
 
 
 

Tilmelding til Sæson-Cooling 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beretninger fra bl.a.  Stubaital, Kläppen, og Kleinarl 
 

 
 
 

 

NR: : 38 – 10. Årgang Marts  2003 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
                          
 
 
 
 
 
 
 

  KLUBUDVALG 
 
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 

HUSK SIDSTE 
FRIST FOR 
INDLEVERING AF 
INDLÆG ER DEN 
1. Juni - 2003 



PÅSKETUR  2003  TIL  STUBAITAL . 
 
 
Vi , Lena og Jørgen kører en tur til Stubaital,   
Østrig i påsken, og alle er meget velkommen  
Vi påtænker at køre hjemmefra onsdag 16.04. 
og blive der til søndag 27.04.2003. 
Det er planen at vi skal bo på Camping Stubai 
I Neustift. Campingpladsen ligger midt i byen 
og er en fin plads med et meget flink værtspar . 
Der er fast strømpris € 2,80 pr. dag så man kan  
bruge elpatron uden at blive flået . 
 
                                                    Stubaital er et fantastisk skiområde med                     
                                                    mindst km.53 pister åben i påsken 
                                                    Her er et fint børneområde, samt lange  
                                                    pister med udfordringer til den øvede 
                                                    skiløber. 
                                                    Der er gratis skibus fra campingpladsen 
                                                    til Gletscher skiområdet , og det tager ca. 
                                                    20 minutter. Hvis vinteren tillader det, er 
 
der ca. 200m fra campingpladsen til Elfer Lift. 
Neustift ligger ca. Km.25 fra Innsbruch, 

Så hvis man ønsker lidt fri fra at stå på 
ski, er her gode muligheder for kultur og 
shopping, såsom Swarovski Krystal, et 
meget flot museum, som er et besøg  
værd. 
Hvis dette har vakt interesse, eller I har 
nogle spørgsmål er I meget velkommen 
til at kontakte Lena eller Jørgen på telefon 8694 5941   
Lena Mobil 20782217 Jørgen mobil 40203526  mail:busse@oncable.dk 
Web steder.  www.campingstubai.at    og   www.stubai.gletscher.com 
 

Aktivitetskalender for klubåret 2003 
Tid Aktivitet Kontakt 
Påsken 
 
Påsken 

Idre fjell – 2 ledige pladser  
 
Stubai., Østrig 

Pia og Per  tlf 44 84 87 23 
 
Lena og Jørgen 86 94 59 41 

St.Bededag
sferien 

Sæsoncolling i Faxe Sussie og Tony Nissen  Tlf 56714948 
Anette og Lars Rasmussen Tlf 
44484983 

29-31 
August 

Årsmøde Jylland  

 



                                  
 
 
 
 
 
 

 
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: 

 

 
 

 
 
. 
Hej Skicampist 
Jeg har stykket en video sammen om Påsketuren til Idre sidste år. Der har været 
et par henvendelser vedrørende ønske om et kopi af videoen.  
Hvis du ønsker et kopi, kan jeg producerer og sende et eksemplar til dig. 
Video kan bestilles i følgende formater 
DV-video Pris: 75 kr. + porto 9 kr. i alt 84 kr. 
Super VHS video Pris: 80 kr. + porto 15 kr. i alt 95 kr. 
VHS video Pris: 50 kr. + porto 15 kr. i alt 65 kr. 
Betaling kan ske til Unibank reg. nr. 2419 konto nr. 0419100455 (husk at skriv 
navn eller DCS nummer på indbetalingen) 
 
Med venlig hilsen 
Bill Hussmann 
BiMann 
Jellingvej 7. DK-3650 Ølstykke 
Tlf.: +45 40 77 65 26 Fax: +45 47 17 65 26 
WWW.BiMann.dk 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til : 
 

307 Hanne & Birger Gotfredsen Tvedvej 153  5700 Svendborg 
308 Tove & Jens Jørgen Andersen Hørkærhaven 14, Ubby 4490 Jerslev 
309 Hanne Jensen Nandrupsvej 6, 3.tv. 2000 Frederiksberg 
310 Birgit Larsen Brøns Allé 19 8700 Horsens 
311 Finn Skov Engvang 8 7430 Ikast 
312 Bjarne Rasmussen Sognevejen 4, Nødager 8560 Kolind 
315 Gert Salling Jakobsen Sognevejen 6, Nødager 8560 Kolind 
316 Niels Chr. Dahl Sørensen Egedesmindevej 26 6715 Esbjerg N 
317 Kim Aagaard Østerdalsgade 2,  3.th. 2300 København S 
318 June & Henrik B. Pedersen Vandværksvej 19 A 2670 Greve 



 
Info om ski-camping til Jyllandsposten v. Finn Koch 

 
 
Ski-camping – hvem, hvad, hvor !!! 
 
