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1. dag fredag d. 16.2.2018 
Afgang Kystvænget 2 kl. 7.00. Lidt morgen nattefrost. 
Snart skarp sol - lige i hovedet. GPS siger ETA Lands-
hut kl. 16.25. 

 
GPS leder os til Hamburg og videre ad A7 til Hannover, 
og derfra A2. Let trafik, dog en del vejarbejde frem til 
Hamburg. Fin køretur hele vejen til Landshut, blot 1 
times forsinkelse grundet vejarbejdet. 

 
Lander lidt trætte og køre forvirrede/rundtossede på 
Michel Hotel Landshut, smukt beliggende ved floden 
Isar. Naturligvis dejlige udsigtsværelser. Morfar henter 
pizza til hele den sultne familie blot 200 m fra hotellet, 
og aftenfreden sænker sig, trods et noget langsomt ho-
tel netværk. Det var svært, for ikke at sige, umuligt, at se 
X-factor hjemmefra via den medbragte chrome cast!!! 
 
 
2. dag lørdag d. 17. februar 2018 
Vanlig stor og herlig morgenbuffet kl. 6.30. Det nød vi og 
med fyldte maver kørte vi kl. 7.47 videre ad vej nr. 15 
mod Rosenheim. Og vi nød også at høre på TA at der 
var 18 km kø på motorvejen fra München til Salzburg, for 
den havde vi jo netop fravalgt. Er nu spændte på, hvad 
det kommer til at betyde, når vi skal krydse A8 ind på 
A93 i retning mod Kufstein. 
 
Kl. er nu 8.43 og 2 af 3 på bagsædet tager en ekstra 
morgenlur! 
 
Lone og jeg morer os med at digte videre på betydning-
en af for os sjove stednavne. En ’Selbnord’ er f.eks. nok 
en billig øl fra Aldi og en ’Möhgling’ må være en lille 
skarp. Vi griner meget, løssluppent ferieagtigt. Sikkert 
nok helt uforståeligt for alle udenfor Avensis’en. 
 
Fin køretur fra Landshut ad A15 til Rosenheim. Ind gennem byen og fange motorvej A8, og køre herpå, ganske få 
meter til afkørsel A93 direkte til Kufstein. 
 
I fint solskinsvejr lander vi i Mittersill og handler i Merkur og har selvfølgelig rabatkortet med. 
 
Desuden bestilte og betalte vi en stor familiepizza, der var lun og lækker, da vi var færdige med at handle. Oscar 
fik den store pizza papkasse på skødet, og så smovsede vi lækker pizza, mens vi kringlede os op af bjerget til 
Hochkrimml. Ankomst kl. 12.30. Det var herligt. 
 
Resten af dagen blev der hygget, flyttet ind, lejet ski og støvler, spillet Æsel og Rummikub.(Settlers!!!) 
 
Sidst på eftermiddagen begynder sneen at falde tykt og tæt – ” Morfarsne” kaldte Oscar det. 



3. dag søndag d. 18. februar 2018 
 
Vågner til et nyt friskt lag sne, og tungt, tæt 
mørkt vejr. 
 
Trods store vanskeligheder med at se konturer 
fik alle løbet nogle dejlige ture og fik en masse 
frisk luft. 
 
Jeg er ret så glad for at ryg og ben kan lidt 
igen. Kan dog godt mærke, at fysikken har lidt 
under det lange forløb med diskusprolapsen. 
Men færre og kortere skiture er også dejlige. 
 
Hermanns hütte blev besøgt, men det var mær-
keligt ikke at møde et eneste kendt ansigt.  
 
Vi satser på klart solskinsvejr i morgen. 
 
Morfar medbragte jo den gule elefant for sit 
benzin/diesel stunt på sidste års skitur! Lone fik 
nu den gule elefant for at have passet godt på 
os alle sammen i dagens løb og fordi hun 
syntes, vi alle sammen havde været seje hele 
dagen. 



4. dag mandag d. 19. februar 2018 
 
Så dejligt at vågne til sol og begyndende blå 
himmel. Humøret steg væsentligt og alle var 
klar kl. 9.00 til at indtage de herlige, smukke, ny 
præparerede piste. 
 
Det blev en skøn ski dag med mange, mange 
gode ture op og ned ad bjerget og et par sol-
skinspauser hos Hermann. 
 
Eneste skår i glæden, Astrid måtte hjem med 
migræne, formentlig udløst af den stærke sol og 
al den smukke, hvide sne. 

 
Vi kører alle med app’en Skitracks tændt og Lone og 
Oscar var dagens topscorer med 69,7 km i timen, og jeg 
var da lidt stolt af at opdage, at jeg havde kørt 44,2 km i 
timen. Jovist, det går godt med vore ski ben. 
 
Aftenhygge med restemad og æselspil. Og til stor moro 
for os alle blev Morfar æsel to gange i træk! Han und-
skyldte sig med, at han ikke havde fået sin ’morfar’ i 
dagens løb. 
 
