladsens fine
fællesrum, sammen med Vintherne. Det
var altså spændende. De lærte os i øvrigt at
spille Lobo 77, men var ubeskedne nok til
at tage medalje-pladserne.
Mandag var vi i Sälen på indkøb, en lille
flække med utroligt mange butikker, men
det er vel også noget af Europa’s største
skiområde med de i alt 6 skicentre
(”Turistmaskinen”, som de lidt misundeligt
siger i Trysil, få dyre km herfra). I
”ØLentuasiastEN” havde jeg læst at
systembolaget var et besøg værd, et sådant
havde de også. Og sikken et udvalg de
havde af kendte øl fra hele verden, jeg
havde det som en 12-årig i en
legetøjsbutik.
I butikkerne her, er max. alkohol styrken
3,5%, mens det i –bolaget ikke er
begrænset, men øllets naturlige styrke,
denne ligger mellem 5 og 6% eller mere
(Ja, I læste rigtigt! Den berømmede danske
pilsner er brygget med ca 5,5%, og så
tyndet med vand, for at nå vores afgiftsgrænse på 4,6% (I. C. Jacobsen ville
græmme sig), men én eller anden (venstre) politiker, der ikke havde lært at tælle til
5, satte derfor skattegrænsen til logiske
4,6%. Svenskerne har haft endnu klogere
politikere, der har sat grænserne ved 3.5%
og 1,8%, men her kan man jo også knaldes
på 0,2‰-grænsen ved at hælde sprit på sin
bilkøler).
Om eftermiddagen snuppede Dorte lige 30
km på cykel på 1½ time med mig i
slipstrømmen, i det mest forbistrede slud
vejr, selv mine underbukser var
gennemblødte (af vand), da vi kom hjem.
Det skal retfærdigvis siges, at vejret var i
orden, da vi startede, og terrænet var
storslået.
Lige nu sidder resten i badstue, men jeg
kan nok finde noget andet, at inhalere end
55° varm vanddamp.

Tirsdag morgen vågnede vi op til tyk sne
overalt, og lidt træls vejr om formiddagen,
altså absolut ikke cykelvejr, senere blev det
gå-vejr, og vi travede rundt og sonderede
pisterne. Vintherne havde været på
”Högfjellet” og lavet stor-indkøb til tyveripriser (Jan’s fjæs lignede da også en ræv,
der lige havde snuppet en fed høne). Og nu
sidder Dorte og jeg og laver en privat ølsmagning, et fin-kulturelt tidsforbrug.

Onsdag var der det fineste vejr hele dagen,
omkring 0°, helt stille og mere og mere
opklaring. Skibakkerne gløder gyldent i
solnedgangen.
Dagen blev brugt til klargøring til hjemtur,
indkøb og oseri i Sälen og Transtrand, og
endeligt en lang travetur i fjeldet.
Vintherne havde truet med fondue til aften,
ikke dårligt. De havde indkøbt diverse ting
i elg- og rensdyrkød, og havde medbragt
masser af andre alternativer i kød,
grøntsager og flødekartofler. God vin og øl
havde vi nok af, Jan havde håndplukket de
første julebryg, så det blev en glimrende
aften.
Torsdag formiddag ved 11.15 tiden kørte
vi mod Gøteborg. Der var efterhånden
faldet mere end 10 cm sne, men vejene
over Malung var saltede og rene, og vejret
var glimrende, så det blev en god tur ned
gennem efterårs-sverige, men de 470 km
tager altså 6 timer, vi holdt for en gangs
skyld hastighedsbegrænsningerne
(Vectra’en kunne have gjort det på 3).
Hjemme i klitterne ved 22.30-tiden i regn,
rusk og slud.

Velkommen til :
301
302
303
304
305
306

Ann-britt & Lars Andersen
Henrik Rishøj Olesen
Tina Munkø & Carsten R. Jensen
Pia & Thomas Lyman
Jane Johansen
Henrik Stubager

Toften 3A, Slangerup By
Fløng Byvej 35
Dagnæs Boulevard 44
Engparken 11
Ørager 24
Frølundevej 92

3550
2640
8700
8370
2650
4220

Slangerup
Hedehusene
Horsens
Hadsten
Hvidovre
Korsør

Arrangementer hos Østsjællands Campingcenter
Lørdag d. 11 og søndag d. 12 jan. 2003 10 - 16.
Vi afholder vores årlige Åbent Husarrangement.
Sæsonen åbnes denne weekend med Danmarkspremiere på L M C Royal 560RD - sølvpilen - airstreameren....
samt masser af gode tilbud på udstyr - telte og campingvogne.
ps. LMC deltager ikke på campingudstillingen i Bella Center i januar 2003.