Ski-camping henvender sig til de familier, der har en velfungerende campingvogn eller autocamper 
(robust, god isolering og driftsikkert varmeanlæg), og som kan lide at stå på ski/tager på skiferie om 
vinteren. 
 
Ski-camping er en populær-betegnelse for at holde skiferie i familiens campingvogn frem for at indlogere 
sig i hytte/pensionat/hotel. 
 
I følgende er beskrevet 5 skiområder mod nord og 5 mod syd, der er potentielle for ski-camping. Under 
hvert område er angivet positive og negative kvaliteter oplevet ved ski-camping på stedet. 
 
De nævnte oplysninger må kun opfattes som vejledende. Oplyste køretider er effektive cirka-tider ved 
normal kørsel i normalt føre og uden pauser, mulige forsinkelser mm. Oplyste prisniveauer vedrører 
udelukkende overnatningspriser på campingpladser. 

 
Ski-camping i Norge og Sverige 

 
Idre Fjäll i Sverige 
- 12-14 timers køretid fra Danmark m. campingvogn, afhængigt af vejr i vinterføre (sammenkørt sne/is, 

der kan være gruset) - stigning på sidste stykke fra Idre By til campingpladsen på Idre Fjäll 
- Centraltbeliggende campingplads midt i skiområdet  
- Gode faciliteter (sanitær, tørrerum, køkken, opholdsrum mm.) 
- Prisniveau i middel 
- Meget børnevenligt skiområde 

Sälen-området i Sverige 
- 10-12 timers køretid fra Danmark m. campingvogn, afhængigt af vejr i vinterføre (sammenkørt sne/is, 

der kan være gruset) - stigning på sidste stykke fra Sälen By til campingpladserne på Sälen Fjället 
(Lindvallen m.fl.) 

- Centraltbeliggende campingpladser (2-3 at vælge i mellem) ved foden af skibakkerne  
- Gode faciliteter (sanitær, tørrerum, køkken mm.) 
- Prisniveau i middel 
- Børnevenligt skiområde 

Branäs i Sverige 
- 8-10 timers køretid fra Danmark m. campingvogn, afhængigt af vejr i vinterføre (sammenkørt sne/is, 

der kan være gruset) 
- Campingplads ca. 500 meter fra skibakkerne  
- Gode faciliteter (sanitær, tørrerum, køkken mm.) 
- Prisniveau i middel 
- Børnevenligt skiområde 

Trysilfjell i Norge 
- 10-12 timers køretid fra Danmark m. campingvogn, afhængigt af vejr i vinterføre (sammenkørt sne/is, 

der kan være gruset) - stigning på sidste stykke fra Trysil By til campingpladsen på Trysilfjell 
- Centraltbeliggende campingplads ved foden af skibakkerne  
- Gode faciliteter (sanitær, tørrerum, køkken mm.) 
- Højt prisniveau 
- Børnevenligt skiområde 



 
Hemsedal i Norge 

- 10-12 timers køretid fra Danmark m. campingvogn, afhængigt af vejr i vinterføre (sammenkørt sne/is, der kan 
være gruset) - stigning i Gol (Gol-fjeldet) og stigning til en af campingpladserne i Hemsedal By  

- Flere campingpladser at vælge i mellem i Hemsedal By, der liger ca. 3 kilometer fra alpincenteret. 
Privat fastliggerplads ved foden af skibakkerne i alpincenteret 

- Gode faciliteter (sanitær, tørrerum, køkken mm.) 
- Relativt højt prisniveau 
- Børnevenligt skiområde 
 
 

Ski-camping i de Østrigske Alper 
 

Zillertal 
- 14-16 timers køretid fra Danmark m. campingvogn, afhængigt af trafik og føre gennem Tyskland 
- Campingpladser i hovedbyerne Kaltenbach, Zell og Mayrhofen. 2-15 kilometers kørsel fra 

campingplads til lift  
- Gode faciliteter (sanitær, tørrerum, køkken mm.) 
- Prisniveau i middel 
- Skiområder for lidt mere end begyndere 
- Skiskoler og mindre områder for nybegyndere 
 

Brixental 
- 14-16 timers køretid fra Danmark m. campingvogn, afhængigt af trafik og føre gennem Tyskland 
- Campingpladser i hovedbyerne Brixen im Thale og Westendorf. 2-8 kilometers kørsel fra 

campingplads til lift  
- Gode faciliteter (sanitær, tørrerum, køkken mm.) 
- Prisniveau i middel til højt  
- Skiområder for lidt mere end begyndere 
- Skiskoler og mindre områder for nybegyndere 
 

Fiberbrunn 
- 14-16 timers køretid fra Danmark m. campingvogn, afhængigt af trafik og føre gennem Tyskland 
- Campingplads ved foden af skibakkerne 100 meter fra hovedlift  
- Meget gode faciliteter (sanitær, tørrerum, køkken mm.), mulighed for gastilslutning mm. 
- Højt prisniveau 
- Skiområder for lidt mere end begyndere 
- Skiskoler og mindre områder for nybegyndere 
 

