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1. OVERSIGT 
 

1. Hvordan fungerede tilmelding og hjemmeside ifm. køb af tur? 
Karakter 4,448275862 

 
2. Bustransport 
Karakter 4,385542169 

 
3 .Hvordan fungerede skilejen på Alpine Lodge? 
3,135802469 

 
Undervisning 
Karakter 4,448275862 

 
Hvordan fungerede internet i hytterne? 
Karakter 4,448275862 

 
Fest på Stavkroa 
Deltog: 163 (af 239 svar) 
Karakter 4,448275862 

 
Hvad synes du om festivalprogrammet (after-ski, vaffel-arrangement, Stavkroa, 
børneworkshop mm.)? 
Karakter 4,448275862 

 
Hvad synes du om det nye børne- og unge-initiativ? 
Karakter 4,448275862 

 
Er du interesseret i at købe klubtøj i en god kvalitet til en fornuftig pris til næste sæson? 
Ja 45 

Måske 111 

Nej 64 

Ved ikke 18 

 
 
I så fald, hvilket prisleje finder du passende for et sæt skitøj (skaljakke/-buks) 
2.000 - 3.000 kr 77 

3.000 kr - 4.000 kr 62 

4.000 kr -5.000 kr 14 

'+ 5.000 kr 8 

 
Ville du være interesseret i at købe et "genoptryk" af TF's hue eller Buff til 100 kr.? 
Hue 64 

Buff 60 

Nej 72 

ved ikke 39 
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2. Tilmelding 
det er ærgerligt at man ikke kan tilmelde flere personer samtidig 

Det var ikke mig der meldte mig til. 

Lidt svært at finde tilmeldingslink 

Penge blev overført men stemmede ikke overnens med confirmationsmail. Men ellers var alt det andet 
SUPER .-) 

Tilmeldning til hold var ikke registreret selvom betaling var foretaget. 
Dog hurtigt løst ved mailkorrenspondance 

Jeg kunne ikke bestille flere billetter og kun afregne en gang men måtte "ind" 3 gange og betale! 
Denne "feature" vil gøre tilmelding perfekt 

vi har nogele norske piger som er med i vores hytte og som har været med en del år nu og de har hvert år 
haft problemer med at de ikke har dansk visa kort til at betale. syntes bare det er lidt mærkeligt man ikke 
kan betale med norsk visa kort for tilmeldingen.. 

kunne være fedt hvis man kunne tilmelde flere på samme tilmelding 

Jeg tilmeldte 2 på samme e-mailadresse, og jeg havde lidt vanskeligt ved at se om vi faktisk begge var på. 
Da betalingen var gået igennem regnede jeg med at det var i orden, hvilket også var tilfældet. 

Er dog efterfølgende blevet klar over at der ikke var liftkort med til børn, hvorfor jeg har været nødsaget til 
at betale voksnpris for en 10 årig dreng. Måske det kunne fremgå tydeligere at, når man tilmelder som 
barn, så skal de være under seks år, som jeg forstår skistars hjemmeside. 

Det kunne være smart, hvis man kan gå ind og se hvad man har købt efter tilmeldingen, så man havde en 
'min side' på Telemarkforums hjemmeside. Har vi iøvrigt et medlemsnummer i Telemarkforum ? 

Jeg tror nok ( svært at huske så lang tid efter) at jeg var usikker på farvekoderne af træningen, da det var 
første gang jeg var med. Så jeg var nødt til at gå ud andet steds for at finde ud af om jeg skulle på grøn 
eller blå 

Systemet var nede i lang tid hvor jeg prøvede at bestille. Desuden undrede det mig at jeg efter betaling 
modtog en mail angående at der en 2 betalinger der ikke var gennemført, hvilket potentielt kunne have 
noget med mig at gøre men ikke havde det... fandt jeg ud af efter noget tid... 

Det kunne være rigtig dejligt, hvis man kunne betale med visa electron, da det besværliggjorde min 
tilmelding rigtig meget 

Var og er lidt problemer med at få købt medlemsskab 

Men det mangler undervisningsplads :o)) 

Sort og børnehold var meget hurtigt udsolgt.. 

Kørte fint som sædvanligt 

Hvis man ku melde alle til sammen og betale samlet ku det være cool :-) 

Jeg synes det var lidt svært at finde linket, hvor man skulle tilmelde.  
Desuden har jeg betalt for lidt for mit barn på 8 år, da jeg troede at børn var børn (har selvfølgelig indbetalt 
dette resterende beløb). Det fremgik ikke så klart at børn over 6 år skulle betale 1400 kr.  
 
Ellers upåklageligt. 

Jeg fik først meget sent bekræftelse på mit køb af medlemskab, og der var vist også problemer med 
registreringen til børne-alpin holdet 

Jeg havde lidt problemer med betalingen, og der var ikke nogen der tog telefonen på jeres 
kontakttelefonnummer den dag tilmeldingen startede. 

Super. 

var der noget med en kode der var lidt besværligt...? 

Det er ærgerligt, at man ikke kan betale med andre visakort end danske, da der efterhpnden er en del 
nordmænd, som gerne vil med...og det er jo hyggeligt. 

God info inden selv tilmelding 

købte billetten af en, der ikke kunne tage med alligevel. 
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3. Bustransport 
ingen børnebræk i bussen næste år, tak 

Kørte selv 

Synes det er sent at bussen først afgår kl 17.00 

Jeg synes det er en skam vi skal spise på Krøderen kro. Prisen og kvaliteten er for ringe. 

Prisen var væsentligt dyrere end at køre selv hvis man var nogle stykker i bilen 

DVD-afspilleren i bussen fungerede ikke(var i øvrigt også galt med da jeg kørte med bussen for 18 mdr 
siden i en anden anledning). Ellers ikke meget at bemærke. 

Evt. en time senere, kl. 19. 

kunne godt bruge en alternativ bus afgående fra jylland. 

Afgangstid fungerer rigtig fint, så man kan nå en hel arbejdsdag inden afgang. 
Gode busser med fin plads og god mulighed for at få lidt søvn undervejs. 

Bus chaufførerne i bus nr. 5 kørte ret dårligt. De kørte og accelererede op til forankørende bil i stedet for at 
køre kontinuerligt. Det var ikke sådan at man var helt tryg i hvert fald. 

Ankomsttid i hemsedal ville være rart hvis det passede med at man kunne leje ski med det samme og få 
med op til hytterne i busserne 

Jeg synes umiddelbart at 1000 kr. virker som meget for en bus billet, men resten af turen er jo også billig... 
Og det er rart med gode busser, så tænker at det bare er prisen for det. 

ku være fedt hvis man lavede en aftele med Norwegian og noget transfer fra lufthavnen. Vi er ret mange 
der flyver og alle har problemer med at komme til og fra lufthavnen. 

Meget bedre end tidligere. Punktligt, gode sæder og meget effektiv transport op på bjerget 

Jeg var glad ved at der var så god plads i busserne, det passede fint at ankomme også spise morgen mad 
og vidre på ski, og lige sådan kunne nå at stå på formiddagsski søndag. 

Prisen er god, men som studerende med masser af tid, er det rarere at køre i dagtimerne. 

Jeg vil klart anbefale at I næste år vælger et andet sted at spise aftensmad på hjemturen. Der er flere 
større rastepladser hvor man kan vælge flere steder at spise. Det ville evt. i den forbindelse være godt hvis 
busserne på hjemrejsen køre med en halv times mellemrum, så der ikke er stormløb på resturanten og 
dem som vil tidligt eller senere hjem selv kan vælge, hvornår de vil afsted. Det kræver selvfølgelig lidt 
ekstra logistik og planlægning. 

Søde buschauffører og afgang til tiden og styr på bagage, det var fedt. 

Det var godt at Taxierne oppe i hemsedal havde trailere til bagagen i år 

I forhold til at det er en bus var det fint. Børste tænder stoppet på vej hjem var dog ikke optimalt med kun et 
toilet 

Det var supergodt, at der i år for første gang nogensinde ( jeg har været med på telemark tur de sidser z 9 
år) ikker var problemer med transporten for os der skal leje ski. Hold meget gerne fast i at vi kan køre op til 
hytterne når vi ankommer og derefter komme ned og lejer ski når udlejningen åbner. Og ikke mindst - 
vigtigt - komme op til hytterne igen når vi har lejet ski. Kæmpe forbedring og tak for det! 

Det hænger rigtig godt sammen.  
Man kunne overveje skolebus som tilkøb. 

Måske en bus fra Jylland? 

Skønne busser og en virkelig behagelig og positiv buschaffør (bus 3) fra første sekund. 

ingen bustransport 

Bustransporten med de store busser var fin! Shuttlen transporten ved ankomst var kaotisk. Jeg blev sat af 
med min 9 årige datter ved de nederste hytter med den besked fra chaufføren, at han ikke havde tid til at 
køre os videre:-( Ikke så morsomt med et træt barn, der ikke er stærk nok til at bære en af de 4 tunge 
tasker kl 6 om morgenen, når man skal til en af de øverste hytter. Det må kunne organiseres så fx. de små 
shuttelbusser (som den vi kørte med) kan køre til de øverste hytter... 

Hader busser, men elles upåklageligt 

Ku der laves en Helsingør-bus? 

