Ski beretning 2018
Først skal det handle om skiløb på sne.
Vi fik sne nok i 3 dage i januar, og igen i februar fik vi 4 dage til, så vi kunne løbe langrend. Det var
dejligt, men langt fra nok, når vi nu har Golfbanen, Sollerup Skov og Pipstorn Skov at løbe i.
Sneen kom mandag, den 8. januar på Golfbanen, 3 til 4 cm, men det var godt nok, torsdag den 11.
januar var Golfbanen atter meget grøn og flot, suk var det det.
Nej, ikke helt for lørdag den 3. februar kom der igen sne over Sydfyn, og denne gang var det
Pipstorn, der lagde løjper til, både i skoven, men allerbedst mellem togskinnerne fra Faaborg til
Korinth. Igen var det bedst fra trinbrættet ved MTB Sporet og ud på den anden side af Katterød, så
her blev der løbet af flere af klubbens medlemmer fra lørdag den 4. februar til onsdag den 7.
februar, og så var det slut med langrend i det Sydfynske denne vinter? Nej, nej der kom sne igen,
så sent lørdag den 3. marts fik jeg løbet på Golfbanen, søndag, den 4. marts og mandag den 5.
marts, og så var det slut med den vinter.
Det skal lige bemærkes, at i uge 5, fra 27. januar til 3. februar, var der DM Langrend i Norge, hvor
klubben igen var repræsenteret, nemlig ved Dorte Rønning. Der var 5 konkurrencer, og Dorte
deltog i de 4, og tog nogle fine placeringer i hendes klasse, D 40 år, som i øvrigt også gav metal til
Dorte og FSM. Det var en forrygende uge med frost hele ugen og skiftevis dalende sne og solskin.
Ind i mellem den danske sne, havde klubben afviklet sin Alpintur til Viggo Di Fassa i og omkring
Canazei, fra den 9. februar til og med den 18. februar, i det store område Val Di Fassa, og vi fik en
uge på ski i det smukkeste vejr, sol og blå himmel samt pister som motorveje. Vi har jo vores egen
bus med på turen, så vi besøger hele området helt ned til Val Di Fiemme, med Obereggen. Vi fik
daglige oplevelser i det lokale område Viggo, og nærmeste nabo Pozza i Buffaure. Vi kom også til
San Pellegrino, ja vi var overalt i Dollimiti Superski i Italien.
Jeg kan se tilbage på en fantastisk dag i Canazei, hvor jeg løb Sella Ronda sammen med Ulla og
Annelise; en tur på 44 km og en masse lifter og pister. En dag, hvor vi hjemme på vores egne pister
bare kunne sige, JUHU vi gjorde det!
Vi var 48 med på turen, og alle kom hjem i god behold.
Nu var det ved at være forår, så nu skal det dreje sig om rulleskiløb.
Vi fik trænet godt op til begyndelsen af VestCuppen, som vi jo som klub er en del af.
Der var flere, som lånte rulleski af klubben, og vi kan bare håbe, at det også kaster noget af sig.
VestCuppen startede i Faaborg, den 28. april med rulleskiskydning, der var 35 deltagere, og den
sluttede i Faaborg, den 22. september med 31 deltagere til rulleskiskydning.
Ind imellem disse løb i Faaborg, har rulleskifolket været på besøg i Aarhus, Vejle, Odense,
Marstrup (Haderslev), Herning, Holstebro, Rold ved Arden og Ebeltoft.
Vi har i gennemsnit været 25 deltagere. Det må siges at være godt.
Vi har i FSM 7 rulleskiløbere, som alle har deltaget i 2018.
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