Kleinarl 
- 15-17 timers køretid fra Danmark m. campingvogn, afhængigt af trafik og føre gennem Tyskland, 

stigning fra Wagrain By ud mod Kleinarl, stigning til campingpladsen i Kleinarl By 
(traktorafhentning af campingvogn ved hovedvejen) 

- Campingpladser (bondegårdscamping) i Kleinarl By (lige over for hovedlift) og 2 kilometer fra 
byen/hovedlift  

- Primitive med velfungerende faciliteter (sanitær, tørrerum, køkken mm.) 
- Lavt prisniveau  
- Skiområder for lidt mere end begyndere 
- Skiskoler og mindre områder for nybegyndere 
 



Sølden 
- 14-16 timers køretid fra Danmark m. campingvogn, afhængigt af trafik og føre gennem Tyskland 
- Campingplads i Sølden By ca. 500 meter fra hovedlift  
- Meget gode faciliteter (sanitær, tørrerum, køkken mm.) 
- Højt prisniveau 
- Skiområder for lidt mere end begyndere – skiområde på gletschere åben det meste af året 
- Skiskoler og mindre områder for nybegyndere 
 
 
 

DANSK CAMPING SKIKLUBs juletur til Kleinarl i Østrig 
 
En af klubbens juleture 2002 gik til den lille alpeby Kleinarl, som ligger i yderområdet af Sportwelt 
Amade (Wagrain-Flachau-Zauchensee-St. Joham im Pongau). 
 
Allerede på klubbens generalforsamling i august blev denne tur annonceret af familien, der havde meldt 
sig som turleder. 
 
Som turleder på en klubtur påtager familien sig annoncering, tilmelding og reservation af campingplads 
på stedet. 
 
Familien havde valgt ”Camping Viehauser” i Kleinarl. En lille primitiv men hyggelig 
bondegårdscamping ca. 2 kilometer fra hovedliften i Kleinarl. Der er plads til ca. 15 campingvogne, så 
skiklubben fyldte godt op med de ca. 10 campingvogne, der deltog i turen. 
 
Det er primitive forhold på ”Camping Viehauser”. Det dufter landligt og det hele foregår meget meget tæt 
på naturen, hvilket i sig selv er en stor oplevelse. Toilet/bad foregår i rum i den ene ende af kostalden 
eller i en midlertidig opstilet skurvogn udenfor. Men rent og pænt med østrigsk omhyggelighed. 
Overnatningsprisen er helt nede på ca. dkr. 100 pr. døgn pr. familie/campingvogn. Hertil kommer strøm 
og turistskat. Altså en meget meget billig overnatningspris sammenlignet med priser på de pensioner og 
hoteller, der ligger i Kleinarl By blot et par kilometer fra campingpladsen. 
 
Forholdene er helt acceptable med de muligheder, der bydes på i en moderne campingvogn i dag. En 
sådan er nemlig både udstyret med toilet og bad, stor vandtank og spildevandstank. Der skal blot være 
mulighed for friskvandforsyning, blive koblet til strømforsyning på 220 volt og komme af med 
spildevandet på behørig vis. Og alt dette fungerer på ”Camping Viehauser”. 
 
Julen 2002 var lidt af en katastrofe for mange skiområder i Østrig. Den sparsomme sne, der kom i 
begyndelsen af december, smeltede bravt i dagene op mod jul på grund af uhensigtsmæssige 
frontsystemer og Føn-vind med høje temperaturer i Alperne. 
 
Traktoren på ”Camping Viehauser” bruges på denne årstid normalt til snerydning på pladsen og til at køre 
campingvognene til/fra standplads gennem sneen til/fra hovedvejen, hvor en almindelig personvogn med 
campingvogn efter tit og ofte må give op. 
 
I julen blev traktoren også brugt til at trække campingvogne. Denne gang gennem et noget opkørt og 
ufremkommeligt vådt og grønt græsareal, hvor de 15 standpladser til campingvogne og autocampere er 
indrettet.  
 
Et noget trøstesløst syn for en flok forventningsfulde ski-campister, der havde kørt den lange vej fra 
Danmark til Østrig for at stå på ski. 
 
Sådan går det en gang i mellem. Heldigvis ganske få gange lyder det fra familien Møller fra Gråsten, der 
også var på ski-camping i Kleinarl i julen. 



 
Familien har ski-camperet i tæt på 20 år, er af sted med campingvognen 3-4 gange hver vinter og har 
fejret jul og nytår 16 gange i deres campingvogn. Højst 2-3 gange har den budt på grøn skiferie i julen – 1 
gang i Norge og vel et par gange i Østrig. 
 