Eneste problem var mine lange ben når sæderne blev lagt ned for at sove 

Jeg ser ingen grund til at tage så tidligt afsted, for at komme frem kl. 6.30. Jeg synes ikke at man får noget 
ud af timerne fra 6.30 til 9.30. Jeg og sikkert flere andre havde desuden svært ved at nå at være på Sjælør 
til tiden pga. arbejde. Hvis det er muligt at tage senere afsted, ville jeg foretrække det! 

Det fungerede super med hytterne. Vi kom onsdag kl. 14 og fik nøgler til hytten med det samme. 
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Benplads i bussen, flinke chaufører 
Lidt kaos omkring ankomst - godt hvis man havde været forberedt 

Tilkøb af mad på hjemturen er under alt kritik! Vi var to fra vores hytte/ to som døjede med maver efter 
maden... Prisen er også for høj ift. hvad man får. 

Gode busser til/fra Kbh men ikke muligt at benytte toilet på busserne pga frosset vand. Det dur ikke i en 
fyldt natbus.  
 
Hemsedal til/fra hytterne: 
 
Godt med minibusser m hænger. Da vi skulle retur kom de dog ikke til kl 15 så det bliver meget hektisk når 
mange skal med samtidig. 

Meget fint - En enkelt forbedringsmulighed: 
 
Savnede at få info i bus om, hvornår der var planlagt stop. 

Har droppet bus da der går alt for meget tid, med at alle busser følges, holder pause samme sted og 
ankommer samme tid så man skal vente på alt lige fra wc på tanken til den lille bus der køre op til 
hytterne.. 

Det er meget dyrt! 
Der er ingen muligheder for transport fra Aarhus... 

 
 

4. Skileje 
De var meget hjælpsomme. 

Lang kø, men som forventet 

Der var for lang ventetid!! 

Der var dog for lang ventetid da vi kom og skulle hente ski, selvom vi kom ved åbningstid. De var slette 
ikke gearet til det. Der var kun 3-4 kasser åbne og derudover stod der 4 teenagere med hænderne i 
lommen og lavede ingenting. Dertil kommer at der 3 kasser åbne til de der IKKE havde forud-booket skileje 
mens der kun var 1 kasse åben til dem der havde forud-booket. Det giver ingen mening. Det tog væsentligt 
længere tid og der var væsentligt længere kø for at få udleveret ski hvis man havde forud-booket end hvis 
man ikke havde forudbooket. 

For lang kø, få lidt udstyr 

alt for lang kø trods forudbestilling. Ventede næsten 2 timer - og der var kun 12 numre i køen, da jeg kom 

Det var ikke muligt at skifte ski, så de kunne godt have haft flere ski 

Der røg lige det meste af en formiddag med at stå i kø. 

selvom jeg havde lejet skiene hjemmefra tog det virkelig lang tid at få dem udleveret. 

Der var selvfølgelig lang kø, med alle dem, som skulle leje 

Lidt mange mennesker og ventetid 

Der var alt for lang kø. Det gik ik hurtigere selvom man havde forhåndsbestilt. Der kunne godt være noget 
informatione om at man kunne leje to steder. 

Dog var det ikke muligt at leje KUN ski over nettet på forhånd, det var kun muligt at leje en fuld pakke ( dvs. 
incl. støvler). Det er ikke i  orden at betale for støvler når man har sine egne med ! 

Over 2timers ventetid 

For lang ventetid 

De var meget forberedte i år. Dejligt. Ærgerligt at ankomsttidspunktet ikke passede med åbning af 
skiudlejning dog. 

Der var meget lang vente tid ca. 1 time 

Lettere kaotisk og hvis der skal være ide i at forudbestilles vil det også være godt hvis disse numre blev 
betjent først 

Det tog 1 1/2 time at komme gennem køen. 

Men mest min egen skyld, da jeg ikke havde set man kunne forudbestille. Ventede 1,5 timer og da jeg kom 
frem var der ikke flere støvler. De endte dog med at finde nogen (der var for store). 
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det er ikke godt nok at man skal bruge en halv skudår på at få fat i ski... især ikke når de er bestilt 
hjemmefra 

Vi havde forud bestilt og betalt for ski og støvler hjemmefra.....men jeg er af den klare overbevisning at de 
nye betalende kunder blev prioriteret langt højere....denne kø blev hele tiden mindre - vi havde over 
halvanden times ventetid.....ikke okay. 

Vi havde forud bestilt og betalt for ski og støvler hjemmefra.....men jeg er af den klare overbevisning at de 
nye betalende kunder blev prioriteret langt højere....denne kø blev hele tiden mindre - vi havde over 
halvanden times ventetid.....ikke okay. 

Stod i ko i 1,5 time trods forudbestilling. 

Jeg bestilte på forhånd. Hjemmesiden gav kun mulighed for at vælge 6 - 8 dage. Ergo betalte jeg for 
meget. Ved ankomst aftalte jeg tilbagebetaling ved aflevering. Da jeg afleverede kunne ekspedienten ikke 
finde ud af det, og da han havde brugt meget tid, og ikke kunne komme i kontakt med overordnet måtte jeg 
betale og gå med uforrettet sag. De glemte at tilpasse bindinger til støvler, hvilket gav lidt bryderier. TIl 
gengæld byttede de gerne til alpin ski, da min søn havde udkæmpet den lovede kvota med telemarkskiene. 

For lang ventetid 

Der var mega lang kø! 

Alt for langsomt. Der skal lægges vægt på at personalet i Hemsedal skal kunne ekspediere flere kunder på 
en gang. Det gjorde de ikke. Der skal også lægges ekstra vægt på at man SKAL bestille ski hjemmefra. 
Det var der nogle deltager som ikke havde gjort (endda nogen som havde været med 'i flere år'). 

Sammenlignet med sidste år gik det noget trægt med betjeningen. 

ingen leje 

Min kæreste lejede ski - Alt for lang ventetid torsdag morgen ! Ellers ok udstyr 

Vi havde ikke bestilt ski hjemmefra, så en stor del af skylden, var vores egen. Men der var godt nok alt for 
mange mennesker, der skulle hente ski samtidig og meget lang ventetid. 

Tror det var heldigt at vi var blandt de første, der dukkede op 

Al for lang ventetid til både leje og aflevering. 

For langsomt !!! Evt. fremover tilbud om tidligere åbent? 

Der var lidt lange ventetider på udlevering af skiene ved ankomsten i forhold til sidste år. 

Men hørte fra flere andre der var ekstrem lang ventetid på udlevering af bestilt udstyr, samt tilpasning af 
udstyr til passende størrelse, længere end jeg tidligere har hørt. 

Der var alt for lang kø. Man kunne sidde og vente over en time på at få lejet skiudstyr. 

Men fik indstillet mine ski og købte nye brugte ski. jeg fik super god service. 

Det tog næsten en halv dag at få udleveret skiene om torsdagen, på trods af forudbestlling. 

Håndteringen af udlevering var ikke effektiv nok 
Dem med bus skal ned til udlejningen torsdag morgen og aflevere søndag. Det er uklart hvordan man 
kommer frem og tilbage. Mange gik op og ned ad vejen og spilder en formiddag/eftermiddag på det 

Jeg fik to forskellige størrelser støvler, og da jeg kom tilbage for at bytte havde de ikke flere støvler i min 
størrelse. 

Super service 

Lang ventetid 

lang ventetid både ved leje og aflevering. 

Meget lang ekspeditions tid 
Udstyr god kvalitet 

I havde skrevet at man fik rabat via telemarkforum, hvilket man ikke gjorde. Til gengæld havde skistar 
deres egen rabat (samme %), men den havde man også fået ved at leje skiene på stedet, så ingen 
umiddelbar fordel ved at forhåndsbooke. Medarbejderne hos skistar virkede ikke klar til at modtage så 
mange mennesker, da vi skulle afhente ski. De brugte bl.a. 4 mand til at finde én ordreseddel på samme 
computerskærm. Skiene der var forhåndsbooket var ikke klar og bindingerne ikke indstillet til støvlen. Det 
må kunne gøres bedre når man har forudbestilt! :-) 
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Proceduren med den udsendte rabatkode fungerede ikke men det viste sig at den lovede rabat blev ydet 
alligevel. 
 
Måske kunne der - hvis arrangørgruppen vidste det - nævnes at bookningen på nettet krævede en pc med 
fungerende NemId. Det havde jeg ikke til rådighed i første forsøg men måtte gentage proceduren senere 
på en anden pc. 

Jeg kunne forstå at der var meget kø på Alpine Lodge. Jeg var dog så heldig at hente mine ski i den anden 
skiudlejning, hvor der ikke var noget kø. 

Jeg havde ikke bestilt hjemmefra, da jeg havde forstået at man fik rabat med sit arrmbånd. Det fik man 
ikke... 

De smed mine telemark-støvler væk... hmm! Men servicen omkring det var god :-) 

Det er frustrerende at vente så forbandet længe og især at dem der ikke har bestilt på forhånd kommer før 
en (grundet nummersystemet) 

 

5. Undervisning 
Det var super med et ensartet niveau på double diamond holdet. Hold fast i det! 

Jeg underviste selv et rødt hold 

Super! 

Han havde nogle gode pointer, men det var svært at finde ud af hvordan  man skulle gøre tingene 
anderledes. 

Skulle have været Rolf 

Meget pædagogisk og god.  
Det kunne være fedt hvis man også kunne få undervisning om lørdagen. 

Supergod stemning, men kunne godt have brugt flere konkrete øvelser. 

