




 
 

 

 

 

 

 

1990 
Krimml Østrig 

____________________________________________________________ 

Af: Livsnyderne – Rita & Mogens Lauritsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vinterferie – Skiferie  

Krimml Østrig 

16. til 25. februar—Uge 8 1990 
 

 

Vi er på busrejse med Ruth & Villy, samt ca 50 andre fra deres om-

gangskreds. Alle med det formål at stå på ski i Krimml, Østrig. 

Vi bor på Edelweis, et annex til Krimmlerfälle. 

 

 

 
 

  

 

 

http://www.Livsnyderne.nu    

Info@Livsnyderne.nu 





Godt på vej mod Krimml 

16. Februar 1990 

Ned til sneen! 

I lejligheden 

Første frokost i sneen 

Endnu har vi det uldne 

tøj og tykke frakkerpå! 



Skiinstruktør Willy. 

Vil du lære mig at 

”sprøjte”?? 

Willy fik sved på panden. 

Og til sidst 

Så smed Martin stavene og ”sprøjtede” 

dernedad for fulde gardiner! 



Og så fandt Martin ud af selv at tage børnelifter, 

Og så gik det op og ned, op og ned, osv 

Men sommetider blev man også lidt træt 

Og så var det godt med sin gufpose og Andreas at lege med 

Filzstein, sne og høj sol! 



Frokostpause, mad, ski, 

stave og mennesker i en 

stor pærevælling 

Åh, hvor dejligt i februar 

måned a blive fuldstæn-

dig gennemstegt! 

Se Ann med bare arme! 



Og så efter et par dages træning på børnebakken, tog også 

Martin op til Herman kl 11 og fik Cola (og ikke glühwein) 

En vidunderlig udsigt og et ubeskriveligt godt vejr! 

Jeg tror de nyder det! 

Efterskrift 2020: 

Bemærk at disse fo-

tos er fra Hermans 

gamle hytte og med 

T-liften bag. 



Hjemad fra Herman – når det 

er for stejlt er det godt at være 

foran/bagved Far… 

Men fra toppen af Filzstein fløj 

fugleungen dernedad, plovede 

og drejede, og jeg stod på top-

pen og holdt vejret! 



 

 

 

 

Nok en solrig frokost med bare arme og missende øjne! 



Mogens, Lone, Ann og Søren bes-

tiger Plattenkogel, som man skal og 

slæbte skiene med op …. Og med 

ned! 

Skidragten er skiftet ud med cowboybukser 

og en sweater! 

Jamen, har vi det ikke bare godt! 



Er her ikke flot! 

Mogens var kommet langt foran og pludselig syntes 

Martin det var for svært … og så måtte vi prøve såden 

… så syntes jeg også det var svært ; men ned det kom 

vi da! 

Velkommen til Herman 

Andreas og Ken! 