Men i sådan en situation er der stadig håb på toppen. Selv om alt er grønt i dalen, så kan skiføret højt 
oppe i bjergene være udmærket.  
 
Skiføret i bjergene ved Kleinarl var dog ikke specielt særlig godt i julen. I hele december, hvor 
tilstrækkelige lave temperaturer (- 2 til - 4 grader) har gjort det muligt, har lift/pisteselskabet produceret 
tonsvis af kunstsne. Men grunden har ikke været tilstrækkeligt afkølet og kunstsneen har ikke sat sig 
ordentligt som en fast, stabil og kold sål, der er så uhyre vigtig for at kunne holde på den natursne, der er 
kommet.  
 
Selvom at det var juletid var det ikke så rart at køre rundt mellem små juletræer, der stak op gennem det 
tynde snelag samt sten og brune jordpletter på pisterne, hvilket var den oplevelse, der blev budt på i 
skiområderne ved Wagrain, Flachau og Kleinarl i julen 2002. 
 
Så er det at ski-campisterne bliver kreative og gør brug af friheden, der er forbundet med denne form for 
skiferie. Ski-campisterne kan nemlig til en hver tid gå op til ”campingfatter” og afregne for opholdet og 
så sætte kursen mod områder med mere sne. Der er ikke de samme bindinger som ved et forudbetalt 
ophold i en hytte eller på et pensionat eller hotel. 
 
På gletscherne i Østrig er der altid sne og stort set altid skiføre. Men da julen er en af de store skisæsoner i 
Østrig, vil alle i kraft af snemangel på de traditionelle skisteder søge hen mod gletscherne og overbefolke 
disse.  
 
Ski-klubbens Kleinarl-deltagere i julen 2002 valgte i stedet at finde lidt af sommercampingtradi-tionerne 
frem.  
 
Når nu ikke skiløb lige er nummer et på hitlisten, så skal der nemlig hygges og skabes stemning mellem 
campingvognene og familierne på campingpladsen. Så bliver der holdt afterski eller after-non-ski, som 
nogen valgte at  kalde det den jul i Kleinarl, et par ekstra gange i løbet af de dage, ski-klubben var 
sammen på ”Camping Viehauser”.  
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Kristihimmelfartsdage ved Kvie sø   -    Fra den 
29/5-1/6 
 
På opfordring vil vil hermed forsøge at lave en tur til Kvie sø, der ligger 
ca 25 km fra Billund, 20 km fra Varde.Kvie sø ligger i natyr skønne 
omgivelser, med mulighed for at fiske og gode vandreture. 
Campingpladsen har egen badebro,minigolf, vandcykler, legeplads og 
badestrand samt bistro/cafe-Restauant, butik gode sanitære forhold.( En 
børnevenlig plads DK Camp) 
Pris for overnatning  kr. 50,00 for voksne og kr. 25,00 for børn. Hvis tilmeld nok kan vi Lørdag aften 
lave fællesspisning til kr. 100 pr. kuvert pr. voksne for 2 retter eller Buffet. 
 
Tilmelding senest 4/5–03 på tlf 75 33 84 93      Venlig hilsen Gitte og Benny i  Billund 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nytår –03 i 
 

 
Vi sejlede med Stena til Gøteborg 2. 
juledag d. 26, og ankom til campingvognen 
ca kl 22.00 efter 6½ times træææls køretur, 
med sne, slud, isslag og meget trafik, men 
turen forløb godt nok. Vi mødte i øvrigt 
familien Pind fra Herning på færgen, med 
en ny Polar på krogen, og en temmelig ny 
lille Pind i barnevognen, til en afveksling 
en pige. De var på vej til Trysil. 
 
Den 27. forløb lidt for stille og roligt, idet 
Dorte var utilpas om natten, og jeg om 
formiddagen. Så det blev kun til optøning 
af afløb, og åbning af gaskasse, der var 
pansret med 5 – 10 cm is, samt betaling af  
 

 
 
plads og liftkort, og en indkøbstur. Der er 
ingen indkøbsmæssig grund til at slæbe  
 
 
større lager med til Sverige, bortset fra 
drikkevarer over hængemule-niveau. 
Bjarne Dam (ham der ikke har råd til 
skistaver) har lige ringet, de skulle være 
kommet i aften, men på grund af 
personalesygdom er det udsat mindst 1 
døgn. Vinterne fra Hirtshals kom efter 
midnat efter en fin tur (8timer 
luksussejlads Hirtshals – Oslo, og 4-5 
timer kørsel over Hamar og Trysil) eneste 
problem var, at ham med de billige pølser i 
Trysil kun havde én tilbage, så de måtte 

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

Vejen til store ferieoplevelser

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

* LMC  campingvogne
* Brugtevogne se:

www.oecc.dk
* Isabella fortelte,
* Tilbehør & reservedele,
* Eget værksted.



købe til fuld pris et andet sted, og fuld pris 
i Norge betyder helt fuld! 
 