VIlle gerne have haft undervisning alle 4 dage :-) 

Fine, varierede øvelser, men manglede lidt mere gods i forklaringen af øvelserne - gerne mere 
"teori"/teknisk forklaring.  
Overveje, om undervisningen kan være fredag og lørdag formiddag, så man kan nå at finde sine ben på 
skiene først. Måske ikke for nybegyndre, men for letøvede og øvede. 

'+ dygtig underviser 
+ god individuel feedback 
+ perfekt holdstørrelse (vi var 7) 
+ god idé med "on premise" ominddeling af grønne hold i tre niveauer 

Det var mange generelle øvelser uden begrundelse af hvad det skulle gøre godt for. Jeg havde nok 
forventet mere individuel sparing på min teknik. det vil være godt til næste år at der bliver 
forventningsafstemt inden for den første time, så instruktøren kan se holdets niveau og fortælle hvor hans 
indsats vil være. 

Instruktør forberedelse 

Virkede ikke lige så engageret som andre underviserer jeg har haft. 

Synes der er for mange på holdet, ellers ok 

God og kompetent undervisning. Jeg savnede dog lidt entusiasme første dag, samt løbende ros + positiv 
feedback på forbedringer, eller bare hvilke elementer man gjorde rigtigt. 
Til slut på 2. dag gik de forskellige øvelser op i en højere enhed, og jeg følte at jeg havde en masse gode 
ting at arbejde videre med efterfølgende. 

Rodet start grundet så mange kursister - Måske mødes forskellige steder i terrænnet?? 
Selve undervisningen var top. 

Jeg savnede lidt flere tips til telemarksvingene 

Der var udsolgt da jeg bestilte turen om eftermiddagen på tilmeldingsdagen 

Jeg var selv underviser 

Det fungerede rigtig godt med 8 på et hold. Der var ik for mange og ik for få. 
Jeg kunne godt tænke mig undervisning mere end to dage. Det er svært at lære telemark og to dages 
undervisning synes jeg ikke er nok. 
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'+ det var rigtig fint med niveauopdeling af det blå hold fra start  
 
- meget ensidig undervisning  
- få øvelser  
- havde svært ved at give feedback og alternative øvelser.  
- havde svært ved at se en rød tråd i undervisningen.  
- deltagernes ønske om st lære carvingsving på anden dagen, blev ikke imødekommet, i stedet forsatte vi 
med samme øvelse dag to ( brugte to dage på at lege gorilla )  
- jeg følte at jeg havde fået rigtig litt ud af undervisningen 

Underviste selv. 

Det var fedt de delte os yderligere ind (kørte 3 ld på første tur) men det tog lidt tid inden de fandt ud af 
hvordan de skulle gøre det - kunne være aftalt på forhånd. 

Rigtigt godt da jeg tilsluttede mig et andet hold :) det første var over mine færdigheder :) men skønt at det 
kunne lade sig gøre at skifte. Fik rigtig meget ud af det. 

Jeg var egentligt på Erik Cheng's hold, men de gik sammen tre hold og fordelte os ud, det fungerede super 
godt og vi fik et godt homogent hold.. Nikolaj havde en super energi i undervisningen som var rigtig god + 
gode øvdelser og han sørgede for at vi ikke kom til at fryse :) 

Mangler et felt: Jeg var instruktør: X 

god komunikation god til at foklare - dygtig underviser 

Min søn var på telemark børneholdet.  
Der var ikke tilfredsstillende men jeg var der ikke selv derfor kan jeg ikke komme det nærmere. Det er blot 
den besked jeg har fået 

Christina var skøn. Hendes underviser stil passede rigtig godt til temaet oplevelse og gode følelser ved 
skiløbet. Hvis jeg selv var underviser og introducerede så mange gruppekram ville mine elever nok synes 
det var for meget eller klamt! Men Christina gjorde det på en naturlig måde og skabte en god og tryk 
atmosfære. Så var hun også fagligt dygtig. For første gang efter 20 år fik jeg mere end de sædvanlige 4 
fokuspunkter. Jeg skulle arbejde med overgangen fra det ene sving til det andet med en blødere belastning 
i længere tid. 
Det var bare super fint. Jeg har desværre kun set Christina som en smilende mund med nogle kønne øjne 
bag skibrillerne. Resten var goretex, skihjelm mm. Tak for turen 

Rasmus er en super nice instruktør :) God energi, tålmodighed og øvelser. 

Jeg syndes der var stor vente tid da når vi skulle fejlrettes, jeg kunne godt have tænkt mig bare at køre en 
masse forskellige øvelser. For man bliver bedre af at køre på ski ikke vente. 

Dennis var underviser for børn nybegyndere. Aldersspredningen var for stor, så der var ingen social 
gevinst. 

Måske der i fremtiden kan indkoporreres noget video feedback. 
 
Børneskiskole: 
Torsdag eftermiddag fungerede ikke, der var alt for stod aldersspredning på holdene samt for mange 
deltagere. 
Fredag var bare god, fik en rigtig glad dreng hjem:-) 

Christian som underviste hold 28 levede overhovedet ikke op til forventningerne. Han kommer fra alpin-
race-miljøet og havde stået 5 dage på telemark ifølge ham selv. Han vidste for lidt om telemark og vidste 
f.eks ikke hvad vægtfordelingen på de to ski skal være i forskellig typer terræn. Han lod os kører alt for 
meget uden at give os konkrete øvelser. I hans personlige fejlretning var tilbagemeldingen til de allerfleste 
den samme nemlig "du skal køre mere aggresivt og arbejde med dit vertikalarbejde". Når jeg melder mig 
på et sort hold forventer jeg en dygtig instruktør som er i stand til at give feedback på detaljer i mit skiløb og 
som kender teori og praksis omkring telemark. Instruktøren skal have indsigt og holdning så man evt. bliver 
udfordret eller hvor der i hvert fald er vægt og troværdighed bag hans undervisning. Det fik vi ikke på hold 
28 i år. Undervisningen i Telemarkforum plejer at være udmærket, men det var den ikke her og jeg ville 
have foretrukket ingen undervisning fremfor det vi fik. Håber I har mulighed for at holde kvalitetsfanen højt i 
fremtiden og sikre at de instruktører I bruger lever op til standarden - så hellere færre hold med sikret 
kvalitet. 

Jeg var underviser og hade det strålende! Håber at eleverne hade det på samme måde. 

Glimrende undervisning, meget engageret. 
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Tre hold gik sammen for at fordele eleverne ud, så niveauet blev ens. De tre instruktører var vist ikke helt 
klar til det, men fik os delt ind og jeg har aldrig været på et hold med mere lige niveau. Det var rigtig god 
undervisning og især når vi skulle gå sammen to og to for at se hvordan ens forankørende makker gjorde. 
Rigtig god undervisning! 

Vores hold var stort og varieret i niveau.  
God undervisning.  
Også en god social ordning at køre med nogle nye mennesker. 

første dag var fin med ok øvelser. Anden dag var lidt spild af tid synes jeg. Tror dog også at jeg skulle have 
meldt mig på sort hold i stedet for rødt. 

Kunne godt stille sig op i nr. rækkefølge den første dag. Vildt svært at finde holdene. 

Jeg var først på Eskil hold. Men han var slet ikke motiverende. Han havde slet ikke den samme positive 
indstilling til hverken skiløbet eller båden at undervise på. Eskil burde havde taget kurset som en del af de 
andre undervisere tog fra mandag til onsdag. Eller læse "Den indre skiløber". Jeg hoppede på et andet 
hold dagen efter, da de alligevel manglede en.  Det var den mest motiverende og lærerige undervisning jeg 
har fået!!!! 

Jeg havde tre forskellige hold at holde styr på. 
Mit eget hold 23, Erik- var positivt og ok, lidt for meget leg for min del, rykkede ikke særligt. 
Hold 3 var lidt no go, for stor spredning på niveauet, der kom oven i købet en helt nybegynder med anden 
dagen - ikke ok. 
Ungdoms holdet med Julie, var en fantastisk succes, glade og tilfredse kursister. 

Jeg erfarede at Rasmus ikke er uddannet instruktør og når jeg selv har 18 sæsoner på telemark, 
forventede jeg nok lidt mere. 

Der var får stor spredning af alder og niveau - Den første dag var der en instruktør på 4-5 børn, hvor af de 
mindste var 4 år og havde ikke stået på ski før. Mens det andet hold var der 13 børn til 1 instruktør. De fik 
absolut ikke noget ud af denne undervisning overhovdet. 
De bør deles ind efter niveau, og der skal nok max være 5 børn pr instruktør. 

Fokus på alles individuelle behov. Jeg lærte noget 

Sidste år havde jeg Jacob og jeg var meget tilfreds. I går føler jeg ikke at jeg lærte noget (blåt hold). Jeg fik 
at vide at min stil var nydelig og jeg blev flittig brugt til at skulle vise de andre det så de kunne se hvordan 
det skulle gøres! Jeg er skuffet over at min lærer ikke flyttede mig over til et andet hold når kan ikke 
magtede at give mig noget at arbejde med. Han viste mig en øvelse som jeg kunne arbejde med begge 
dage og det synes jeg bestemt ikke var udfordrende! 

Super god stemning og hyggelige timer!!  
Savnede måske en tydeligere rød tråd gennem forløbet. 