Søndag d. 19. jan. 2003 Kl. 16.30 Temaaften om vintercamping.
Vi giver gode råd og vejledning om vintercamping.
Dansk Skicampingklub vil fortælle om deres erfaringer som vintercampister, om klubbens aktiviteter og vise
film fra en af klubbens mange ture.
Aftenen er samtidig klubaften for medlemmer.

Mandag d 20. jan.2003 kl. 19.30
Varighed ca. 1½ time.
Sverige gennem 4 årstider
En fortælling om og præsentation af 8 forskellige områder af Sverige gennem de 4 årstider. Oplev bl.a.
Jöteborg ved juletid og Fjäldet om vinteren. Rejsejounalist Anne-Vibeke Isaksen har rejst i Sverige med både
campingvogn, autocamper og som let-campist på alle tider af året.
Denne aften fortæller Anne-Vibeke Isaksen om de mange herlige oplevelser som campist i Sverige. Foruden
gode tips og ideer vil der også blive vist video.
Der vil være mulighed for spørgsmål efter foredraget også tekniske vedr. vintercamping, kørsel m.m . Vi slutter
af med en let anretning.

Vejen til store ferieoplevelser
* LMC campingvogne
* Brugtevogne se:
www.oecc.dk
* Isabella fortelte,
* Tilbehør & reservedele,
* Eget værksted.

Jersie Strandvej 88, 2680 Solrød Strand
Tel. 56143355 Fax 56146636

Åbningstider: Man -, tirs -, tors- & fredag 10 -17,
onsdag lukket, lørdag 10 -14, søndag 10 -16

"JULEFROKOST

2002

Charlotte og Per åbnede deres hjem for afholdelse af julefrokosten.
De heldige, som var "på plads" fredag aften, kunne deltage i fælles grill
arrangement på gårdspladsen. Med den temperatur der var, kunne man føle sig
hensat til en lun vinterdag i Sverige eller Østrig..
Da alle var vel ankomme lørdag, begynde arrangementet til selve
julefrokosten. Alle havde traditionen tro medbragt alt for meget mad. Al
maden var utrolig dejlig.
Så vidt vi husker, sluttede frokosten kl. 24.00, det er desværre ikke muligt
at spørge fru og hr. redaktør, da de var gået meget tidligt i hundene.
Nu er det heldigvis også en tradition, at der spises rester om søndagen før
vi kører hjem. Her var der så mulighed for at smage på det man ikke nåede
aftenen før. Det er rart for os med små maver. Det er svært at nå gennem så
mange gode retter, og vi vil jo helst smage på det hele.
Jørgen og Lena forevigede hele arrangementet på deres medbragte kamera.
Søndag producerede Jørgen CD'ere, så alle der havde lyst og mulighed kunne
få et minde med hjem fra julefrokosten.
Til dem som ikke måtte vide det, kan vi fortælle, at Charlotte og Per bor i
dejlige landlige omgivelser ved Hejlsminde (syd for Kolding), der er en
dejlig stor gårdsplads, hvor der snildt var plads til 10 campingvogne. Der
er ikke så forfærdelig langt til grænsen, så vi var nogle som nåede ned og
støtte de forskellige grænsekiosker. Et andet udflugtsmål fra Charlotte og
Per er selvfølgelig Brødremenighedens Bageri i Christiansfeld, hvor man kan
købe de helt rigtige honningkager.
Tusind tak til Charlotte, Per, Razano og kattene for det dejlige
arrangement."

Aktivitetskalender for klubåret 2002/2003
Tid
Uge
Julen

Aktivitet

Kontakt

Vibeke og Peter tlf. 7444 0264.
Eva og Anton tlf. 7552 8721.

Uge
4-5

Juletur til Kleinarl,
Østrig
Juletur til Westendorf,
Østrig
Idre Fjell i Sverige

Uge
7

Lindvallen i Sverige

Annette og Lars (K. Rasmussen) tlf. 4448
4983.

Uge
7

Sølden i Østrig

Eva og Anton tlf. 7552 8721.