Den 28. var skidagen, vejret var 
tilforladeligt, gråt, let sne, let frost og gode 
pister. Jeg fik løbet alt det igennem, som 
var åbent, og Dorte snuppede lige 15 km 
på langrend. Efter velgjort arbejde sidder 
man så og deler en flaske rødvin, og kigger 
på de belyste bakker i et fænomenalt vejr. 
Til aften kom så Bjarne Dam (ham der 
ikke har råd til skistaver) med kone og 
datter, i, ja, jeg ved ikke hvor mange biler. 
Det går altså mere og mere op for os, at 
Kläppen er et dejligt sted. Bakkerne passer 
til vores niveau, og servicen er helt i top, 
og så er det vores indtryk, at man her i 
(denne del af) Sverige er yderst venlige og 
hjælpsomme. 
 
Den 29. var vejret lidt bedre, men hvinende 
koldt ÷11°, så vi var flere, der var 
forfrosne efter kortere tid. Jeg tog ned til 
vognen, og begyndte at bearbejde det tykke 
ispanser på taget og gaskassen. Jeg var 
nødt til det, vi var løbet tør for gas, og 
taget bulede ned ad. ”Ham der ikke har råd 
til skistaver”, lånte mig en plastik-skovl, 
formedelst noget Jägermeister og 

forskelligt, og havde i øvrigt mange kloge 
kommentarer, han mente bl.a., at det var 
første gang, han havde set en Knaus med 
soppebassin på taget. 
Nå! Det hele udviklede sig til en lang 
fællesfrokost med meget godt på bordet. 
 
Mandag den 30. begyndte det at klare op, 
og kl 10.30 stod solen op, men 
temperaturen faldt hurtigt til ÷15°, og det 
blev ret hurtigt voldsomt koldt at stå på 
ski, men vi holdt dog på i en rimelig tid. 
Pisterne var virkeligt fine, men de mangler 
stadig, at åbne et par stykker af de lange. 
Bagefter (også kaldet ”efterfølgende”) 
kørte vi til Sälen, og lavede nytårsindkøb. 
Andre havde også fået denne ide’, så der 
var laange køer overalt, ikke mindst i 
Systembolaget, hvor den var 20-30 meter 
lang, og i Konsum startede kassekøen 



næsten ved indgangen. Vi fik dog 
indkøbene afsluttet i Transtrand 
Lanthandel, hvor der var plads.  
 
I det skrivende øjeblik viser termometret 
÷29°, faldende, altså udenfor. Ja, altså 
temperaturen er udenfor, mens termometret 
er indenfor, og falder ingen steder, men har 
en føler udenfor, det er altså temperaturen, 
der falder. 

 
Så blev det dagen, der er den sidste i 2002, 
godt vi fik det lorte-år brugt. 
 
Temperaturen holdt sig omkring de ÷30°, 
og selv om der var sol, var det uhyggeligt 
koldt til skiløb. Stolehejsen kørte ikke, og 
der var kun få på pisterne. Til middag 
blæste det godt op, og det blev det bestemt 
ikke mere behageligt af. Men det betød så 
omvendt, at temperaturen steg til ÷13-15° i 
løbet af eftermiddagen, det er jo trods alt 
mere humant, men vi har ikke vand på 
baderummet i vognen. 
Der holdt temperaturen sig så nytårsaften, 
og vinden lagde sig. 
Vi var 3 par til fællesspisning i 
fællesrummet, sammenskudsgilde. Forret: 
Tun-mousse og vagtelæg. Hovedret: 
Oksesteg med flødekartofler (dem havde 
jeg skrællet, kvalificeret arbejde) og salat. 
Dessert: Bailey-fromage m. makronbund, 
og hertil vin i stride strømme. 
Vi havde ellers nært genoptaget ”Store 
nordiske Krig”. En svensk dame var ret 

utilfreds med, at danskerne var kommet 
først til ovnene. Senere viste det sig, at 
Bjarne Dam (ham ---) blot ved at rejse sig i 
fuld højde, og give sin favoritrolle som 
skatteinspektør, kunne få folk til at veje 
deres ord. I øvrigt var vi velbevæbnede, 
Vinterne havde medbragt skyts nok til en 
hel ”Vinter”-krig. 
Bjarne Dam (ham---) kom i øvrigt godt ind 
i det nye år, ”thi den der sover synder 
ikke”. Vi andre fik set fakkeltoget ned ad 
pisterne, og skicentrets store fyrværkeri, til 
en behørig mængde champagne og Bente 
Vinters kransekage. 
 