Skiftede underviser på 2 dagen til Nicolas fordi jeg havde brug for mere udfordring og konkret feedback på 
hvad jeg havde brug for at gøre anderledes. Det var især fedt at han filmede os. 

Vejret var meget svært ift porttræning med meget blæst og løs sne på pisten torsdag. Med 9 personer på 
holdet var det svært for underviseren at give individuel feedback, som jeg finder ret vigtigt. Holdet var for 
stort.  
Man kunne overveje at lave undervise lidt i teori inden for - specielt hvis vejret er dårligt. Jeg er sikker på at 
cafe'en på toppen af Holvin Expressen gerne vil have besøg. 
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Det er min oplevelse, at tanken bag instruktørforberedelsesundervisningen er, at give en forsmag på BÅDE 
relevante aktiviteter og øvelser OG igangsætte en refleksion over eget skiløb samt formidling af skiløb til 
andre. Som egenfærdighedstræning fungerede torsdagens undervisning fornuftigt. Som 
instruktørforberedelsesundervisning som helhed kunne der med små greb have været opnået endnu mere 
læring og refleksion. Jeg vil forsøge at komme med nogle forslag til sådanne greb herunder: 
-brug eksemplets magt: del tankerne omkring fordelingen/vægtningen af øvelser og aktiviteter over de to 
dages undervisning allerede fra starten. Det vil give mulighed for struktureret refleksion over forløbet i en 
helhed, og samtidig mulighed for en diskussion af, hvordan andre prioriteringer kunne have givet andre 
muligheder. Dette vil også give mulighed for en dialog om, hvad der sker, når vi som skielever oplever, at 
underviseren gør noget andet, end det han prædiker - i stedet for i nogle tilfælde at irriteres lidt over 
inkonsistensen. 
-sessionen torsdag aften kunne med fordel struktureres lidt mere, og bruges aktivt ift. dagens undervisning. 
Fx opfølgning på dagens makker-observations-øvelser og hvordan disse kan bruges som 
undervisningselement. "Lektierne" omkring øvelser under forskellige temaer til næste dag kunne med 
fordel have været sat lidt klarere i søen. Som ikke tidligere instruktøruddannet opdagede jeg først dagen 
efter, hvad der i virkeligheden var ment med opgaven, og kunne derfor nemt have fået endnu mere ud af 
det, hvis der var spenderet lidt flere ord på det, eller i hvert fald at det var blevet lidt mere konkret. En 
orientering om afholdelse af aftensessionen på forhånd kunne også være en ide. 
-Mere skarp afklaring af målgruppe/niveau for de mere instruktøragtige øvelser undervejs fredag, kunne 
have gjort mig i stand til at bidrage endnu skarpere og til at sikre, at alle er på samme nodeblad og dermed 
kan skabe endnu mere læring i fællesskab 
-Punkt til fastholdelse: Det er vigtigt, og rigtig fint, at få lidt mere info om selve instruktørkursets forløb og 
struktur torsdag aften. 
 
Mange hilsner fra en skielev, der bestemt er blevet pirret til mere :-) 

Jeg havde ikke bestilt undervisning da jeg tidligere har været utilfreds med kvaliteten af undervisningen. 
Kun 1 ud af 3 gange synes jeg det var passende, på øvet hold. De sidste to år har jeg ikke fået 
undervisning og forhåbentlig er det blevet bedre. 

Mine børn var til alpin  undervisning.  
Der var desværre for lidt undervisere, så børneholdene blev alt for store.  
Den ældste på 8 var på et fint hold med 3-5 andre. Det var godt.  
Den mindste dreng på 4 fik stort set intet skiskole og byggede snemand den ene dag og blev aflyst den 
anden dag.  
Vi får penge tilbage og jeg ved godt underviserne ikke kunne gøre for det. Men det var vildt ærgeligt. 

Der var vist bøvl med tilmeldingen til børne-alpin, så underviserne stod med alt for mange børn, og særligt 
med børn der var alt for små som ikke havde stået meget på ski før. 

Min søn var på alpin børneskiskole. For mange på holdet torsdag og perfekt fredag. Aldersgrænser og 
erfaring på ski blev ikke overholdt. Flere forældre med børn dukkede op uden plads. 
 
Jeg synes børneskiskole burde være torsdag til søndag (hver dag). Det lærer de mere af og de er mere 
motiveret når de står med andre børn. og jeg er villig til at betale 

Men jeg synes det er et skårplan at ikke alle undervisere er instruktøruddannet. 

Kunne være fedt, hvis der blev mulighed for at uddanne sig til instruktør. 

For det første var holdets niveau meget godt - alle var cirka lige stærke. 
Vi havde et godt hold men selvfølgelig var øvelserne lidt begrænsede af meget lidt sne. 
Jeg fik personlige kommentarer som hjalp mig, men jeg ville gerne have haft 10% mere personlig 
undervisning. 
Mads er en dygtig underviser, han kan se fejl og ved hvordan de skal rettes. 
Jeg kunne ønske mig lidt mere leg eller personlig undervisning, men det forudsætter selvf mere sne, 

Jeg var selv underviser. 

Kanon instrutør! Pædagogisk, åben for forskellige påfund undervejs, godt humør og fik udfordret os i 
nærmeste udviklingszone. Kanon for en nybegynder på blåt hold :-) 

Jeg nåede ikke at få tilmeldt mig, før der var udsolgt 
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Evt kunne en holddeltager være blevet rykket til et andet hold. Ikke for min skyld, jeg fik meget læring ud af 
undervisningen. Men for den andens skyld.  
Ellers super undervisning 

Jeg ved ikke hvem der var vores underviser. Vi havde et uheld kort før vores første undervisning på første 
dagen hvilket gjorde, at vi aldrig nåede frem til vores skiskole før anden dag. Her var der imidlertid lavet 
mange nye hold og jeg kunne ikke finde et passende hold. 
Jeg havde ønsket at få undervisning i telemark da jeg kun har stået alpin og langrend tidligere. 

Bliv enige om at undervisere stiller sig op på linje eller i rundkreds i numerisk rækkefølge så det er muligt at 
finde det rigtige hold.  
 
Feedback fra undervisere om hold til næste tur (sværere elle samme niveau) 
 
Tydelig aftale om mødetid od sted for næste dags undervisning 
 
Gerne mere end 2 x 1/2 dags undervisning 

God undervisning, men har intet sammenligningsgrundlag, så Lars var bare super :-) 

Fint at træning starter over frokost første dag, det skal den også anden dag, ellers er der ikke tid til at træne 
de elementer man har lært. 
Mærkeligt at få en anden træner end den der var annonceret/ lovet - enkelte af os havde prøvet Jørgen 
før... 
Igen i år kom jeg og følgesvend ikke på samme hold, var det mon muligt at hælde folk der følges på 
samme hold. 
Jeg havde så selv sørget for holdbytte, men den info gik jo så i vasken da Jørgen pludselig var træner og 
ikke .. hvad hed hun Maria? Alt gik dog op i sidste ende. 

Der var dog ret stor forskel på niveauet på vores hold. Tror det var værst for ham der følte sig presset. 

Jeg ville gerne have haft undervisning, men kom for sent - måske er der mulighed for endnu flere hold :-) 

Troels var god som underviser! Der var dog stor niveauforskel på holdet, som især blev tydeligt på 2. 
dagen. Det resulterede i en del ventetid. Man kunne med fordel have opdelt 2 eller 3 hold efter en enkelt tur 
ned af pisten. 

Læg evt undervisningen så der er mulighed for at øve mellem de to undervisningsgange. Dvs formiddag og 
formiddag eller eftermiddag og eftermiddag 

Jeg var selv underviser 

Lidt for ukenventionel for min smag 

Vi nåede ikke at få en plads på et hold, det ville være fedt med flere :-) 

Jeg havde min dreng på 5 år på skiskole, men det blev aflyst da der var for mange børn tilmeldt. Begge 
undervisere var søde og rare, men havde fået en umulig opgave, da der var flere nybegyndere med 
(herunder min dreng). 

 

6. Internet: 
det suttede for vildt. Man kunne få 2 stregers dækning ved at holde sin device ud af et af vinduerne. 

Dårlig båndbrede 

Man blev hele tiden smidt af... Men det ville være en lækker service hvis det fungerede! 

Der var kun dækning i den ene ende af hytten (i opholdsstuen). Det kunne godt forbedres 

kun dækning ved køkkenvinduet 

Ofte helt umuligt at bruge. Var lidt som at suge en golfbold gennem en haveslange. 

Det virkede næsten ikke! 

'+ fedt at der overhovedet var internet 

- ærgerligt at der kun var dækning ved spisebordet og i gangen 

Internettet virkede ikke 

Dårlig dækning, og nettet virkede overbelastet eftermiddag og aften. 

Det var kun enkelte steder i hytten det var muligt at logge på og der var generelt så dårlig båndbrede at det 
i praksis ikke kunne bruges. 

Ingen problemer med at komme på, men det var ikke superhurtigt 
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Der var kun få steder oppe i stuen hvor det var muligt at komme på nettet og det kunne ikke lade sig gøre 
hvis man var flere der prøvede samtidig. 

Meget svingende internet, virkede kun i perioder hvis man sad i den ene ende af hytten. 

Dårligt signal i kælder 

Ringe dækning - middel hastighed 

Man kunne desværre kun komme på en gang i mellem. 

