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Vinterferie – Skiferie Krimml – Uge 9 

fredag d. 22.2.2019 – onsdag d. 6.3.2019 
 

 

 

 

’Ein Tag in der Zillertal ist immer ein Gewinn!!!’ 
 

 

 

 

 



Nutze klug die Zeit, den kurz ist es bis zur Ewigkeit 
 

1. dag fredag d. 22. februar 2019 

Afgang Kerteminde kl. 10.00 i dejligt solskinsvejr. Og sol fik vi hele vejen til Hitzacker ved floden Elben 

i det tidligere Øst Tyskland. Fin gratis stellplads – strøm 4 € for 12 timer – toilet i den nærliggende lille 

gamle smukke by Hitzacker. 

 

Her er bindingsværks huse overalt og høje højvands mure og sluser langs Elben. Her kan man virkelig tale 

om højvande, 15,6 m over daglig vande i 2013. 

 

Vi traver tur i byen og får lige en lille reminder med for livet. På husmuren højt oppe læste vi: ”Nutze klug 

die Zeit, den kurz ist es bis zur Ewigkeit” og sådan var der mange fine inskriptioner rundt omkring i 

Hitzacker. 



 

2. dag lørdag d. 23. februar 2019 

Afgang kl. 10.00 i solskin – kølig smuk morgen. 525 lange kilometer til Stellplatz am Viehmarkt i 

Moosburg an der Isar. Det var gratis at være her, men ikke så charmerende plads. I mangel af bedre, dog 

brugbar til en enkelt overnatning. Her var en del trafik støj, og faciliteter såsom vand, tømning af toilet 

osv. var ikke vedligeholdt. 

 

De herlige hunde 

3. dag lørdag d. 24. februar 2019 

10 måneder til juleaften!  

Frostvejr i nat. Flot morgensol.  

På vanlig vis stau rundt om München på A99. Det kostede 50 minutter. 

 

Det var også dagen, hvor Nino kastede op i sin kurv og Diva tværede afføring udover hele sit bagparti. 

Naturligvis mens vi sad i solen. Hun var så absolut pænest forfra, og fik en grundig vask hjemme i 

camperen, ligesom også Ninos kurv måtte gennem vaskekonens hænder. 

 

Vi overnatter i Kufstein ved Kufstein Sports Arena, på betalingsplads, her var strøm og vand og heldigvis 

rengøring af toiletter lidt senere på dagen.  

 

Skøn travetur langs floden i solskin. Det kaldte på en Hefe Weissbier og en Aperol Spritz i solen. 



Merkur pizza og indflytningsfest i sneen. 
 

4. dag mandag d. 25. februar 2019 

Sol, sol, sol … Afgang kl.9.30 

Vi havde lidt bøvl med at betale for at komme ud af pladsen… maskinen forlangte 18 €, men ville ikke 

tage 20 € sedlen. Så ind med chippen igen. Nu kun et krav på 1 €… naturligvis fik maskinen det, og vupti, 

bommen gik op til friheden. 

 

Nu går turen op til Pass Thurn og ned til Mittersil på vanlig vis for at handle i Merkur. Sne og sol, en 

smuk dag.  

 

Og med Pizza i hånden snoede vi os op til Hochkrimml, og videre ad en smal snoet vej til Platten Alm. 

 

Efter nogen bøvl fandt vi Markus Gruber, der udleverede to kort til os, så vi kunne komme ind på camp-

ing området. Det ligger med fin udsigt til hele Gerlosområdet, men desværre i skyggen af et stort og højt 

hus. Positivt dog tæt på Plattenkogel Express II. Og lune, pæne toilet- og bruserum, som vi finder ind til 

gennem en stor parkeringskælder. 

 

Vi slæber stolene op i sneen, op i solen, tæt ved liftområdet. Her nyder vi sol, sne og hele ski-scenariet 

resten af dagen. Hundene boltrer sig i sneen, suser frem og tilbage og har en fest. 

