Tilmelding til Årsmødet

Beretning fra Idre og Tandådalen

NR: 43 – 11. Årgang Juni. 2004

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.
HUSK SIDSTE
FRIST FOR
INDLEVERING AF
INDLÆG ER DEN
10.Sept. - 2004

DCS-SEKRETARIAT
KONTAKTPERSON SYDVEST
Annette & Lars Møller
Højmark 29, Rinkenæs
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
Dorrit og Jan Bo Rasmussen
Ejbydalsvej 176
2600 Glostrup
44 92 70 91 Mobil: 23 22 27 28
jan@rasm.dk
KRITISK REVISOR
Dorthe Andreasen
Hjørringgade 61
9850 Hirtshals
98 94 47 15 Mobil: 40 92 47 15
KONTAKTPERSON VEST
Dorthe / Hans Jørgen Andreasen
Hjørringgade 61
9850 Hirtshals
98 94 47 15 Mobil: 40 92 47 15
BLADREDAKTION
Tine og Bent Krogh
Tanggårdsvej 10
2680 Solrød Strand
56 14 54 59 Mobil 28 96 20 68
bentkrogh@post3.tele.dk

Idre i uge 10 2004
Lørdag d. 28 -02
Alle 5 familier ankom sidst på eftermiddagen. Alle var trætte og der blev ro meget tidlig.
Søndag d. 29 – 02
Vejret var fint med meget sol hvor vi også kunne side udenfor og spiste frokost som var
grillede pølser. Preben havde nogle problemer med at komme igennem kontrol posten, det
var alkoholen der var problemet (lommelærken med gammeldansk). De fleste gik tidlig
ind til sig selv på grund af fjernsynet. Der var nogle som syntes de ikke havde snakket nok
så de holdt et møde kl. 04 om morgen, hvor Stigs telt blæste af, Preben måtte sætte sit telt
bedre fast, de troede at sneen kunne holde det, men nej.

s
Mandag d. 01 -03
Det var stadig meget blæsende, men skiløb blev det til alligevel. Irene kom lidt op at slås
med t-liften den første gang hængte hun på den, anden gang fik hun den i nakken, tredje
gang var lykkens gang. Vi fik vafler og chokolade til afterski. Til aften var der
fællesspisning i huset. Igen var der nogle der skulle holde møde om natten, Lennarts telt
stod ikke godt fast, så Preben var igen oppe og hjælpe.
Tirsdag d. 02-03
Vejret var stadig meget blæsende så det blev ikke så meget til skiløb, Gert stod ikke på
skiene hele dagen, han lå også ned, han kom med en undskyldning, om at der var en som
løb lige ind foran ham, men vi så det ikke? Preben havde det med at skulle i kontakt med
lift personalet, så han krydsede stavene bag ryggen så stavene sad fast i møllen. Natten var
fredelig.
Onsdag d. 03-03
Dagen startede godt alle var udsovet og solen skinnede fra en skyfri himmel. Janne var på
skiskole og lige pludselig kørte skiene for stærk og hun fik en god glidetur, hun tabte ikke
lysten og hun kom helt op på toppen. Lennart løb sammen med Sandra og hun så sin far
ligge ned 2 gange. Han havde også en cola som var dybfrossen, han brugte den som
springstof, spørg selv Hanne når i møder hende. Ellers kører det hele på ski.

Torsdag d. 04-03
Morgenstunden begyndte med at Lennart kom ud med en elkedel hans skovl var frosset
fast, det var med vilje han fryser den fast hver dag så ingen stjæler den. Hanne har været
på en stor tur i dag hun var over fjället for første gang. Hanne fik et stort chok, Preben stod
lige midt på bakken og så farlig ud, så hun faldt . Om eftermiddagen fik Gert travlt, han
sad i 3-stoleliften sammen med Preben, og Preben sagde, skulle Margit ud at køre, han
havde for vi ved ikke hvilken gang bundet teltet fast til bilen. Han så ikke hvem der ellers
var på bakkerne, han kom tilbage inden Margit kørte, så der skete ikke noget. Irene og
Christian serverede vodkafigen til afterski
.

