
Skiåret 2019 – Beretning.   
 
 
Langrend:  
Vi havde ikke langrendsski på i vinteren 2019, idet Danmark som sædvanligt har lagt billet ind 
på ”Grøn Vinter” og masser af plusgrader.  
Så der blev talt om, at deltage i DM langrend i Norge i uge 5, men der var ikke i klubben nogle som 
ville med på turen.  
 
Vi havde dog i skiafdelingen fået et nyt medlem, Børge Pedersen , Old Boys, som tog sagen i egen 
hånd, og tilmelde sig til DM i uge 5, og fik lige den oplevelse han havde håbet på. Masser af sne på 
Kvitaavatn i hele ugen -8 til -12 grader. Børge kunne fortælle, at ugen på Kvitaavatn er meget 
velorganiseret og byder på mange gode konkurrencer og træningspas.   
 
Vi havde Jacob Maar, og Kenneth Rich, med i Vasaloppet. Jacob oplevede det værst tænkelige vejr, 
idet vejret var lige så slemt som forudsagt! Modvind og sne og ingen spor. Det blev en tur langt fra 
rekordtid, men dog i bedste halvdel, blandt de mange deltagere på de 90 km.  
Kenneth blev løbet ned og måtte udgå af løbet, efter 45 minutters langrend, bare så surt ! 
 
Der skal da også nævnes, at andre medlemmer, hver for sig havde taget turen til Norge og Sverige 
for at løbe langrend  
i vinteren 2019.   
 
Alpint:  
 
Årets tur i uge 7, var fuldt besat, vi var 54 alpinister med på denne tur, som gik fra fredag, den 8. 
februar til søndag, den 16. februar.  
Vi var 47 i bussen, og hhv 3 personer og 4 personer var selvkørende.  
Målet var Østrig, vores hotel lå i en lille smuk landsby – Sthufelden – mellem de 2 store skiområder 
Kitzbühel og Saalbach/Zell am See. Vi besøgte også sidste dag gletschren Kaprun, en fantastisk 
oplevelse. Vi havde et rigtigt smukt solskin det meste af ugen, med masser af sne.  
På anden dagen i det lokale område fik vi ikke rigtigt løbet, med måtte køre hjem, på grund af en 
vældig snestorm.  
Hotellet var rigtigt godt både hvad angik mad, værelser, saunaområde, og slyngelstuen. Vi følte os 
hjemme.  
 
Rulleski:  
 
Vi har afviklet Vestcuppen på rulleski, med 9 afdelinger, og mange deltagere, gennemsnittet har 
ligget på 25.  
2 af afdelingerne har været skiskydning, som FSM har stået for, nemlig 1. afd. og sidste afd. og 
afslutningen på turneringen.  
Vi har fået 3 nye medlemmer på rulleski i FSM, og vi har udlånt 6 par rulleski i løbet af året.  
Vi var i FSM også med til at afvikle et rulleskiløb i Outdoor Sydfyn.  
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