Det virkede aldrig i vores hytte. Vi ringede 3 gange. Til sidst kom en mand forbi.  Men han kunne ikke lave 
det! 

Det var kun få steder i hytten der var signal 

Der var internet morgen og sen aften.. ellers kunne jeg ikke komme online, hvis der slet ikke var intetnet 
havede jeg heller ikke savnet det. 

Internett fungerte kun hvis man satt helt inne ved køkkenvinduet.. Og det var meget langsomt. 

Stort set intet net, sådan er det hvert år i hytte 23/24 

laaaaaangsomt.... men dejligt med net 

Sparsomt signal....men fungerede rimeligt 

Sparsomt signal....men fungerede rimeligt 

Der var faktisk ingen dækning i det meste af hytten. Kun i hjørnet der vendte mod hytte 9 var der noget at 
komme efter. 

Der var kun internet på (meget) specifikke steder i stuen, såsom 1,5 meter over en af vindueskarmene, og 
ingen andre rum. 

Vi kunne kun koble op på det trådløsenetværk når vi stod et bestemt sted i hytten 

Det virkede slet ikke i vores hytte. Vi prøvede gennem jer og gennem informationen. 

Det er ærgeligt når man regnede med der var netværk. Jeg brugte selv 400 kr på internet på turen og det 
var der flere der gjorde. 

Hytte 4. Jeg havde ikke god forbindelse, bortset fra en enkelt formiddag hvor jeg var lang tid om at komme 
ud. Der gik det fint, sikkert fordi de fleste var ude 

Hytte 29 

Meget ustabilt 

Hyggehytten 

Kablet var revet ud af ruteren. Og kunne ikke laves med gaffa eller skistave. 

Da vi henvendte os i receptionen fik vi af vide at det vidste de godt men ikke var deres ansvar. 

Lidt ærgerligt. Specielt for dem der havde lidt arbejde med på turen. 

Jeg forsøgte at finde en vejrudsigt i ca 20 minutter men gav til sidst op da forbindelsen var for dårlig :-( 

Nettet falder ud konstant. Nettet fungerede dog fint da det blev fuldt tilgængeligt 

Vi kunne se internettet, men jeg kom overhovedet ikke på internettet deroppe på noget tidspunkt 

Var virkelig ringe, kom og gik hele tiden. Virkelig irreterende når jeg regende med det var der. 

Lækker hytte. Saunaen virkede ikke torsdag aften, men de kom og fiksede strømmer allerede fredag 
formiddag. 

Vores internet/wifi virkede slet ikke på noget tidspunkt under opholdet. Vi var i kontakt med Hemsedal 
Hyttecenter / Informationen, som i telefonen sagde, at vi skulle komme ned og hente en 'repeater'. Da vi 
tog ned for at hente den, forsøgte en medarbejder at finde den til os, men det viste sig, at de alligevel ikke 
kunne give os en repeater eller hjælpe os. Medarbejderen sagde, at der altid var problemer med hytte 27 
og 28. Det virkede ikke som noget, de agtede at ændre på eller gøre noget ved. I hvert fald endte det med, 
at beskeden lød, at vi ikke kunne få internet. 

Langsomt og dårlig dækning i kælderen 

Kunne ikke bruges!!! 

Jeg kunne slet ikke komme på nettet. Virkede som om hastigheden var alt for langsom/ signalet for svagt 

Havde iphone 5 og virkede som om en andens (winphone) havde en smule bedre signal. Signalet virkede 
kun i den ene ende af hytten - stuen 

Der kunne kun være 2 på af gangen og man skulle sidde ét bestemt sted i stuen for at have signal. 

Der var fin dækning om natten, men ila dagen var det svært at komme på, og når man endelig kom på, gik 
det meget langsomt. 

Forbindelsen var langsom og blev flere gange afbrudt. 

Min tlf. kunne ikke være på ret meget af tiden. 

Men det var luksus at dre var gratis internet i hytterne. 



Telemark Festvial 2013 – Evaluering (239 besvarelser) 

 13 

Bærbare virkede fint. Ipad/Iphone kunne ikke connecte i hytte 16 

det fungerede mildest talt ikke. kom I små glimt hvis vi sad presset mod ruden I et bestemt sted I hytten. på 
ingen made acceptabelt hvis hvis telemark forum har betalt 10.000 for det!! 

VI havde en del problemer med strømmen som hele tiden gik. Det samme gjalt for nabo hytten. Vi fik en 
elektriker ud samme aften. 

Men det er fint nok at der ikke er internet!! 

Fede hytter!! 

I underetagen var forbindelsen meget dårlig, og det kunne næsten ikke lade sig gøre. 

I vores hytte snakkede vi om, at der var foreskel på om man sad med Appel tablets (hvilket fungerede 
dårligt med Wifi) eller andre android / windows (de fungerede meget bedre) 

Nettet fungerede ikke så godt hvis alle var på samtidig. Dårlig forbindelse i soveværelserne, svært at få 
forbindelse der.. 

Det var helt umuligt for mig at komme på :( 

Var ikke særlig hurtigt når alle var på, men så kunne man jo vælge nogle andre tidspunkter som sent på 
aftenen og tidligt om morgenen. 

Fantastisk hytte med Teletrunterne!!!!!! 

 

7. Stavkroa 
Måske samarbejde om billigere øl ;) 

Øv, jeg var syg 

Svært at finde et sted hvor der var mindre høj musik man kunne tale. Kunne være godt hvis der også var et 
"tale-område" uden for høj musik.  
Meget dyre drikkevarer. 

MEGAsur ham den ene udsmider (ham den tykke med briller og skæg) der var unødvendigt grov. Ham den 
fitte med den sorte hat i blå jakke, han var meget cool- og lod os feste i 6. gear. Men ham den tykke har et 
attitudeproblem. Det er jo et festmæssigt højdepunkt på turen´. 

DJ ikke så super... 

Kanon fest og kanon stemning. DJ'ene klarede det til UG. 

dårlig dj, men det var self. ikke telemarkforums skyld 

Som det plejer - hvilket er ok, men ikke vildt ophidsende. 

Musikken var helt utrolig høj. Det var helt umuligt at føre en samtale uden ørepropper. 

Fantastisk fest med kæmpe god stemning! 

FEDT!!!!!! 

Musikken er lidt til den høje side…. 

Dans på bordene er jo altid sjovt^^ 

Synes busserne går hjem for sent 

Sjovt som altid (o; 

Dog ærgerligt, at Dj'en sluttede så brat med musikken… Han måtte gerne lige have varslet det sidste 
nummer. 

Lukker for tidligt 

Fantastisk stemning og musik 

De, der ikke deltager, er nogle kedelige nogle. 
Det var fedt med tysk afterskimusik! God DJ. 

Fantastisk stemning og musik 

Det fungerede rigtig godt med bus transporten 

Godt på trods af at præsidenten blev smidt ud 

Som sædvanlig god stemning, åndssvag dans og god velkendt musik. Nemt at komme frem og tilbage. 

Superfed fest. DJ'en var god i år, og det er megavigtigt. 

Med risiko for at lyde gammel, så bliver der spillet afsindigt højt. 

Godt musikudvalg, mange glade mennesker. Det var super sjovt 

Musikken var ulidelig høj 

Meget dyr bar... 

Var ikke med. 
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Musikken stoppede brat kl halv 3 som om det ikke var planlagt. Vi skal have fest til kl 3 som vi plejer og DJ 
skal være forberedt på det. Det lod tila t en dørmand bare lukkede ned. 

Lækkert med større busser der kørte frem og tilbage i år. Passer fint med første bus tilbage kl 13. 

På trods af at "presidenten" blev bortvist;-) 

Men priser på drikkelse bør forhandles ned. 

Det er mit indtryk at festen har fået en størrelse som gøre det mere upersonligt - synes at ambitionen må 
være at skabe sammenhæng mellem klubånd og fest. Det er der sikkert  nogen i arrangørgruppen som 
ved, hvordan det skal gøres. 

Super god DJ i år og samme gode stemning som altid. 

Fantastisk god stemning. Men der lugtede af råddent æg!! 

Det er jo subjektivt hvad man synes om det. 
 
Det er også i forhold til hvad? Og hvilke præferencer man har. 

Super afterski-stemning, men svært at komme i snak med andre. 

Det ville være rart hvis første bus hjem kørte kl 00.00 eller 00.30. 

En af de fester man bare ved bliver god! 
Dog syntes jeg der manglede nogle af de gode danske klassikere da vi kom lidt længere hen på aftenen. 
De var der da vi kom ved 23 tiden, men blev erstattet med tyske slager hits i stedet... 

Men musikken var ikke specielt god! For meget old-timer retro/kitch stil 

fok var meget fulde og DJ fangede ikke sit publikum. musikken var simpelthen for gammel 

Senere lukkektid. 

Optimalt sted hvor vi alle kan være og som altid, fed fed stemning.. God DJ - ski´e-gerne borde at danse 
på. 

Flot at I fik priserne ned. Gode rammer som blev udfyldt. 

Gang i den fra første sekund. Kanon sted og stemning. Måske lidt for meget dansk 80'er musik hen mod 
slutningen af festen til min smag. Ellers rigtig godt og blandet :-) 

Virkelig dårligt musik i stavkirken. Nogle mennesker stod og sprøtede med øl på folk. Dagen før blev der 
spillet rigtig fint musik til after-ski på festival pl. 

Imponerende! 
 