Nytårsdag var der længe ro på pladsen, 
folk stod op med solen kl10.30, og vejret 
var på toppen, stille, sol og ÷10°. Jan 
Vinter brugte en god del af dagen med at tø 
afløb. (Hvis vores vogn har soppebassin på 
taget, så har hans fyrrum i kælderen). Og 
så løste  Dorte problemet med det frosne 
vand på badeværelset! Med ægte 
kvindelogik ræssonerede hun: ”hvorfor 
ikke blot løfte lidt på bruserslangen”, som 
tænkt, så gjort, og så løb vandet igen!!! Så 
går man her som ingeniør, og pusler med 
planer om at skille toilettet ad, for at 
komme ind til de frosne slanger over 
hjulkassen.  
I det glimrende vejr var det så, at Dorte 
lokkede mig ud på 10 km langrend på en 
fin løjpe i den nedgående sol. (ja, ja, rolig, 
det er jo ikke westerhawet). Det tegner til 
at blive et godt år, jeg tævede Dorte i 
”500” for første gang i lang tid, og det til 
trods for, at det er hende der fører 
regnskabet. 
Den 2. januar præsenterede det bedste vejr 
endnu, men stadig ÷15°. Til natten 
begyndte vores cirkulationspumpe at sige 
sære lyde, der betyder snarlig udskiftning, 
og vandet i badeværelset forsvandt igen, 
trods Dorte’s mange ryk i bruserslangen. 
De cirkulationspumper i Primus-
varmesystemet er altså ikke mange potter 



p--- værd, i Münsterländeren måtte vi 
skifte 4 gange. 
Trods kulden blev det en rigtig fin skidag 
på pisterne, men det var hårdt ved fingre, 
næse, og tæer. Bjarne (ham ---) + familie 
er en tur i Trysil, for at se til folket der. 
I den anledning holdt vi andre så fest i 
fællesrummet, ”det var ikke så ringe 
endda”. 
 
3. januar brillerede vejret så igen på ÷25°, 
og vi orkede ikke at stå på ski i den kulde. 
Vinterne skulle hjem til Hærs,hals, med 
afgang over middag. Deres ikke længere 
helt unge Mazda startede på første opkald i 
modsætning til flere af millionær-
Volvoerne rundt om os. Vi brugte dagen til 
indendørs afslapning, og rolig pakning til 
hjemtur. 
Bjarne (ham ---) og Berit inviterede til 
samspisning om aftenen, skidehyggeligt. 
De der wendelbo-fødte køvvenhavnere er 
nu ikke så trælse. 
 
Tidligt op 4. jan, og de sidste ting ordnet. 
Efter en kort boost på motorvarmeren, 
vågnede Chevyen’s store hestestald op til 
dåd med det sædvanlige brøl (og sky af 
uforbrændt benzin) på første venlige 
anmodning. Dette til trods for, at der var 
÷33°, og det er fademe køligt. Vi valgte 
derfor at smøre madpakke i det lune 
fælleskøkken, og afgang kl ca 9.30. 
Det blev en fin tur ned gennem Vinter-
Sverige til Gøteborg ad vej 45 
”Indlandsvägen”. Indcheckning kl 15.30 
og i Hærs’hals kl ca 20.00. 
Som Jens Sparre antyder allerede i nr 9 – 
95 er Kläppen knippelgodt. Service, 
faciliteter, og omgivelser i top. Stedet 
familievenligt, og egnet for knapt så 
avancerede løbere. Jeg er spændt på, hvad 
vores noget ski-blaserte børn siger om de 
sorte piste i uge 8. 
 
Hans Jørgen, Hærs,hals    

Tur til Kleinarl Jul/Nytår 
2001 og Jul 2002 

 
Bedre sent end aldrig. 
Fra vores første tur med skiklubben til 
Kleinarl Jul – nytår 2001-2002. Vi kom 
med vores store Hobby i sne og frost til 
Kleinarl 3. juledag, en varm velkomst, tak 
til alle. Men vi stod jo ikke på ski, så vi 
skulle jo prøve. Så på skiskole, leje af ski, 
men ak - benene ville det anderledes, så det 
var vist ikke noget for os, så pasiv hele 
året. Vi havde hygget os sammen før, har 
været på vintercamping mange år derfor 
inden, så vi ville nok bare køre vores egne 
veje. Der var så nogen der syntes at vi 
skulle prøve igen, så vi tog med igen 

2.juledag 2002, men ak ingen sne, kun 
udsigt til grønne bjerge og lange gåture. 
 
 Dejligt at få sig rørt og hver dag et kig 
efter sne. Trods alt en dejlig tur, tak for 
første gang og til jer der fik os med anden 
gang, og vi vil også fremover være med, 
når arbejdet tillader det. Godt Nytår og på 
gensyn. 
                                                                                  
MVH 
                                                                                 
Gitte og Benny i Billund



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Sæson-cooling i St. Bededagsferien  
d. 15. – 18. maj 2003 

 
Som bekendt afholdes der sæson-cooling hos Sussie og Tonny Nissen, Skovgårdsvej 1, Fakse. 
 
Arrangementet starter, for dem der har mulighed for det, torsdag aften 
og slutter søndag formiddag/middag. Der er varme hveder torsdag aften. 
 