Uge
8

Idre Fjell i Sverige

Dorrit og Jan Bo tlf. 4492 7091

Uge 8

Kleinarl Østrig

Tine og Bent Krogh Tel: 56 14 54 59

Uge
Julen

Margit og Gert tlf. 4656 0231.

Vintercamping i Frakrig og Italien

De franske Alper
De franske alper har 3 campingpladser, der er velegnede som basis for skiferien. Pladsen L'Escale ligger ved foden af
bjergkæden Aravis, midt i den smukke landsby Grand-Bornand. Her ligger 220 km skipister og venter på dig. Du kan også
vælge at overnatte midt i Vercors Nationalpark på Au Joyeux Réveil i landsbyen Autrans, hvor der findes 250 km langrendsskipister og få minutter herfra pister til alpin ski. Pladsindehaverne Frank og Christine Blanc har for nylig fået tildelt 4 stjerner
som følge af en udvidelse af deres servicetilbud og faciliteter. Pladsen Les Lanchettes, der ligger i 1470 meters højde, er et
idéelt udgangspunkt for oplevelser i skisportsområdet Les Arcs. Der er gratis busforbindelse fra pladsen til området.
Italien
Holder du af at stå på ski i Italien, så har pladsen Toblachersee i Dolomitteren virkelig gode faciliteter, blandt andet ekstra
komfortable individuelle badefaciliteter. Pladsen tilbyder også skiundervisning (alpin, langrend, snowboard) og ture med
snesko. WWW.Campingdanmark.dk

DCS Julefrokost 2002

Endelig blev det Fredag den 23 november,
hvor turen skulle gå til julefrokost i
Jylland. Men det arbejde tager jo en del af
ens fritid, så det blev lidt sent inden vi var
hjemme og kunne pakke det sidste i
campingvognen.
Hvad med aftensmad ? Så poppede en lille
ide op, som vi havde fået fra Jane og Stig,
som også har gasovn i deres campingvogn.
Vi laver det undervejs det er da det vi gør !
2 gratiner blev købt og da vi nåede frem til
” broen” stoppede vi ind.Vi havde læst på
pakken: 200 grader og ”køres” så en ½
time. Så ind i ovnen med gratinen og vupti,
50 km. længere fremme var der varm mad
på Fyn !.
Vi ankom på den imponerende gårdplads i
Sjølund ved ni tiden, hvor der allerede var
kommet mange. De var lige blevet færdig
med at grille – altså grille ude og spise
inde i Charlotte og Pers stuer ( ja stuer for
der er mange!)

Lørdag formiddag underholdt ”PC nørden”
Preben ( for 1 år siden viste han ikke et
kvæk om computere) med billeder fra
skiture på sin ”blærbare”.
Efter frokost, gik nogle af os med hunde
(der var 9 hunde ialt ) en tur. Vi gik mod
noget der hed ” Fjællebroen”. Da vi havde
gået i næsten en ½ time og næsten nået til
Ribe amt, og ikke set nogen bro gik vi
tilbage igen.
På gårspladsen var alt stille og roligt
inden den store frokost, som skulle være

kl. 18.00. Nogle få var kørt en tur til
Tyskland, andre slappede bare af.
Præsidenten ankom Lørdag eftermiddag
men havde tabt ” følgebilen”(Anette og
Lars køre naturligvis i hver sin bil – Det
gør præsidenter og fruer altid!!). Mørket
havde overrumplet følgebilen og blev via
biltelefoner guidet til Sjølund.

Da klokken nærmede sig 18, blev der en
leben i Charlotte og Pers køkken – ja så
meget at sikringerne ikke ville være med
mere, og alt blev mørkt. Vi fik lys igen og
maden fik vi på bordet

Vi hoppede om bord i det overdådige
julefrokost bord kl. ca 18.00. Der blev
rigtigt hygget og snakket, spist og drukket.
Menuen var ca. sådan her:
Sild,sildesalat, Stegte sild,
fiskefileter,hønsesalat, hakkebøf
m/surt,roastbeef m/remoulade,ristede løg
og peberrod, flæskesteg m/rødkål, kalkun
m/bacon, leverpostej m/champignon,
skinke, laksetærte, fiskeruller m/

rejer,kaviar,dressig og flutes, Rejer m/
mayonaise og citron, frugtsalat,
risalamande m/kirsebærsauce, 6 oste
m/kiks og franskbrød og dertil var der
naturligvis osse hjemmebagt rugbrød
- behøver vi at sige mere !!
Da vi havde forædt os godt og grundig gik
vi ( Tine & Bent ) til køjs allerede ved
23.00 tiden, dog ikke fordi resten af
selskabet var kedeligt. De andre festede
videre et stykke tid – har vi hørt !