Dans på bordene fra første minut........ 

Fantastisk! men dyre priser... Nok bare Norge ;-) 

- deltog sidste år det var fint 
besværligt at komme til og fra.. 

Fantastisk fest:-) 

Musikken plejer altså at være bedre! 

Fed DJ i år!! 

Musik var meget høj hvilket gjorde snak svært. 
Desuden med sikkerhed skadeligt for hørelsen 
Bus service super velfungerende 
Som altid en top fest 

Bare alt for dyrt for alkohol! 

Dyre drikkevarer 

 

8. SMS 
Pas på, du ikke sender flere ens beskeder ud, Andreas! 

Der kom dog lidt for mange sms'er om alt muligt forskelligt som ikke var så relevant, bl.a. for meget 
reklame 

Men de må gerne komme ud hurtigere. Og det kunne være rart hvis i havde skrevet ud at vi havde fået en 
pose brænde, det var lidt mærkeligt at den bare dukkede op i vores gang. 

Synes ikke den sidste sms (reklame for en ikke relevant webforretning) hører sig hjemme.  
Man kunne evt overveje to sms lister.m Én kun med informationer om festivallen og én (man aktivt tilmelder 
sig) til reklamer. 
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'+ super at alle får direkte besked 

Fin idé, vurder hvad der er relavant og hvad der er spam 

Lidt for meget reklame spam 

Fint med sms info. Der var dog en tendens til spam. 

Man fik mange irrelevante beskeder. Evt kunne man gøre sådan næste år, at man krydsede af om man 
ville have beskeder vedr. Børneaktiviteter, undervisning, generelle festivalakiviteter mv. eller ingen 
beskeder 

Tror ikke jeg var tilmeldt? Fik ingen smser 

Mit norske nummer var ikke blevet registreret i listen, så modtog ingen sms'er 

Lidt for mange reklamer - 

FEDT! 

Er opdateret med tlf. 2147483647 ligesom ca. 30 andre, heriblandt flere andre underviserer. 

Modtog først sms'erne efter arrangementerne var gennemført. 

Bare ikke send ud midt om natten(!) 

Fik ingen SMS da jeres system reg forkert nr 

fedt med opdateringer og sikkerheds oplysninger SUPER tiltag. 

Der var for meget reklame / spam tendenser... 

Jeg syndes det fungerede godt, og det kan bestemt udvikles og bruges igen. 

Jeg gider ikke modtage reklamer om rabat tøjkøb og udstyr, men synes det er super med relevant tur 
information. Jeg mener faktisk det er i strid med markedsføringsloven, når jeg ikke har accepteret det på 
forhånd. 

Fint med en reminder til arrangementer mm. 

Tror jeg skiftede nummer efter tilmelding, så fik ingen sms'er. 

Fed service 

Mere af det i fremtiden. 

Fint med SMS info 

Virkede ikke da jeg har norsk nummer 

Det fungerer, men jeg synes at det er unødvendigt 

Mange sms'er med spam - jeg bryder mig ikke om al reklamen, men vigtig info der bliver sendt ud er fint. 

Ville godt have haft valget om at blive SMS-bombet...så havde jeg nok valgt det fra... 

Fedt at få lidt headsup 

Det var meget fint under festivalen, men jeg håber ikke, I fortsætter med at sende sms'er efter festivalen er 
slut. Den sidste sms om noget rabat i en butik i DK var lidt spam-agtig. 

Fantastisk velorganiseret. Hvilken service. 

Super ide og initiativ 

Den er jeg ikke tilmeldt 

Lige på kanten til spam, men en god mulighed for udsendelse af vigtige oplysninger. 

Fungerer rigtig godt, men pas på ikke at udsende for mange / irelevante beskeder. Der var lige i 
overkanten med antallet / relevansen i år. 

I havde ikke mit tlf nummer, så modtog ingen sms'er 

Superduper! 

Jeg blev vækket af nogen sen aften og tidlig morgen, hvor jeg reelt hellere ville have sovet.  
 
Udover det var det en fed service. 

Der var lidt mange sms'er, så det blev lidt for meget af det gode til sidst. 

Fin service 

Godt tiltag! 

Super fedt at blive holdt opdateret undervejs! 

men der var mange sms'er, lidt færre ville være ok. 

God ide, men fik et par gange den samme SMS flere gange 

Modtog ikke SMSer 

Det forekommer mig at jeg manglede nogle sms'er. 
 
DDS ordning ved Hintertux ture har jeg til gengæld kun oplevet fungere perfekt. Måske et emne for lidt 
erfaringsudveksling. 
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Da der var en del info var det næsten for meget, men det er en rigtig god måde at kommunikere på. 

Fint at få opdateringer på hvad der skete 

Fint - men nogle af dem kom for sent. 

Hvilken sms-ordning? 

I behøver dog kun at sende samme sms én gang :-) 

 

9. Festival program 
der var næsten for mange aktiviteter. vi havde svært ved at nå børneaktiviteterne. 

Søndag bliver en lidt underlig off-/hjemrejsedag når festen er om lørdagen. Evt. flyt festen til fredag? 

Men tæt program - man behøver ikke nødvendigvis så meget underholdning. vi kan godt selv. Men tusind 
tak. 

Afterski var super. Vaffel-arrangementet var hyggeligt. 

har faktisk prioriteret skiløb fremfor vaffelspisning etc., men støtter meget op om idéen om, at der er de her 
sociale tiltag. 

Afterski og vaffelarrangement er super. Der var dog mere fest over afterski arrangementet sidste år. 

mere lys til afterski havde givet bedre stemning. sidste år fungerede det bedre 

Fedt at I laver det! 

Hørte, at der blev brugt 7000 kr. på at dele norskkøbte øl ud til afterski. Det er måske lidt voldsomt, hvis det 
passer. 

Helt i top ! Super godt arrangeret og sammensat . 

I gør det godt! 

Afterski var lidt dårlig iår - sidste år var det virkeligt:) savnet at der ik være flere bål man kunne varme sig 
ved:) 

Ved ikke noget om børneworkshops men det lød som en god ide 

Dritt bra med øl på afterski! Også sangen. 

Rigtig godt arrangement - Jeg ku godt tænke mig at der var en form for arrangement torsdag eftermiddag, 
evt i form af ekstra efterski eller flere vafler :o) Så man har mulighed for at se venner og nye mennesker 
allerede første dag. 

Passende antal så der også er rigelig tid til hygge i hytterne 

Det er hyggeligt med de små arrangementer, hvor man også ser andre hytter. 

Konceptet omkring turen generelt holder 150 procent. Stor tak for jeres arbejde :-) 

Programmet er fint og fyldt, men jeg kunne også tænke mig en film aften med fine, sjove eventyrlige ski film 
for eksempel. Men måske skal jeg bare tage en projektor med selv. 

For lidt after-ski og for meget vaffel/børne arrangement 

Savnede dog fælles billede ;) 

Virkelig godt det hele og i passende mængde til at man havde lyst til at deltage i det hele og ikke behøvede 
at prioritere :-) 

Bliv ved med det! 

Manglede vi ikke fællesbilledet i år? 

Det er virkelig godt med festivalpladsen. 

Fremover bør vi/I aftale med en af hytterne at man kan bruge deres toiletter. De bliver så sure.  Måske kan 
de få lidt kompensation for det.  

Både under afterski og vaffelspisning 

Godt gået 

Synd det var så forbandet koldt. 

Super hyggeligt at mødes med de andre! 

after-ski og vaffel-arrangementet kunne godt ligge en halv time senere så man har mere tid på ski.. 

Tidligere har der været arrangementer som søgning med lavinesøger og sonde, samt graveteknik. Hvis 
nogen har overskud til at arrangede dette, er jeg sikker på at der er mange deltagere. 

Jeg synes det er alletiders at der er flere arrangementer ud over 'ski'. Det giver mulighed for at møde flere 
mennesker. 

JEg kunne godt lide at vaffelarrangementet var ved hytterne, men nogle sidde-/ståpladser af en art ville 
have været godt. 
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Dejligt varierende 

Morgen topturen er fin -kunne måske gå på en anden top næste år, hvis der sne. Der er masser aktiviteter, 
festivalen burde næsten starte onsdag istedet for torsdag. 

Hygge - gerne også nogle arrangementer med lidt mere ro til at tale med nye og møde hinanden. 

Måske bare arrangere en aften til at mødes og fortælle røverhistorier? 

Savnede noget mere belysning på festivalpladsen, da det bliver hurtigt mørkt. og evt. nogle fælles 
aktiviteter/ lege som kan man deltage i for at komme til at lære andre/ nye at kende.  

Men hvor er den lille gave, som fulgte med de sidste to år? (buff eller hue?) 

Der var mere fest over afterski sidste år - men ved ikke lige hvorfor ? 

Super! 

det er godt med disse events - fortsæt med det 

Passende omfang. 

 

10. Børne initiativ 
som sagt. det var svært at nå det hele. ungerne vil også gerne have lidt fri leg. 

Syntes det er et godt initiativ, men har ikke selv børn 

Super godt initiativ - glæder mig meget til at mine børn bliver store nok til at kunne benytte det. Så forsæt 
endeligt med dette :-) 

Jeg havde ikke selv mindre børn med men havde indtryk af at dem i hytten syntes at det var fint 

Ved at der var stor niveauforskel på de børn der deltog på børneholdet 

Super - de er fremtiden. 