Astrid fik den gule elefant for at have ligget under dynen 
i kælderen på turens første og måske eneste solskins 
ski dag… det var jo også en slags ufrivillig stunt! 



5. dag tirsdag d. 20. februar 2018 
 
Tungt vejr, overskyet og let snevejr. Og på 
trods heraf, mange dejlige friske ture på kryds 
og tværs af bjerget. 
 
Astrid og Lone kørte i Fun Parken, og ville lige 
gøre det lidt mere ’Fun’ med en lille loop ind i 
mellem træerne, og det gik stærkt. Vupti, så lå 
Astrid der og sekundet efter lå Lone der også. 
Og for dette stunt indkasserede Lone helt 
fortjent den gule elefant! 



6. dag onsdag d. 21. februar 2018 
 
Overskyet, fin sne, ingen vind, mørkt og tungt. Vi klør på igen i 
dag. Skiene må i gang, og vi vil ha’ frisk luft i kinderne. 
 
Wauw! 15-20 cm fin, blød dyb sne på alle piste fra dagens start. 
Her var intet valg… det var bare at pløje skiene igennem. 
 
De fleste syntes, det var herligt og rigtig sjovt og selv Mormor 
fandt det dejligt efter lige at ha’ vænnet sig til det. 
 
Vi kom overalt på bjerget og det blev trods dis og tåge en rigtig 
fin ski dag. 
 
Morfar brillerede med ikke mindre end 5 styrt! Den ene gang var 
vi alle på vej tværs henover bjerget til Smørbakken. Svært at se 
noget. Oscar førte an. Astrid fortalte efterfølgende, at hun mærk-
ede nogle bump og tænkte, åh, nej, nu falder jeg, men klarede 
det. Vendte sig for at kigge efter Mormor og Morfar, og ’Bump’ – 
’Bump’ så lå Mormor der, og ’Bump’ – ’Bump’ så lå Morfar der. 
Og 5 sekunder efter faldt han igen. Han kunne simpelthen ikke 
se, hvad der var op og ned. En af de andre gange, ja så faldt 
han fordi hans ene ski overhovedet ikke var klikket på. 
 
Men 5 Morfar styrt var alligevel ikke nok til den gule elefant. Den 
måtte simpelthen tildeles Oscar for et flot piruette styrt på Smør-
bakken. Tænk hvis han ikke lavede flere stunts! Og det blev da 
også Oscars eneste styrt på hele turen! 
 
Der blev løbet slalom tidstagning og trods vejret gik det ganske 
godt: 
 
Oscar 55 km/t 
Lone 52 km/t 
Astrid 37 km/t (dagen før 52 km/t) 
Morfar 58 km/t 
 
Man kan se fotos heraf og fotos fra ’den store gule elefant’ på 
www.skiline.cc, hvis altså man kan huske sit lift kort nummer! 
Go’ ide at taste det ind, mens man er i Østrig! 

 
Det blev til mange dejlige ture fra Filzstein, ned rundt i loopen, 
ind gennem skovstien og i fuld fart tilbage til stoleliften. 

 
Vi var trætte om aftenen. Astrid og Mormor gik i kælderen og 
læste og så I-Pad, og de tre andre så DR tv med chrome cast. 
 
 
7. dag torsdag d. 22. februar 2018 
Jamen altså, atter en overskyet, tåget, tung morgen, og det har 
sneet igen i nat. 

 
Vi snupper lige en ekstra kop kaffe og dimser videre med diverse 
devices og dagbogen. Og det blev dagen, hvor alt var ’hvidt i 
hvidt’ og det krævede 2½ times formiddags+frokostpause 
+æselspil hos Hermann, inden vi vendte skiene nedad bjerget 
(mente vi da) og ned i god ro og orden kom vi da også. Det var 
den ski dag. 

 
Alle kørte meget forsigtigt, så der blev ikke lavet nogen stunts i dag, der kunne udløse ’den gule elefant’, så Mor-
fars 5 styrt fra dagen før fandtes nu værdig til at Morfar kunne bære ’den gule elefant’ på turens sidste ski dag i 
morgen. Der blev spillet Rummikub og set DR chrome tv om aftenen. 

www.skiline.cc


8. dag fredag d. 23. februar 2018 
Sengetøjet flås af inden morgenkaffen, som Lone har 
klar til os, sammen med turens sidste frisk leverede mor-
genbrød, Semml, Körnersemml og Croissanter, også 
omdøbt til ’ørnenæb’!  

 
Astrid skriver en lille fin hilsen i Bernds dagbog. Astrid og 
Lone bladrede tilbage i dagbogen og kunne læse, at vi 
havde været i Chalet Löffler for 10 år siden,( 26.1.2008) 
hvor Oscar for første gang stod på ski. Så Oscar havde 
10 års ski jubilæum. 