 

Nå jo, vi fik jo også vores nye fortelt sat op. Det fungerer fint! 



En herlig gevinst 
 

5. dag tirsdag d. 26. februar 2019 

Sol, sol, sol. 

Det gratis liftkort for 3 dage - min gevinst værdi 147,50 € - blev indløst og så tager vi på bjerget efter hun-

dene er luftet godt. 

 

Det blev en herlig ski formiddag. Så hjem til frokost, stole og borde og glade hunde med op i solen og 

sneen. Eftermiddagen bød atter på et par gode ski timer på bjerget, inden grillen blev tændt, naturligvis 

først efter passende afterskiing på vores solskinsplads i sneen. 

 

Skønt, skønt, skønt. 

 

Vi suser afsted med 51,9 km/t 
 

6. dag onsdag d. 27. februar 2019 

Sol, sol, sol og en vidunderlig ski dag på præcis samme måde som i går. 

Hundene klarer det fint i camperen og er naturligt glade, når vi kommer retur. 

 

Skiline App’en fortalte os, at vi havde kørt 36,53 km og taget 15 liftture. Højeste hastighed 51,9 km/t. 

  

Og naturligvis ren nydelse med afterskiing i sneen og solen. 



 

Et nyt solskinscorner 
 

7. dag torsdag d. 28. februar 2019 

Sol, sol, sol, lækker frokost hos Hermann – grillkylling og gullaschsuppe. 

Mange, gode ture i Handalm, både på den sorte og den røde løjpe, hvor sneen efterhånden smeltede til 

’slusch ice’. 

 

Dernæst Filzstein, den venstre løjpe, hvor man skal have rigtig god fart på til sidst for at komme frem til 

Filzstein liften. 

 

Vi suste tværs henover bjerget for at komme hjem til hundene ved 12.30 tiden. Hov, hov, blæsevejr, ja, 

nærmest stormvejr henover bjerget. Sneen føg om ørerne på os, og sendte små skarpe is pile i ansigtet… 

og hvad var nu det? 

 

Hjemme ved camperen, der var teltet blæst omkuld og ud af sin skinne, og stole, grill, osv. flød rundt 

omkring i stormvejret. 

 

Heldigvis havde vore camper naboer reddet diverse ting for os. Tak for det. 

Men sikke et oprydningsarbejde… bedst som vi troede vi lige skulle slappe lidt af i solen sammen med 

hundene. 

 

Teltet blev pakket sammen, sammen med gulvtæpper, grill osv. og dernæst kiggede vi lidt trætte på hi-

nanden, og gik en lang tur med hundene, og checkede diverse skihytter undervejs. 

 



Vi syntes alligevel, at vi skulle have et par ture mere på vores sidste ski dag. Vi gled velfornøjede ned til 

Plattenkogel Express II, bare for at opdage, at den var lukket grundet det stærke blæsevejr, i øvrigt li-

gesom de fleste andre lifte. 

 

Nå, eneste mulighed var ned af det pænt stejle stykke til overgangsliften til Gerlos. Den tog vi så et par 

gange, og så var der ellers dømt afterskiing på Platten Alms terrasse i læ, i solskinshjørnet sammen med 

hundene.  

 

Det var så absolut en dejlig måde at slutte dagen på. Tænk at finde et nyt solskinscorner! 

 

Et anstændigt og flot styrt 
 

8. dag fredag d. 1. marts 2019 

Sne i nat 5-6 cm. Nu en smule sol og stille vejr. 

Det må da nydes på ski. Vi købte et 1-dags lift kort og susede hele formiddagen i Handalm og på Filz-

stein. 

 

Mogens gjorde sig klart fortjent til den gule elefant med et kolbøtte styrt i 90° svinget ned til slæbeliften i 

Handalm. Det så imponerende ud. Han klarede det fint. Jeg vil kalde det ’Ein anständig stürz’. 