Fedt med nyt initiativ, det var ikke relevant for mig (endnu) så jeg ved ikke hvordan det gik. 

Vi brugte det dog ikke. 

Jeg ved inget om det men det lyder som en god idé 

Det lugter af at vi skal betale for ski til bestyrelsens børn... 

Fedt at I tager sådan et initiativ 

Så det ikke, men synes det er fedt I gør noget 

Det er så vigtigt!!! 

Jeg syntes, dette er et mægtigt godt initiativ. Vi havde dog lidt svært ved at finde ud af, hvor langt ned i 
alder, der var tænkt på og om det kun var for børn, der var helt selvstændige på ski. Vi har en søn på 6 år 
og en datter på 3 år. Så for vores vedkomme vil det være godt, hvis der var lavet noget sjov for børn på 
børnebakken. 

Super initiativ med børneworkshop:-) Fantastisk mulighed for børnene at prøve Telemark. Jeg håber at 
udlån/billigt leje af udstyret til Telemarkforums medlemmer  blivernudbygget. 

Fin idé som jeg støtter, selvom jeg kun har store børn 

Børne-aktiviteterne burde måske ind i et samlet program, vi missede telemark-arrangementet, da vi havde 
overset at man sku møde op til info om torsdagen, hvor man fik at vide at man selv sku leje ski. 
 
Det var helt 100% vores egen skyld, men jeg tror at flere var mødt op, hvis det havde været skrevet ind i 
program-papiret 

Super fedt at der er fokus på børnearrangementer. 

Børne - og unge-initiativet er godt, men henvender sig nok mest til de børn der selv kan stå på ski.  
Måske skulle man lave noget for de 3-5 årige i børnebakken eller tage en kælketur oppe ved hytterne. 

Ja, vi skal fornye os 

Godt hvis foreningen køber børneudstyr 

Det er super fedt! Det gør at jeg i fremtiden også kan tage en evt. familie med på turen. 

For os der har børn er det et fremragende tiltag 

god ide, hvis jeg havde børn ville jeg helt sikkert deltage. 

Super at der kommer fokus på at få børn og unge med på telemark især vigtigt at der er udstyr i de små str 
som kan lejes. Det giver mulighed for at man kan tage de små med. 

kender ikke til det... 
Jeg bookede voksenhytte, men der kom et barn med på afbud. Det gik nu fint. Havde barnet været til 
besvær var jeg nok blevet irriteret. 
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11. Forslag til initiativer 
konceptet holder for vildt 

Holde fest fredag på stavkroa i stedet for lørdag. 

Som nævnt evt. flyt festen til fredag. 
Mange flyver derop onsdag aften. Evt. arranger bustransport fra gardermoen. 

Det var lidt ærgeligt at der ikke var nogen gratis "give-away"/beklædningsgenstand i år i stil med sidste års 
hue. Det er en kærkomment ting som alle forventede og håbede på. Og så giver det jo meget god 
profilering af foreningen imellem turene.. Jeg foreslår at det genoptages næste år. 

en koordineret sauna-crawl, hvor hver hytte har et tema (evt 5-8 hytter pr. sauna-crawl) så byder folk på en 
snack og et lille glas, og man får mødt hinanden på kryds af hytterne. 
 
Evt kan hver hytte melde sig til saunacrawl på forhånd 

Udendørs kæmpe-spa til afterski 

Jeg synes det var meget ringe udvalg af service i hytte 3 i år, det er irriterende der ikke er almindelige ting 
såsom vankander, salat skål, røreskål og dejkroge til elpisker.. 
 
Ellers fungerer hytterne super. 

Måske kunne man organisere aftagning af rester fra hytterne med de lokale guider/skibumser/andre 
interesserede. Det var lidt ærgerligt at se, hvor mange fine madvarer, der blev smidt ud. 

overskynden fødevare gives væk der er altid for meget i alle hytterne 

Måske overveje at flytte festen til fredag, så man ikke skal kører hjem med tømmermænd. 

Jeg var med som ny deltager i år, og jeg savner måske flere muligheder for at netværke med andre 
telemark'ere. Afterskiingerne virkede meget interne. 

Jeg har fornemmelsen af at der er mange der gerne vil  have undervisning på  sort eller sort + hold så det 
var fint såfremt der kunne skaffes flere pladser 
 
Der er en del der kommer før torsdag  - var det en mulighed at der kunne forhandles en rabat på liftkort ved 
tidligere ankomst. 

Jo flere fælles initiativer der bliver, jo bedre bliver stemningen. Der er så mange med, at ikke alle behøver 
at deltage i alt. 

Ja-  
Sæt undervisningsprisen 100-150 kr op 
max 6 deltagere på hvert hold. 
Genindfør spørgeskema til niveau-inddeling - og drop kaotisk ikke varslet efterinddelingscirkus.....Spild af 
tid og møg irriterende. Bedre koordinering af opdeling på pladsen og information til kursister med hold nr. 
Sørg for lækre gratis accesories til instruktørerne. 
 
Til info så fik man som instruktør 2800 kr for at undervise på turen for 20 år siden (i 1996-2000) derefter er 
der kommet flere og flere til - prisen på undervisning for kursister er ikke ændret i 20 år. Men instruktørerne 
får færre penge...... Fint at få turen betalt men sørg for noget lækkert gaveværk. 
Tror også det kan gøre undervisningen bedre hvis det koster lidt mere, så alle dem der tilmelder sig også 
er helt klar og dukker op 

Synes stadig at det er et rigtigt godt arrangement og at der bliver lavet et flot stykke arbejde. Så kun 
forbedring med ankomst/skileje som nævnt er et ønske herfra :) 

Picnic i sneen, kom forbi hytten og høre om man har det godt;) 

Hvis der ikke er en frivillig hytteformand, bør den valgte være en som har været med på turen før. 
 
Hvis nogen ligger inde med en god oversigt over opgaver og ca mængde af madindkøb kunne det være 
fedt at den blev sent ud sammen med info (evt. bare til hytteformanden, så kan den person justere og 
sætte navne på), tænker det ville gøre det lettere for nye deltagere (og gamle som ikke kan huske fra år til 
år) 
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For nogle år siden var der en konkurrence - ala den parallel der var sat om lørdagen - men den kunne godt 
være lidt mere formel/ konkurrence/  Danmarkscup.. Var i hvertfald sjovt for nogle år siden 
(Lidt mindre vind i banen næste år er ønskeligt :P ) 

Der er jo den årlige telemark festival (Freeheel)  i Livigno hvert år som er super godt arrangeret. 
http://www.skieda.com/?lang=en der ku man måske arrangere en tur ned. jeg har forbindelser til nogen 
som sidder i bestyrelsen hvis det har interesse. 

Man kunne godt lave en tur T-shirt, så kan man prale og vise hvad man går og laver. 

Ved ikke om det kan lade sig gøre, men måske ha noget som samler alle til noget fælles for eks på 
lørdagen - små konkurranser (skiløp med diverse, kostyme-skiløp, hopp, hvad som helst sjov i sneen, 
rebusløp el.l.). 

Synes det har været en super god tur....er så glad og fyldt med positiv energi efter Hemsedal....:-) 

Synes det har været en super god tur....er så glad og fyldt med positiv energi efter Hemsedal....:-) 

Jeg kunne godt tænke mig, at vi fandt et nyt sted at spise på hjemrejsen, hvor kvaliteten af maden er 
bedre. 

- Der bliver smidt sindsygt meget overskuds mad ud ved hjemrejse. Det ville være rigtig god stil hvis man 
kunne aflevere det til nogen central, evt en hjemløse forening i Norge eller Danmark. 
 
- Facebook gruppe hvor man kan annoncere hyttefester, søge ski-makker, spilaften, saunacrawl eller 
skidating mm. Dette initiativ skal øge det sociale liv på tværs af hytter, så man kommer hinanden mere ved 
på tværs. Fordelen er at det er deltagerene der selv tager initiativern og ikke festivalen. Facebook 
gruppens navn skal selvfølgelig være meldt via infobrev før afrejse. 

Nu er der typisk ikke meget sne på den årstid, men jeg tænker, at det kunne være fedt hvis der blev udbudt 
et grundlæggende kursus i offpiste- og lavinesikkerhed. 

Snow fun skulle have testski vi prøvede flere gange at komme til at låne ski. De 4 gange vi tog forbi 
festivalpladsen var der ingen ski eller folk fra snowfun. Vi mødte jørgen og han sagde at de kom frem 
næste dag, men igen nej. Det stod på programmet til hver dag. Så næste år skal det nok ikke med på 
programmet når man ikke kan regne med snowfun.  
Ellers som altid en super fed og vellavet tur. Tak for det fine arbejde med at få turen op og stå 

Nytårstelemarktur til Østrig ? 

Synes, at snesikkerheden er dårlig. 
 
Det er nok urealistisk, men et senere tidspunkt ville være godt for føret. 

Alpin undervisning til børn i alle aldre 

I gør det godt 

Jeg var nød til at bestille bus da jeg ikke havde arrangeret anden transport. Hvis det er muligt i forhold til 
busselskab kunne det være dejligt med mulighed for eftertilmelding på transport.  
Særligt når man bor i Jylland. 

Måske stille nogle instruktører til rådighed, man kunne leje til enetimer, 

Virkelig godt at I planlægger ud i fremtiden mht børne- og unge-initiativet. Det er vigtigt. 