Fredag d. 05-03
Janne og Hanne var ude at løbe på ski om formiddagen sammen med Sandra, Sandra
lovede at hun nok skulle vente på dem nede ved liften, Lennart sagde Sandra ikke havde
fået brugt sin energi. Om aftenen fik vi den store menu, en gentagelse fra sidste års succes:
Ren-filet med det hele. Det var en rigtig hyggelig aften. Vi samlede alle vi kendte og blev
19 voksne og 2 børn. ’

Lørdag. 06-03
I dag pakkede vi sammen og kørte til Tandådalen, vi blev modtaget af glade AC campister
midt i en stor frokost, senere blev vi vist rundt i området.

Tandådalen uge 11.
Søndag d. 07-03
I dag skulle vi tidlig op Janne og Lennart skulle køre kl. 8, vi andre skulle bare på ski.
Preben blev over trolden, han stod på hovedet nede i troldeskoven.
Mandag d. 08-03
Der var så mange mennesker ved lifterne så vi tog en slap af dag mere eller mindre. Flere
prøvede på at bruge nogle penge nede i byen, men det lykkedes ikke.
Tirsdag d. 09-03
Formiddagen gik med ski for nogle af os, andre var ude at bruge penge. Vi byttede roller
om eftermiddagen, men Hanne og Stig snød og lavede ikke noget denne dag, hun skal
alligevel have den ros at hun lavede vafler til vi andre kom hjem fra ski.

Onsdag d. 10-03
Dagen i dag var hård syntes Preben fordi vi skulle ud til kl. 9.15. Hanne var ovre på
Hundfjället hvor hun øvede sig på at stå baglæns på ski, det gik ikke så godt. Kl.14 var der
fælles grill. Camping fatter stillede grill til rådighed, vi var i alt 26 personer, fra diverse
klubber. Vejret i dag var overskyet og lidt sne medens vi spiste.
Torsdag d. 11-03
Overtrolden kunne ikke få Gert med på potten, men han fik Margit med i skoven. Irene og
Christian var magelige så de tog bilen over til Hundfjället. Vi andre tog trækliften der kun
tog 15 min.

Fredag 12-03
I dag var det tid til hjemrejse for Kirsten og Preben. Vi andre opførte os eksemplarisk i
deres fravær.
Lørdag d. 13-03
Så var det tid til hjemrejse for os andre hele ferien har været perfekt, vejret har været med
os, de fleste dage har solen været højt på himmelen fra morgen til aften, rigtig god sne.
Alle har hygget sig, der har ikke været nogle uheld.
Kirsten har vi haft vores problemer med, vi skulle helst være ude kl. 9 og måtte ikke
komme hjem til frokost før kl. 13 og ude igen kl. 14 og hjemme igen kl. 16, det holdt ikke
altid. Hun ville gerne have tid til at sy sit tæppe, eller at læse sin bog i fred og ro.
Pisterne ved Tandådalen er virkelig gode, men der er langt at gå til pisterne i forhold til
Idre, og turen til Hundfjället er lang, man skal med to transporstlifte i ca. 15 min. Der er
mange gode pister i alle kategorier, men længden er Svensk. Der er ikke køkken til
rådighed, men man kan vaske op hvor man henter vand. Badeforholdene er fine og der er
sauna, man kan låne samlingslokale ifølge aftale med campingfatter.

Tak for en god ferie.
Janne og Lennart, Sandra og Sabine - Irene og Christian – Hanne og Stig – Kirsten og
Preben – Gert og Margit

Ny Adresse pr. 15.07.2004
DCS-KASSERER &
KONTAKTPERSON ØST
Pia Clausen & Per Olsen
Krogestykket 48
2730 Herlev
44 84 87 23 Mobil: 40 60 12 85

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

Sæson Cooling
Torsdag : måtte vi skynde os hjem fra
arbejde, for at blive klar til den lange
køretur på ca. 25 km.
Vi ankom ca. kl. 17.00 (meget udmattet
efter køreturen).
Bett & Palle var ankommet til Sunds sø
camping
(en lille men meget hyggelig plads). I
løbet af aften / nat kom der flere ski
campister.
Kirsten & Preben som var med arrangør
(sammen med Vibeke & Peter ) ankom
kl.ca.01.00.
Forklaring:
De skulle have Mette & Mikkel med (
Tina & Finn´s børn ) . De skulle bo hos os
i Bededagene . Først gik Tina & Finn´s
bil i stykker, så Preben måtte hente dem

et sted på motorvejen. Så var Kirsten &
Preben klar til afgang lidt forsinket , men
AK Sjælland er blevet meget længere tror
vi , for det tog 4 timer inden de var ved
broen (normalt ca. 1 time med en god bil )
, imens vi andre hyggede os på Sunds sø
camping.

