
Nu sker (sner) det, årets 1. store begivenhed er lige på trapperne, og glæd jer, det bliver 
stort. Da jeg var i Østrig i julen, var jeg så heldig at køre i lift med en lokal vejrgud, som 
lovede at der ville være godt med sne når vi kom i uge 3, og som det ser ud nu, holder hans 
løfte. Kikker i på vejrudsigten for Hinterglemm, ser det lovende, men koldt ud. 

Vi har i direktionen sat alle sejl til for at i skal få en god oplevelsesrig uge i sneen, som nu 
endelig er kommet, vi har gjort vores, nu er det op til jer. 

Der vil som det plejer blive sunget mange sange på vores tur, og som vores aldrende 
underholdnings direktør meget fint har skrevet, vil der blive meget fra vores sangbog, så 

husk lige at printe den ud og ta’ den med så er du fri for at sidde i 
baggrunden og brumme. 

Der er selvfølgelig en del oplysninger i lige skal ha med 

Der er ændret en lille smule på værelsesfordelingen, den kan ses her. 

Kør-selv – jeg har igen i år haft store svære forhandlinger med den tyske trafikminister 
Walther Trafikskaier, om at undgå den tyske motorvejsafgift. Det er endt med, at bare en i 
bilen har en Hovskisnowski trøje på kan man slippe for afgiften, til gengæld skal man huske 
at det ikke er gratis at køre på de østriske motorveje. Det er obligatorisk at ha’ snekæder i 
bilen i østrig. Dem der har bestilt liftkort gældende fra lørdag, skal lige huske at se om det 
er det rigtige kort i for, med hensyn til kørselsvejledning henvises til din gps. Kør forsigtig, 
og rigtig god tur derned over. Jeg glæder mig til at ta’ imod jer lørdag morgen. 

Fly Kastrup- jeres kontaktperson i lufthavnen er John Kofoed 

Afgang kastrup 14/1 med fly DX438 kl 17.55 - ankomst Salzburg 19.30 Husk at være der 2 
timer før 

Hjemrejse Salzburg 21/ med fly DX439 kl 20.30 - ankomst Kastrup 22.05 

Fly Billund – jeres kontaktperson er Heine Fricke, 

Afgang Billund  14/1 med fly HG3011 kl. 17.30 – ankomst Salzburg kl. 19.15 

Hjemrejse Salzburg 21/1 med fly HG3010 kl.14.50 – ankomst Billund kl. 16.30  

For jydernes vedkommende, betyder det at man ikke kan stå på ski hele lørdagen, som vi 
havde lovet. Det beklager vi meget. Der er flere der har bestilt, og betalt liftkort for den dag, 
de kan refunderes ved kassemesteren, som vi ikke ved hvem er.,  

Med hensyn til bagage er det nemmest at gå ind på Danskis hjemmeside, men jeg kan da 
oplyse at dem der har bestilt skitransport, er en støvletaske inc. 



Der er 3 friske fyre (heriblandt himself) der har valgt den gode gamle bustransport. Her kan 
jeg oplyse at bussen afgår fra Rødekro kl den 13/1 kl 16.15, og er hjemme i Danmark igen 
22/1 kl 11.45. 

Hvis alt går vel, er det de sidste informationer inden afgang. Håber jeg har fået det hele 
med, og på gladelig gensyn i Hinterglemm-Salzburg. Mangler i nogle oplysninger, så er i 
velkommen til at kontakte mig. 

Adm. –udviklings og destinations direktør 

Birger Poulsen 

 


