Skiåret 2020 - Beretning
Jeg vil starte med at konstaterer, at året var ”CORONA år 1”, hvilket ødelagde det
meste af årets arrangementer og træningen.
Langrend:
Igen et ”Grønt år” uden skiløb i Svanninge Bjerge og Bakker.
Der var DM i Norge i uge 5, hvor klubben havde Dorte Rønning med som deltager,
hun fik 3 gode placeringer.
Vi havde 3 deltagere med i Vasaloppet første søndag i marts.
De havde en meget drøj tur på de 90 km fra Berga til Mora, idet vejret var meget
mildt og der var ikke meget sne. Der kunne ikke rigtigt trækkes spor, så turen tog så
lang tid, at 2 af dem måtte udgå. Jacob Maar brugte omkring 10 timer på turen.

Alpint:
Vi har i klubben et særdeles godt og hårdt arbejdende alpinturs gruppe. Bestående
af Jørgen Kristoffersen, Gunner Jespersen og Torben Pedersen, og med mange tures
erfaring, de deler turens opgaver imellem sig, alt klapper!
Turen i uge 7, fra den 7. februar til og med den 16. februar, blev en fantastisk dejlig
tur, hotellet OK, maden til UG+, pisterne blå himmel og sol, sådan da, vi havde en
regnvejrs dag i Kitzbühel, og snestorm i Saalbach, og det var det.
Vi er i egen bus, og meget frie skiløber, så vi kører hen, hvor pisterne er bedst.
Hotel Flatscher i Sthulfelden har følgende udsagn til gæsterne:
”Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören.
Man muss sie mit dem Herzen fühlen. ”
Så mandag aften den 10. februar, bestod middagen af følgende:
Klar Rindssuppe, mit Erbsenschöberl Gegrilltes Seehechtfilet mit Gemüsereis
odder
Lasagne al forno, mit Tomatensauce Nougatknöderl og Himbeer-Eisparfait -

dertil Guten Appetit
og sådan blev vi bespist hver middag, dog med forskellige retter, og STORE øl og God
rødvin.
Vi var 53 deltagere fra FSM, og det var andet år på Hotel Flatscher i Stuhlfelden.

Vi besøgte det lokale sted, Panoramabahn, vi kørte med det lokale tog, vi var på Zell
am See, vi var på Kaprun, vi var i Kitzbühel, vi var i Saalbach, jamen, jamen!
Hvad mon vi skal opleve i 2021 ?????
Årets alpintur blev afsluttet, med en kvægsafari og filmaften hos Morten Bonde,
hvor vi var omkring 25 personer, fredag den 9. oktober. Stor tak til Freja og Morten
som havde lagt mange kræfter i dagen.
Rulleski:
Vi fik ikke trænet meget i 2020 inden vi blev ramt af Corona!
På alpinturen i Østrig var der ingen, som havde hørt ordet ”Corona”.
Der var arrangeret 10 rulleski løb i VestCuppen. Der blev rullet 4 løb i hhv Marstrup,
Vejle, Aarhus og Holstebro, resten blev aflyst.
Så vi glæder os til sæson 2021.

Freddy Johansen