Fredag : Nogle tog turen rundt om Sund

Lørdag : Nogle benyttede sig af turens
om gik til Gjellerup , hvor Anette &
Karsten Pind har fået en god og pæn
firma banket op ( dem har vi jo ikke set
meget til de sidste MANGE år ) , hvor de
bl. andet viste os hvordan en tæppe til
forteltet bliver lavet.
Der var flere ski campister der fik en
tilbud som de ikke kunne sige NEJ til.
Til Anette & Karsten skal her lyde en
TAK for at have åbnet dørene for os.
Lørdag aften skulle der så være fest,hvor
vi kunne bestille mad fra Mette & Klaus`s
køkken . (God mad )
Der skal her lige siges , at der var en som
ikke smagte særlig meget af sin mad ,
nemlig vores knald hamrene gode
redaktør Bent , for han var " LETTERE
beruset " Det kunne vi alle se , da han
skulle på wc gik han godt nok over til et
hus, hvor der stod Handicap wc, men der
var et hegn før den, da den hører med til

Parken ned til Sunds sø. Hvad gjorde
Bent så??
Jo han hev " ormen " ud, kikkede op i
luften ( man kunne rigtig se han trængte
til at lade vandet ). Så var det at der kom
et par ældre ægtepar gående, så her må vi
konstater at BENT pisser på folk.
Søndag : Gik med at der lige så stille blev
pakket sammen og turen gik hjemad.
Mette , Mikkel ,Vibeke , John og jeg
Kate sige tak for en god og hyggelig
weekend.
John & K
_______________________________

_________________________________________________________________________________________________

,

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 Påsken –04.
Vi havde jo valgt Kläppen fra, og tog til Campitello i nytår, og så færdig slut!
Stærkt foranlediget af vore to små poder (28 og 30), der stadig gerne vil med os på
(gratis) ferie, placerede vi os så alligevel i Kläppen i uge 8 – påsken.
Lise var med i uge 8, så det skulle være den ”bette”, Christian, i påsken. Nu er ”bette”
så meget sagt. Nu fylder 90 kg fordelt på 185 cm jo godt i en Tsoy-oda med plads til
1+¾+¾, men meget passende er han bred opover, mens Dorte er det nedover, så det
gik med lidt velvilje fra min side.
Fredag d. 2 med hurtigfærge Frh. – Göteborg og fin tur til Kläppen, ankomst 2315. De
traditionelle sild udeblev, men vi fik snapsen.
Vi vågnede op til det mest formidable vejr lørdag morgen. Pisterne var næsten det
bedste vi har oplevet. Høj klar sol, stille, og omkring 0°. Simpelthen en af vore bedste
dage på ski nogensinde.
Hvorfor helvede er der så nogen, der går rundt og kalder mig ”Jesper lavtryk”?
Dorte’s middag var også formidabel, som sædvanlig, med super-kødvarer fra slagter
Skoven (ham må I da have hørt om i Københavnstrup) og drikkevarer der
modsvarede (har nogen af jer for resten smagt øllen, ”Rostocker Freibeuter”?,

uovertruffen i klassen stærk, maltet). Derefter væltede vi ret tidligt omkuld. Dog blev
Dorte tævet først, i både ”500” og ”43½” (det gav hende en meget urolig søvn! Nu
forstår jeg det heller ikke helt, for det er hende, der både laver de i øjeblikket
gældende regler, og regnskabet).
Søndag morgen var der så +° og støvregn, så pisterne var nogle store våde pukler, da
vi sent kom derop. Vi sluttede tidligt.
Hvem helvede er det nu der råber ”Jesper Lavtryk”?
Udsalg i skibutikken, Christian købte et par Super-Salomon ”pjäxor” til 1587,- kr.
Det blev også til en lille sight-seeing langs begge sider af elven.
Vi sov blideligt ind til regnens blide trommen på taget.