Fredag: Dagen og aftenen er til fri afbenyttelse. 
 
Lørdag: Kl. ca. 10, er der arrangeret en guidet tur i Danmarks største  
 kalkbrud. 
 Efter frokost udveksles ferieoplevelser. 

Kl. ca. 18, fællesspisning og senere mulighed for en lille svingom. 
Maden tilberedes i fællesskab. Hver familie vil få tildelt en opgave. 
  

Søndag: Kl. ca. 10, vil der være mulighed for at sælge/bytte ski/campingudstyr. 
 
For børn: Snobrødsbagning hver aften, medbring gerne egen pind !! 
 Kørsel i hestevogn, mulighed for at kæle og kramme kaniner.  
 
For de unge:  Medbring selv telt, hvis du kan bo i ungdomslejren.  
 
Pris pr. vogn: Kr. 200,- incl. strøm til køleskab, lys og opladning af batteri. 
 
Betaling: Indbetaling bedes foregå, i forbindelse med tilmeldingen, på bank regnr. 03119 319 00 35 

718 eller på check med tydelig angivelse af sæson-cooling/medlemsnr. 
 
Tilmelding: Kan foretages på mail adr.: larskrogh@post.cybercity.dk eller 
 sendes som almindelig post til Lars Krogh-Rasmussen, Bybrøndstræde 4, Kirke Værløse, 

3500  Værløse.  
 
HUSK! Seneste tilmeldingsdato d. 2. april 2003. 

 
På tilmeldingen bedes følgende oplyst: 

  
Medlemsnr.: 

 Antal deltagere: 
 Voksne, navn: 

Børn, navn: 
Deltager i fællesspisning lørdag aften: 
Antal voksne a kr. 80,00: 
Antal børn a kr. 25,00: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Kørselsvejledning: 
 
På motorvej E47/E55 køres fra ved afkørsel nr. 37, Rønnede. Kør ad vej 54 til Rønnede, i 
T-kryds drejes til venstre ad vej 151. Drej straks herefter til højre ad vej 154 mod Fakse, 
efter ca. 5 km. drejes til venstre ned på vej 209 (Køgevej), kør under bro mod Præstø. I 
førstkommende lysregulerede kryds drejes til højre ad Egedevej og efter ca. 250 m drejes 
til venstre ad Skovgårdsvej.  

 
 
 

                        På gensyn festudvalget 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Udviklingen i fiskeriet. 
 

Hørt til fiskersvømningen. 
”Ja, dengang A var aktiv, var vi jernmænd i træskibe” ”Mener du så nu vi er træmænd i 
jernskibe?” ”Nøej, A håer mere indtryk af, at det mere er gummimænd i plasikjoller!” 
 
 
 
Hørt til fiskersvømningen: 
"Nå! har de fundet hinanden. Tjah, der kan jo også gå ild i gamle huse". 
"Squ da ikke mere end en bajer kan slukke" 
 
 
 
 



 
 
 

Referat fra skitur til Østrig uge 8 2003
 
Vi var 3 vogne, som skulle af sted til 
Østrig i uge. 2 erfarne familier – Bent og 
Tine med deres 2 drenge på 14 og 15 år – 
Palle og Beth med deres barnebarn samt 
os som kun sidste år havde været på 
vinterferie i Sverige. Vi – René og Jane 
havde vores søn på 17 år med samt hans 
kæreste. 
 
Vi havde alle en god tur til Østrig, da 
vejret viste sig fra sin bedste side på hele 
turen. Vi skulle bo i Kleinarl, hvor man 
bor så tæt på lifter og skicenter, at man 
kan gå derhen og ikke behøver at starte 
bilen eller med bus. Her er et kæmpe 
skisportscenter, så alle ønsker kan 
indfries. 

Campingpladsen ”Penson Stockham” 
 
Campingpladsen er ikke stor, men alt 
fungere fint. Til vores søn Michael og 
hans kæreste Elisa, havde vi lejet et 
værelse på pensionatet, som også ligger 
på selve campingpladsen. Det var rigtig 
nydeligt, og de fik både lækker og rigeligt 
morgenmad hver dag. 
 
Vel fremme fik de forskellige hurtigt lejet 
ski og købt liftkort, og snart var der gang i 
benene. Ja, benene er måske så meget  
 

 
sagt for mig selv. Mine ski sidder nemlig 
under min rullestol, men det giver mig 
alligevel en masse gode oplevelser.  

 
Naturen i Østrig om vinteren er helt 
ubeskrivelig, og man kan bestemt 
anbefale at deltage i disse ture, selv om 
man ikke ønsker eller kan stå på ski. 
 