Fjællebroen den gamle hovedfærdselsåre som dannede
grænseskel mellem Danmark og Tyskland fra 1864 til 1920,
er bygget i 1830. I 1980 blev broen restaureret. Den er nu
fredet og hører under Nationalmuseets
Fortidsmindeforvaltning.

Der fik vi en ”sodavand” og travede så
tilbage til Vejstruprød med en sund
velopbygget appetit til frokosten.

Per og Charlotte havde sørget for
afhentning af morgenbrød hos bageren
både Lørdag og Søndag – vi skulle blot,
hver familie, hver især skrive ned på en
bestillingseddel hvad vi ønskede og næste
dag stod det så til afhentning i Entreen.
Christian havde ingen problemer med at
finde sin pose med brød, da det var den
sidst afhentede hver dag.
Da vi havde sunket morgenmaden , var der
bred enighed om at den ” Fjællebro ”
skulle findes, så 7 hunde og en hel masse
mennesker begav sig ud på vandring.
Det lykkedes - vi fandt den . En lille bitte
gammel bro, som tidligere og indtil 1920
havde fungeret som grænseovergang til
Tyskland.

Efter Søndagens fælles ”reste” julefrokost
(ja, der var ”lidt” tilovers fra dagen før ),
kunne vi se at Preben var helt flad………,
så vi tilbød at hjælpe ham , men nej , han
kunne selv skifte hjul på Mondeoen. !!
Mens Preben skiftede hjul, var der
almindelig opbrud. Den ene efter den
anden takkede af for denne gang – og det
gjorde vi også.
Tak til Charlotte og Per for en vellykket
” Julefrokostarrangmentweekend ”
Tine & Bent

Vinterens bedste skibog!
”Den komplette Snowboarder” er den bedst sælgende bog om snowboard i USA og den er nu oversat til
dansk.
”Den komplette snowboarder” fortæller med tydelige illustrationer og slående fotos alt, hvad du bør vide
om teknik og udstyr. Den giver omfattende indsigt i bl.a. freeriding, carving, offpiste-snowboarding,
halfpipekørsel og freestyle og den har masser af tips fra professionelle i verdensklasse.
Bogen er skrevet i et let læseligt sprog og fører læseren igennem alt omkring snowboard - lige fra den
grundlæggende viden om udstyr og tilbehør til de allermest avancerede finesser. Med 200 fotos og
illustrationer giver bogen samtidig en grundlig visuel vejledning.
Bogen har fået følgende lektørudtalelse fra bibliotekerne:
Denne bogs undertitel holder, hvad den lover: det er den komplette guide til snowboarding, både for
nybegynderen og for den mere øvede. De tre forfattere er alle erfarne snowboardere og professionelle
instruktører fra sportens fædreland USA. Bogen giver indtryk af, at snowboarding er en meget varieret
sport, som kan dyrkes på mange forskellige pister og på mange forskellige måder.
I bogen fortælles grundigt og letforståeligt og med mange illustrationer om udstyr, om
grundindstillingerne på brættet, om freestyle, om sikkerhedsregler, om at køre off-piste, om
konkurrenceregler, ja, stort set alt, hvad der er værd at vide om denne sport, som man jo af indlysende
grunde for det meste må til udlandet for at dyrke. Selv om den teoretiske viden med denne bog er i orden,
anbefaler forfatterne, at man allierer sig med en erfaren skiinstruktør.
I forhold til de 2 andre bøger på dansk om emnet: Snowboarding af Andy Fraser, 2000 og Snowboarding,
grundbog for begyndere, 1998, er bogen her den mest omfattende
Anne Grete Jacobsen.
Bogen er udgivet på Forlaget Agenda og kan købes hos boghandlere eller direkte fra: Forlaget Agenda,
Havnevej 4, 3300 Frederiksværk, telefon 47 72 12 00 eller pr. email: post@forlagetagenda.dk
Prisen er kr. 248,- + forsendelse og postopkrævning kr. 40,-.

