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Rita & Mogens på Krimmlerfälle 

 

 

 

 

 

”Ein Tag in der Zillertal, ist immer ein Gewinn” 
 

http://www.Livsnyderne.nu    

Info@Livsnyderne.nu 







21.2.2002  
Afgang Kerteminde torsdag d. 21. februar kl. 16.51. En dag tidligere end beregnet, men der var lovet  

kraftig snestorm i DK. Vi kører 8 t 18 min og 866 km på tør, ren vej, jævn trafik, og stjerneklar  

himmel. Kl. 00.33 gør vi holdt på 'Raststatte' og stuver al bagage om på forsæderne.  

 

Liggeunderlag og soveposer rulles ud bag i bilen, og så sov vi, afbrudt af lidt kuldefomemmelser, lige til 

kl. 6.15. Marlboroen var snøret helt til med blot et lille åndehul. Mogens klagede lidt over ben længden, 

men alt i alt nogle fine hviletimer.  

22.2.2002  
Flot solskinsmorgen, sneklædte bjergtoppe. Kører kl. 7.16 og ankommer i Krimml kl. 12.11. I alt 

1360 km.  

Tog straks på bjerget og fik en halv dags skiløb. Det var rigtig godt. Med de kendte ansigter fra  

'Jensen Gruppe'  

Sov rigtig godt fra kl. 20.30 til kl. 7.00 næste morgen.  

23.2.2002  
Mesten dels solskin hele dagen. Fræsede en masse i Handalm. Nød samværet med 'Jensen Gruppen'.  

Sendte dem til DK kl. 18.00. Nu kl. 19.50 er vi godt trætte, kroppen er brugt, og kinderne gløder.  

 

Fik SMS fra 'Bonnuhvem' oppe på bjerget hos Hermann: 'har købt barnevogn'.  

24.2.2002  
Snevejr, snestorm, snekæder, ringe sigtbarhed, pulversne overalt. Cirka 10 cm lækkert hvidt, blødt  

sne at køre i. Vanskeligt at orientere sig, så lårmusklerne var spændte hele dagen. Godt med  

siddeliftene med kåbe.  

Vinterferie 2002  



 

25.2.2002 

Halv dag mest med solskin. Herefter overskyet og svært at skelne konturer. Benene er trætte i dag. 

Sneen tør og danner 'vulker' - der skal presses!  

Næsen i vejret i solen til gullaschsuppe hos Hermann.  

Mange fine solskinsture på den sorte løjpe i Handalm  

Udsigt udover Krimml fra den sorte løjpe på Handalm  

 

26.2.2002 

Mogens kørte på nye ski i dag. 

Atomic Carving købt hos Patterer—med rabat—selvfølgelig 

Her testes de på den sorte løjpe I Handalen 



Også dejlig solskin og flot udsigt fra Plattenkogel.. 

Hjemme fik vi et godt glas rødvin på vores altan, da vi kom ned fra bjerget.  

Herefter en tur i saunaen og ud i den kolde pool!  

Om aftenen traditionsrig Christel Zither Abend: ' Alle nun singen wir das schönstes Lieder  

des Berges - En Prosit, en Prosit der Gemutlichkeit !! ' Herefter fulgte de vanlige 'Ringspruch ': 

bl.a. 'Lie ben, Trinken, Rauchen, nicht Bezahlen ' og vi klappede pligtskyldigst.  

 

27.2.2002  

Solskin! Tur til Königsleiten, kæmpe område, masser af løjper. Skøn dag, godt det var solskin, for 

der var ikke kåbe på nogen af liftene.  



28.2.2002  

 
Mogens vågner til lyden af sneplove - utroligt - men snevejr 20-25 cm hvid sne overalt. På med snekæder, 

ingen problemer med at nå toppen af bjerget. Men vi kunne ikke se en meter frem på ski, uh ha ! Ikke så rart 

at køre i, men det blev trods snevejr en dejlig dag.  

 
Sjovt at køre i dybsne. Især i Handalm. Jeg blev lige pludselig så træt!  

 
Mange dejlige ture. God lang frokostpause hos Hermann og så skiture lige til klokken var 12 minutter i 

16.00 - da tog vi sidste lifttur op på  Plattenkogel og så rundt om bjerget og hjemad tværs over bjergtoppen, 

og nedad Filzstein.  

 
Slut på en skøn vinterferie med sol, sne, snestorm udfordringer og masser af fornøjelser !  


