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Krimml Østrig 

18. til 27. februar - Uge 8 - 2000 

Lone, Jacob, Martin, Dennis, Rita & Mogens 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

http://www.Livsnyderne.nu    

Info@Livsnyderne.nu 



Sne, ski og skoldkopper! 

God kombination? I hvert 

fald så blev det sådan. Vi 

havde Dennis med på ski-

ferie i Østrig i Krimml (som 

vi plejer). Det begyndte at 

klø på busturen derned, og 

dagen efter var Dennis 

oversået med røde knop-

per og havde let feber. 

Han klarede det fint, det 

kløede meget om natten, 

men om dagen i det kolde 

vejr, var der intet at 

mærke. Og så fik han lært 

at stå på ski, og sikken 

selvtilliden voksede, da vi 

susede ned ad bjerget 

med Dennis forrest!  

Det var også på denne ski-

tur, at vi for første gang prøvede det der ”gys” med at 

være i sauna og så ud at trille sig i masser af sne, og så 

det allerbedste, dernæst at hoppe i den udendørs swim-

mingpool! Sikken et ”kick” – det prikkede og kildrede og 

varmen bredte sig og vi følte os meget sunde og friske. 

Der var masser af sne og det helt ned til kanten af pool-

en, og overalt på løjperne. Jeg fik nye carvingski og følte 

mig meget moderne og glæder mig til næste februar, for 

så skal de ud at ’carve’ igen.  

 



De indledende forberedelser . . . .  

Martin finder de helt rigtige skistøvler 

Indledende forberedelser. Den gamle Patteren, Rita og Jacob. 

(Rita fik også flotte nye hvide skistøvler med lilla spænder .. Og der er stadig I 2020 supergode) 



Dennis 8 ¾ år Der svedes og arbejdes, 

”Det er godt nok svært at stå på ski!” 

Man vælter også lidt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og man bliver også meget træt – 

 Jacob og Dennis 



Og så lige pludselig, stort smil, og man 

kan stå på ski! Efter 2-3 dage susede 

Dennis ned ad alle bakker. 

1. aften efter ”ski” hele dagen. Veltilfreds træthed, en lille cognac og så ned i Poolen, ude og inde. 



Hvor mon han bliver af ?                                                    Jeg holder øje med Dennis på løjpen! 

Frokost ved foden af Filzstein de sædvanlige ”brotchen med skinke og ost” 

Nå, ská vi ikke snart afsted igen? Sagde Dennis 

Lone & Steen på vej op! ”Vi ses på toppen” 

Martin og de forskellige huer i fin stil! 



Hos ”Herman” i dejlig sol. 

Hos Herman i snevejr – ”Heisse Schokolade Mit . . . . und mit . . . ” 



Her ankommer 

Martin. Han tog 

turen flere gange. 

Der var sne nok til at køre ned til byen.  

Og noget senere (meget 

senere) ankommer jeg. 

Træt og svedig og meget glad! 

 

”Nu har jeg også prøvet at køre 

ned til byen” 



Borgmesteren deler ”nåle” ud. Familien Lau-

ritsen får 5-års nålen.  

Lone indkasserer den specielle ”Pinzgauerküss”  

Det er meget seriøst 