 

Frokost hos Hermann, tiden var kommet til ’Curry Wurst og Potato Wedges’, sådan, vi nåede det lige! 

 

Og så blev det overskyet og snevejr og meget svært at orientere sig på ski. Resten af dagen hyggede vi 

inden døre i camperen. Men først en dejlig lang tur med hundene. De tonser rundt i sneen og har det sjovt. 

Nino sprinter op og ned ad alle de sneklædte bakker og bunker og Diva bliver sat til med sneklumper i 

massevis på ben og mave. Hun bliver både våd og kold, men har det herligt. 

 

Nino har slidt hul på et par negle? Poter? Noget bløder i hvert fald ind i mellem. Vi smører med potevoks. 

 

Snekæder skal - skal ikke? 
 

9. dag lørdag d. 2. marts 2019 

Vågner til endnu et nyt snelag. Der er kommet vel nok 10-15 cm i nat, og det er overskyet og tåget. 

Vi snupper en ekstra kop kaffe, inden vi skal køre ned af bjerget. Naboen sætter snekæder på … en ny 

camper er kommet op uden kæder… mmhhh. Hva’ gør vi? Vejen er stejl, smal og snoet, 

 



Nu vasker jeg op! 

Snekæder! Afgang kl. 10.30. Der køres forsigtigt ned af det stejle bjerg, og det føles godt med snekæder 

på, og det er endda chaufføren, der siger dette! Det tog 10 minutter ned til Hochkrimml vejen og kort efter 

passet var det ikke længere så nødvendigt med kæder og på p-pladsen ved Schönmoos Alm blev de pillet 

af igen. 

 

I Krimml handlede vi te og lidt diverse i supermarkedet, bare fordi det var hyggeligt, og fordi det hvert år 

er et hjerteligt gensyn med kassedamen, der i mange år var servitrice på Hotel Krimmlerfälle. 

 

I Mittersil måtte vi også lige en tur ind i Merkur og snuppe et par pizza slices med på vejen. 

 

For at undgå køen på motorvejen tog vi små nye omveje og landede på en fin stellplads i Burghausen kl. 

15.30. Her er fine toilet/bruseforhold, når man først lige har hentet en nøgle på Bürgerhaus/eller cafeen 

ved siden af. Depositum 20 €. Overnatning 8 €. Husk lige mønter til p-automat og mønter 50 cent til 

dejligt langt varmt brusebad. Her kommer vi meget gerne igen. 



En 1051 m lang borg 
 

10. dag søndag d. 3. marts 2019 

Så fin morgen, klart mildt vejr, fuglefløjt og spættehakken. 

 

Vi må naturligvis opleve Verdens Længste Borg – Burg Burghausen. 

Med sine 1051 meter er dette borganlæg ikke blot Europas længste borg men er optaget i Guiness Rekord-

bog som verdens længste borg. De ældste dele stammer helt tilbage fra år 1025.  

 

Ad stejle sten stier traver vi op til borganlægget. Højt beliggende og utrolig smukt at gå rundt i. Med sin 

beliggenhed lang floden Salzach, som er grænsen til Østrig, har det været en af de stærkeste fæstninger og 

en magt demonstration for hertugdømmet Bayern. Et enestående og overvældende borganlæg. 

 

I Altstadt for foden af borgen, langs med floden, ligger de smukkeste gamle bygninger. Præcis så 

indtagende, som beskrevet i brochuren om byen: ’Byen ser ud som om den var klippet ud af et gammelt 

tysk maleri og placeret her på stedet’. I Altstadt forsyner vi os med Apfelstrudel mit Eis und Sahne. Ren 

velvære. Og naturligvis må vi lige smutte over den lille bro over floden Salzach for lige at vende rundt i 

Østrig igen. 