Mandag morgen vågnede vi til regnens blide trommen på taget! og vindens hylen om
hjørnerne, gråt og trist.
Sneen var som ventet det rene havregrød, og efter en kortere tur blev det i stedet til
indkøb af alskens gode sager i Sälen.
Vi kiggede også på de 4 store steder i Sälen-fjeldet. De havde samme klima som
Kläppen, og ifølge internettet det samme i Trysil.
Hjemme igen på pladsen var der strålende sol, og mange +° (for mange sagde sneen).
Hvem f. er det nu, der står og galer ”Jesper Lavtryk”?
Men solen kunne da bruges til en passende fordeling af en Caledonian creamy Ale, en
Paulaner Hefe-weissen, og en blå Albani julebryg, i læ af vognen, så det var ikke så
ringe endda.
Høj klar himmel giver høj klar frost. Med dette i baghovedet sov vi ind, uden synd i
sjæl.
Og ganske rigtigt. Tirsdag var sneen fin fin på de nordvendte sider i hvertfald, og da
vejret var glimrende blev det en rigtig fin dag på ski. Selv Christian var godt brugt, da
han kom ned fra ”æ bakker”. Efter nok en vellykket middag (tysk hamburgerryg af
egen import (ikke pumpet), hvide kartofler og bernaisse med forårsurter) til spandevis
af rødvin, ses der nu DVD på bærbar, mens solens sidste stråler maler øst-fjeldene
røde.
Onsdagen, askeonsdag meget lig tirsdagen rent vejrmæssigt. Nattefrost, og rimelige
dagtemperaturer giver rimelige pister, igen en fin skidag i hvert fald dagens første
halvdel.
Sidst på dagen oseri i Sälens butikker, og indkøb af diverse delikatesser.
Og så en kuriøs ting. Én af de organisationer, der har bestilt mig til at lave en
ølsmagning, ringede om jeg kunne finde alkoholfri øl til én af de tilmeldte!!
”Systemet” havde 2 forskellige (Jever og Clausthaler), mens de almindelige butikker
ikke havde under 2,1% styrke.
Vi var tidligt på stikkerne torsdag i forrygende flot vejr. Pisterne var i toppen efter
nattefrosten, men de holder ikke så godt om eftermiddagen.
Efter mange timer på pisten var der igen godt øl i solen: Åbro jul-øl, Mc Ewans India

Pale Ale, og Chimay Bleu.
Om aftenen var der påskefrokost, sammen med Bolette (hende i ved nok, datter af
dem i ved nok).
Spørg ikke om hun vandt i ”500”.
Igen tidligt på stikkerne fredag, og igen til flot vejr. Pisterne var også igen flotte fra
morgenstunden.
Over middag pisterne at lide skade, der var kommet masser af mennesker torsdag
aften, og de skulle af én eller anden grund ud på ski! Det led pisterne altså noget
under.
Men det var en dejlig skidag (Jesper hedder nu ”Teglgård”).
Påskelørdag var så opbrudsdag, i øvrigt over hele pladsen.
Efter formiddags-indkøb i Sälen, satte vi kursen hjemover lige over middag. Vi havde
besluttet, at vi ville tage den med ro, og køre øst om Vänern, ad det der ifølge kortet
og info-tavlerne hed vej nr. 64, men som på vejtavlerne hed nr. 26.
En langt mere interessant, men også længere tur, end den ret kedelige vej nr. 45.
Vi sigtede på at overnatte et sted omkring Götakanalens udløb i Vänern. Her fandt vi
Askevik campingplads nede på søbredden, en yderst positiv oplevelse i alle måder, et
pragtfuldt sted med fine faciliteter.
Her lavede Christian så grill-mad i tonsvis, som blev nydt til solnedgangen over søen.
Påskedag mageligt opbrud, og snagen rundt i Sjötorps sluser og tørdok fra
Götakanalens ungdom.
Da vi var tidlig på den, forsøgte vi pr. tlf. at få plads på færgen kl 16.00, i stedt for,
som booket, kl 18.15. Alt optaget! Vi prøvede alligevel, vi har før haft succes med at
prøve chance-køen. Stadig alt optaget! Den meget venlige dame i indcheckningen
ville dog gerne gøre en indsats, og efter en større kampagne med mere end 1 telefon
til øret, meddelte hun os glædestrålende efter en rum tid, at hun havde skaffet os 2
pladser (1 bil + 1 campingvogn).
Vi blev så dirigeret ind på underste dæk, sammen med 1 bil mere, med trailer.
Vi var så de eneste på dette dæk, hvor der var plads til 100 biler mere, under
overfarten!!!
Hwa sa do?
Hans Jørgen.
Hærs’hals.