 
Oscar fejrede det ved at køre fra os alle… nemlig 75,4 
km/t.. Og her kunne vi ikke følge med længere. Godt 
gået Oscar! 

 
Vi begynder så småt mentalt at gå i pakkemode og så 
venter vi lige på, at det klarer op, og solen forhåbentlig 
titter lidt frem til os. 

 
Vi fik nogen sol, men måtte kæmpe med ’Tåge-Åge’ om 
solen. Der var tyk, hvid tåge på toppen og halvt ned af 
bjerget. Temmelig træls indtil Astrid mente, at det var ’Tåge-Åge’ vi havde besøg af. Det grinte vi meget af, og det 
lettede på humøret at henvise til ’Tåge-Åge’… Hen vandt ikke helt, selvom han også forsøgte at gribe fat i 
Mormors ene bagski. Hun rystede ham af sig, og gled velfornøjet videre ned af bjerget. 

Vi fik flere gode ture og et super sidste frokost måltid hos Hermann, inden skiene blev afleveret hos Intersport 
Patterer ved Duxerliften. Men inden da kæmpede Mormor, Lone og Astrid sig fra Hermann over til loopen … det 
var opad bakke, men hvilken herlig sidste tur rundt i loopen, ind gennem de tre skovstier og ned af bjerget for sid-
ste gang. 

 
Kl. 15.26 var bilen pakket og i det smukkeste solskinsvejr ’gled’ vi ned af bjerget gennem Gerlos til motorvejen til 
Kufstein. Ganske få minutters kø kørsel for at komme ind i Tyskland. 

 
Mens tusmørket faldt på åbnede ’Mormors Køkken’ på forsædet, og der blev serveret semml med leverpostej, 
syltetøj, ost og skinke. 

Det var godt at lande på Motel Hormersdorfer kl. 19.10. Den sidste halve times kørsel inden vi nåede frem var lidt 
anstrengende med tæt bilkørsel. 

 
Astrid fik ’den gule elefant’ for ’Tåge-Åge’ og det betyder, at hun skal passe på den til næste familie ski tur. 



9. dag lørdag d. 24. februar 2018 
Afgang Motel Hormersdorfer kl. 7.13 med fyldte kaffekrus og 10 små, nybagte lune og lækre morgen flutes, der 
duftede i hele bilen. 

 
Motel Hormersdorfer ligger fint, blot få minutters kørsel fra A9, har rummelige funktionelle værelser, venlig og 
smilende betjening… men sengene , oh ve, oh skræk… de trænger til udskiftning. Derfor desværre Motel Hor-
mersdorfer, så bliver det ikke hos jer, vi bestiller overnatning næste gang. 

 
Fint klart vejr, jævn trafik, der ses X-factor fra i aftes, på bagsædet. ETA angiver, at vi er hjemme kl. 15.40. I år 
nåede vi op på 26 forskellige nationale kendingsbogstaver på biler. Sidste år vistnok 31. 

 
Vi har alle haft en rigtig dejlig ski ferie med masser af sne og tåge og ganske lidt sol, og Chalet Löffler, lejlighed 
Bernd har atter været rigtig dejlig at opholde sig i. Der er blevet spillet meget Rummikub, Æsel og Uno, og det 
blev alt sammen kaldt for ’Settlers’, for det ønskede Oscar sådan at vi skulle spille… men lige præcis Settlers, var 
ikke med!  

Tips til næste ski tur: 

Husk lige at GPS gerne vi sende os hjem via Gedser – Travemünde, hvis vi kører hjemad rundt om Berlin. Det 
opdagede vi lige sent nok til at få drejet fra, og det betød at vi kørte til Rostock og derfra til Lübeck og Neumünster 
og Flensburg. Vejene var fine og gode og trafikken let og ETA ændrede sig til kl. 16.00 og tidspunktet holdt inkl. 
tanke- og tissepauser, så måske en rute der er værd at benytte en anden gang.  Vi var hjemme i god behold kl. 
16.09.  

 
På Fabers Allé stod Finn og Benti klar til at modtage ’bagsædet’ og Finn havde aftensmaden klar, nemlig hjem-
melavet lasagne. På Kystvænget stod Missemus mjavende klar til at modtage ’forsædet’ med forventning om ser-
vicering. Bilen blev pakket ud, tasker tømt, vaskemaskinen startet og selvfølgelig som det første, hentede Morfar 
Nino hjem. Det blev et ellevildt, glædeligt gensyn for dem begge to!  Og så blev der bestilt pizza til aftensmad, og 
det endda med levering. Trætte og veltilpasse nød vi også den søde velkomsthilsen fra Fiskergade, nemlig en 
blomsterkrans af havens erantisser. 

 

Tschüss – Auf Wiedersehen Hochkrimml 
Kerteminde, d. 7. marts 2018 

Kone, mor & mormor Rita 
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