 
 
 
Et stort ønske fra mig var at komme op på 
et af bjergene for at se udsigten og opleve  
den leben, som er sådan et sted. Dette 
ønske fik jeg opfyldt om torsdagen. Bent 
og Palle kendte et sted – ved Flachau, 
hvor vi kunne komme op med en lukket 



lift. Det blev en helt fantastisk oplevelse 
for mig. Vi havde en fantastisk tur. Rene 
og jeg hyggede os med te og kaffe på 
restauranten, som er virkelig pæn, mens 
Tine, Bent og Dennis løb en tur på ski. 
Senere ankom Palle og Beth, som lige 
skulle aflevere deres barnebarn på 
skiskolen først. Da Tine, Bent og Dennis 
kom retur blev de forskellige østrigske 
specialiteter – især desserterne – smagt og 
faldt i god smag.  

”Partyroom” i kælderen  på campingpladsen 
 
Hver dag mødtes vi alle i kælderen, hvor 
vi hyggede og snakkede om dagens 
oplevelser og eventuelt planlagde nye. 

”Partyroom” i kælderen  på campingpladsen  
 
Tine og Bent har en lækker ny Cabby, 
men fik alligevel problemer med fyret. 
Torsdag ville det pludselig ikke give 
varme. Efter adskillige opringninger 
lykkedes det dog at finde en reperatør, 
som lovede, at han ville komme forbi 

fredag og få det lavet. Dette var helt fint 
for på campingpladsen kunne de klare sig 
med el, men hjemturen med 
overnatninger ville blive en kold 
fornøjelse uden gas. Det lykkedes dog 
ikke at få det lavet, så overnatningen på 
hjemvejen blev en kold oplevelse trods 
skiundertøj og gode soveposer. 

Tidligt op, stå på ski, spise frokost…………. 
 
 
Vi var super heldige med vejret hele 
ugen. Om natten frøs det ned til minus 20 
grader, men om dagen skinnede solen fra 
en skyfri himmel og gav plus-
temperaturer. Dette betød dog også, at 
sneen på pisterne de sidste dage ikke var 
helt optimal, men det er jo svært at få 
”alt”. 
 
Efter en uge måtte Bent og Tine med 
familie og vi sige farvel til Østrig for 
denne gang. Vi havde alle en god tur 
hjem. 
Palle og Beth var heldig og kunne blive 
en uge mere. 
 
 
 
                              Hilsen Jane og Renè



 

 
Hintertux Gletscherens Vintereldorado 
21-02-2003 - Af: Anne-Vibeke Isaksen – www.campingdanmark.dk 
 
Når du har kørt ca. 1½ time fra Innsbruck, stopper vejen. Du kan kun komme videre på ski eller 
med skilifterne. Der er på alle årstider mange biler på parke-ringspladsen, hvilket vidner om, at 
dette sted er interessant. Foran dig har du et 
kæmpe ismassiv – Hintertux Gletscheren. 
En gletscher dannes i bjerge En gletscher dannes i 
bjerge, hvor snefaldet er større end afsmeltningen. 
Først dannes der firn, der er den kornede ismasse, 
som sneen omdannes til ved skiftende tø og 
genfrysning. Senere overgår det til kompakt 
gletscher-is på grund af tryk. Isen bevæger sig 
langsomt ned af bjergsiden, og disse bevægelser 
skaber ofte dybe kløfter og spalter i gletscheren. I 
Alperne flytter gletscherne sig ml. 30 og 130 cm om 
året.  
 
 
 

Åben for skiløb 365 dage om året 
Hintertux Gletscheren er åben for skiløb 365 dage 
om året, men skiområdet er af naturlige årsager størst 
om vinteren. Der 122 km pister at boltre sig på, og 
pisterne er i alle sværhedsgrader, så der både er 
skiløb for nybegyndere og eksperterne. Skiløbet 
foregår i 1300-3250 meters højde. 
Det er ikke farlig at stå på ski på en gletscher, selv 
om gletscherspalterne flytter sig. De præparerede 
pister tjekkes dagligt og er sikre. Den længste nedfart 
er 12 km og har en højdeforskel på 1750 meter. Er du 
til off pist, kan det åbne for nye og anderledes 
oplevelser, men gør det altid sammen med én, der 
kender området, og som har stor erfaring i at aflæse 
gletscherens bevægelser. Er det klart vejr, kan du fra 
toppen se Dolomitterne og Østrig højeste bjerg 
Großglockner. 
 
 
 

Hintertux Gletscher Har ikke kun 
noget at byde på, når det gælder 
skiløb. Du kan også udforske gletscheren på mange 
andre måder. F.eks. en tur med paraglider er 
uforglemmelig og giver det bedte indtryk af 
gletscherens storhed. Du kan også tage på 
gletschervandring, hvor du kommer tættere på de dybe 
kløfter og spalter. Visse steder på gletscher finder der 
dybe huler, som kan besøges. De klare blå farver isen 
har i hulerne, findes vel stort set ikke andre steder. Et 
imponerende syn. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