Det er nu tid til at reservere den sidste weekend i august (27-29 august)
Vi har valgt at vende tilbage til de dejlige omgivelser i Lyderslev.
Traditionen tro vil der være fællesspisning lørdag kl. 19.00 i klubhuset, øl, vand og vin
købes under middagen og mødet i klubhuset
Vi forsøger at arrangere underholdning, men det er ikke let når alle de store navne er
optaget den aften, selv Sir Paul McCartney er optaget! Så hvis der nogen der sidder inde
med ideer er de meget velkommen.
Program:
Fredag:

16.00 De første ankommer.

Lørdag:

15.00 Årsmøde
19.00 Spisning i Klubhuset

Søndag

11.00 Køb/salg/bytte div. udstyr

Deltagelse:
Kr. 200,Det dækker: strøm, camping 2 overnatninger, ubegrænset vand, sol og samvær!
Menuen lørdag er en stor buffet med: Okse, lam og kylling m.m.
Kan købes for kun kr. 130,- (børn under 12 år halvpris)
Tilmelding: Da der (selvfølgelig red.) ikke er nogen der ønsker at klippe/rive i dette
fremragende blad er den vedlagt i løs format.
Tilmeldingen er først registreret når indbetalingen er noteret hos kassereren på:
Giro: 093-9080
Tilmelding senest 15-8-2004

Pia & Per tlf. 44848723 / E-mail po@hp.dk
Tine & Bent tlf. 56145459 / E-mail bentkrogh@post3.tele.dk

Viste du det..?
1. Hvis du råber i 8 år, 7 måneder og 6 dage,
så har du produceret nok lydenergi til at
varme en kop kaffe.

2. Hvis du prutter uafbrudt i 6 år og 9
måneder, så har du produceret samme
mængde gas som en atom bombe.
3. At redaktøren mangler indlæg, og det er
derfor at du skal læse sådan noget som dette.
4. Du bruger 150 kalorier i timen hvis du slår
dit hovede hårdt imod en mur.

14. Isbjørne er ventre-håndede.
15. En flue kan huppe 350 gang længere end
dens længde. Det svarer til et menneske
hopper længede svarede til en fodboldbane.
16. En kakkelak kan leve i 9 dage uden dens
hovede, før den sulter sig ihjel.
(ok, eeeeeewwwwww)
17. Fam. Crusell stadig har 3 campingvogne !
18. At de 2 campingvogne ER TIL SALG
19. Elefanten er det eneste dyr som ikke kan
hoppe.

5. Hvorfor jyder ikke har dild på bordet?
Ellers ville de bare sidde og sige: ræk mig lige
a' di'-do'!
6. At jyderne gør det alligevel
7. Gennemsnits befolkningen er mere bange
for edderkopper end døden.
8. Du kan slå dig selv ihjel ved at holde på
vejret.
9. Hver gang du slikker et frimærke indtager
du 1/10 kalorie.

20.Søstjerner har ingen hjerne.
21. Sommerfugle smager med deres fødder.

10. Der er størrer sandsynlighed for at du
bliver slået ihjel af en champagne prop end af
en giftig edderkop.
11. Højre-håndede mennesker lever i
gennemsnittet 9 år længere end venstrehåndede.
12. Det er lige langt fra Jylland til Sjælland,
som fra Sjælland til Jylland – og det koster det
samme !

22. at du allerede nu kan begynde at tænke
på hvor til du vil arranger en skitur

______________________________________________

13. En myre kan løfte 50 gange sin egen
vægt, den kan slæbe 30 gange sin egen vægt,
og hvis den bliver forgiftet, så falder den altid
til højre, når den dør.

Bente skriver til sin mor fra skiferie:
"Kære mor! Det er sjovt at stå på ski! I
dag har jeg brækket et ben. Det var heldig
vis ikke mit eget."