Vi finder en stellplads i Altenburg ved en lille sø. Det kunne have været en hyggelig plads, hvis ikke, der 

havde været hærværk på alle strømstandere og vandstanderen. Toilettet var ok. Men hærværket var af en 

sådan art, at byen beklagede, men kunne ikke sætte tingene i stand igen grundet dårlig økonomi og gen-

tagen hærværk. Byens bygninger bar også præg af forfald og det flød med affald rundt omkring. Ikke så 

indbydende, men vi talte med mange flinke hundeluftere, der gerne ville snakke. 

 

Vi tester vores nye generator. Den kørte fint i 7 timer, inden den løb tør for benzin. Den kunne dog ikke 

klare, at den lille varmeblæser blev koblet på samtidig med camperens behov for strøm. 



Afhængig af Badehotellet 
 

11. dag mandag d. 4. marts 2019 

Mild forårsagtig morgen, som dog hurtigt blev afløst af storm, rusk og regn og sort himmel. Det ruskede 

konstant i camperen mens vi kørte. Det var lidt vildt. Flere lastbiler fik blæst presenninger mm af deres 

trailere. 

 

Hen under aften nåede vi den gode stellplads i Hitzacker og det var skønt at være landet om end stormen 

fortsat ruskede i camperen. Så det blev en blæsende gåtur med hundene i smukke Hitzacker gamle by ved 

Elben. 

 

Om aftenen måtte vi naturligvis se sidste afsnit af Badehotellet, trods blot på en lille telefonskærm. 

 

Mogens tævede mig for 5. gang i træk i Rummikub. Nå må jeg vist til at stille skarpt på alle de talbrikker. 

 

Forkælelse for øje og mave 
 

12. dag tirsdag d. 5. marts 2019 

Fin, klar og frisk morgen med en smule sol oven på en stormfuld og regnfuld nat. Der er forår i luften. 

 

På Nettos P-plads indtager vi morgenkaffe med lunt og friskbagt brød fra Netto.  Og forlader vores gode 

Hitzacker stellplads med et på gensyn og sætter kurs mod Neumünster – outlet butikken! Vi skal da lige 

checke Columbia Outlet Store. Måske, der er noget der frister. 

 

Det blev regnvejr og blæsevejr, men Columbi Outlet Store ville alligevel gerne sælge lidt forskelligt, mest 

reduzierte varer! 

 

Vi snuppede lige 59 km mere til Schleswig Stadthafen, og med ankomst hen på eftermiddagen fik vi en 

rigtig fin plads med smuk udsigt. Det blæser også her, men vi har det lunt og hyggeligt inden døre. 

 

Diva forlanger højlydt opmærksomhed og træner glad og gerne sit, dæk, tril og hop op på skamlen med 

alle 4 poter. Vi øver også at stå på 2 ben og få en godbid. At springe gennem mine ben er nyt, og også lidt 

svært. Vi må have mere plads. Den bliver så glad, når vi træner, og vil det så gerne. 

 

Nino kigger undrende på fra sin helt private plads på mit forsæde. 

 

Der hentes lækker aftensmad fra Kap Hornschen Cafeen lige ved siden af. Rigelige portioner. Tror vi 

kunne have nøjedes med én portion Cæsar Salat med kyllingestykker. Forretten Nachos med hjemmelavet 

salsa dressing med oksekød smagte også skønt, og var et helt lille måltid i sig selv. 

 

Hjemme igen 
 

13. dag onsdag d. 6. marts 2019 

Dejligt brusebad i de meget fine bade- og toiletrum og dernæst nybagt morgenbrød til kaffen. Kl. 10.00 er 

vi klar til afgang, kurs Kerteminde, hjem til de gode hjemlige omgivelser og familien efter herlige vinter-

ferie dage. 

 

 

Vi har gjort vort bedste for klogt at udnytte tiden, på vej mod evigheden! Og vi har nydt det! 



 



Info@Livsnyderne.NU© 

http://www.Livsnyderne.NU 