Afholdelse en uge senere af hensyn til sneen 

vi havde børn med i alderen 3 og 6 år. Da min kæreste underviser hold, havde jeg desværre ikke mulighed 
for at få undervisning, hvilket jeg ellers har sat stor pris på de sidste år jeg har været med. 
Jeg tænkte om man kan lave en "børnehave" i de tidsrum, hvor der er undervisning. Evt. mod 
ekstrabetaling og så købe hjælp af Hemsedal skicenter. Da vi også varde eneste i vores hytte med børn i 
den alder, tænker jeg også det kunne være sjovt for ungerne, at få lidt børnetid. 
 
Ellers som sagt før, så måske lave noget børnski på børnebakken. 

porte med tidtagning 

Øko-pølser fra Løgismose til børnegrillen :-) 

Nej, det var første gang jeg var afsted og turen overgik alle mine forventninger 

Kunne man forestille sig fælles transport med fly og bus fra lufthavnen i Norge (dette forslag tager 
overhovedet ikke hensyn til at turen er baseret på frivilligt arbejde). Man kunne forestille sig at sælge 1 eller 
2 busfulde pladser på et fly. 

At der er flere undervisere, så der også kan laves et lilleput hold for de helt små 4-5 år, der er nye på ski. 
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Turen kunne godt være en dag længere, så vi starter onsdag morgen. Der er så mange aktiviteter (og folk 
der skal snakkes med) 

Hvis muligt lidt færre deltagere på holdene, så der ikke er for meget ventetid.. 
 
Måske lidt mere info ift aktiviteter i og omkring festhytten for nye medlemmer? 

- skiv evt ud til medlemmer i god tid for input til kommende sæsons planlægning.  
Mange står på telemark for at komme ud og lege i offpisten. Syntes at undervisning inden for dette område 
mangler meget. Forslag til undervisning/kurser/workshops i forbindelse med telemarkfestival: 
- lavinesikkerhed/kursus 
- offpist level1,2,3 
- offpistture omkring Hemsedal - flere kender området inviter dem til at vise lidt rundt.  
- 

fortsæt! 

Hoppekonkurrance 

Lægge festen om fredagen ? 

Skilegestue/skiskole for de helt små.  
 
Rabataftale med DFDS - så man kan tage færgen billigt. Færgen er en god transportform, når man er 
afsted med små børn. 

Afterskifest i DK 

 
 

12. Klubtøj 
afhænger selvsagt af mærke og kvalitet 

Klientellet taget i betragtning bør det være tøj af god kvalitet. De fleste går meget op i udstyr og er sikkert 
ikke fristet til at købe et middelmådigt sæt. 

det afhænger meget af design og hvor stort logoet bliver 

det er svært med klubtøj, da det er yderst begrænset med valgmuligheder med hensyn til model og farve. 

vil man så overhovedet kunne finde nogen på bakken, hvis alle havde det samme skitøj på? 

Synes instruktørerne skulle have udstyr i gave. 

Så er det jo ikke til at finde folk mere hvis alle er ens…. Men en hue sved-trøje, vest eller andet er cool. 
Men et helt ski-sæt bliver for meget synes jeg :-) 

Har lige købt inden turen ellers havde jeg været interesseret. 

mindre kan også gøre det 

Ville måske være mere interesseret hvis man også kan købe delene seperat. 

Tror det er vigtigt at I vælger et anerkendt mærke for at få folk til at købe det eller f.eks får tingene lavet i 
samarbejde med nogle der har fået lavet den slags før. Spejdersport har vist fået lavet skaljakke til deres 
eget mærke Asivik.  
 
Det er nok også vigtigt at der bliver flere farver at vælge imellem. Vi vil gerne have skitøj i fede farver og vi 
har ikke lyst til at være fuldstændig ens.  
 
Det kunne også være fedt med bukser som går op midt på maven, så pudderen ikke kan nå op over 
bukselinningen.  
 
Med hensyn til stof tror jeg ikke det behøver at være den dyreste eller mest åndbarer membran, da det jo 
er skitøj, og ikke en ren skaljakke. Der kunne man måske godt spare lidt. Måske E-vent membranen var et 
bud ? 

Det skal være norrøne, arcterix standard for at jeg kunne være interreseret 

Helt afhængig af kvalitet.  
Måske man kunne købe delene løst? 

Max da det er reklamme tøj 
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Pris er helt afhængig af kvalitet/mærke - og farve i mit tilfælde. 
Køber sjældent reklametøj for en formue, plejer at få sådant forærende. 

Jeg vil formentlig ikke købe et helt sæt, vil nærmere være interesseret i andet mindre udstyr som fx 
skiundertøj, t-shirt, buff, hue, luffer, goggles. 

Jeg kunne være interesseret i skibukser. det skal være med seler/smæk. Hellere i den dyre ende og rigtig 
god kvalitet/mærke end billigt og middelmådigt. 

En lækker fleece/strik/hoodie måske? A la Bergans, der er lidt slim-line. 
Jakke a la Elevenate Backside GTX® Jacket . Sådan liiiidt baggy og med fede, store lommer.  
Og så en god, lidt baggy buks, igen med store lommer :-) 

Det vil afhænge af hvor stor reklamen er på tøjet fordi jeg vil gerne reklamere for Telemark men lidt diskret 
trods alt. 

Jeg er sikker på at der er mange (inkl. mig selv) der ville nøjes med at købe en lækker klubjakke. 

Afhænger sf kvalitet 

Jeg har lige købt skitøj, men en t-shirt eller sweater ville godt kunne bruges. 

Det kommer an på kvalitet og hvor stort telemark logoet bliver. (jeg er mere til at det står diskret end at 
være en stor reklame søjle) 

Er interesseret i bib's, goretex, m drop-seat, ala arcteryx stinger, mange farve valg så man kan genkende 
hinanden og ikke alle er sorte buks og rød jakke :-) 
 
Skal kunne benyttes til alle vinter friluftsaktiviteterne. Telemark, fjeldtur, bjergbestigning, klatring mfl. 
 
Meget gerne med mulighed for at kunne prøve størrelser inden køb fx str M med ekstra længde i buks! 

2000-4000 er måske bedre passende, afhængigt af type, model osv 

Det er vist ret umuligt at forudse om det tøj man måtte være interesseret i dækkes ind af det som klubben 
vælger at få lavet. 
 
Nu er min jakke nok også ekstrem i forhold til almindelig skik og brug i skisportskredse men er til gængæld 
ret almindelig i forskellige firmasammenhæng og er almindeligt brugt til påsætning af logoer. 

Måske en støje eller noget andet der ikke er så dyrt som en skaljakke. 

Der er et dilemma, for synes egentlig at instruktørerne bør køre med klubtøj, men jeg vil ikke give særlig 
meget for det, mens jeg på den anden side heller ikke vil betale for dårlig kvalitetstøj. Ved ikke hvor 
grænsen går. 

Eller mindre! 

Det ville være vigtigt at kunne købe delene seperat. Jeg ville foretrække skiundertøj, fleecer osv. ikke 
nødvendigvis overtøj! 

 
 

13. Hue/Buff 
begge?! 

Begge dele 

Ikke endnu har stadig begge dele 

Måske buff. 

XXL 

Ja, huen i lidt flere varianter. 

Har stadig begge :) 

har ikke set det. 

Totalt! 

Jeg har stadig begge dele. 

Ja for pokker både hue og buff 

Huen fra Icebreaker er fantastisk. Bare kræv 100 kr. mere for turen og giv os en til! 

Ja for pokker både hue og buff 

Både hue og buff har interesse, men jeg kunne kun vælge den ene. 

Har selv icebreaker-huen, som er lige lille nok. Ville nok hellere have den ældre større hue. 
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Har ikke været med de sidste par år.. Så jeg blev lidt grøn i masken da jeg så de andre var fuldt udstyret 
med forum gear.. 

Har ikke set dem 

Ja, både hue og buff! 

Kommer an på, hvordan det ser ud…. 

Både hue og buff, ja tak 

Både hue og buff 

Begge 

men god ide som gave som tidligere! Evt. et par sokker eller inner gloves. 

Kun hvis det er uld. 

Jeg har stadig den fra sidste år 

Huen er for fed, og fortsat i funktion. Buffen er ikke anvendelig, da den er for kold. Bl.a. Devold laver en 
lignende buff i 100 pct merino uld. Den ville være anvendelig. 

Jeg har både hue og buff og bruger dem jævnligt, derfor vil jeg ikke købe mere. Men det er sjovt at se folk 
rundt omkring med en TF gadget. Synes det er fint hvis man giver det som gave til deltagerne hvert andet 
år så man ikke får alt for mange, eller finder på forskellige ting man kan give. Bare det er brugbart, på den 
måde bliver TF også promoveret til et stort publikum. 

Den grå er pæn 

Begge, men ikke muligt at vælge det... 

Det er federe hvis det ligger oven i prisen end hvis man skal til at tilkøbe, tænker jeg umiddelbart. Elelr hvis 
man kan finde på en anden lille ny ting til hvert år. 

Og hue! 

Jeg har begge dele og er glad og stolt af dem. det var et godt initiativ at give dem. 

Både Buff og hue 

Hvis buff er i uld kunne det være relevant 

Måske begge dele 

 

14. Forslag til jubilæum 
få petter til at lave en serie jubilæumsski 
lave en video med interviews af telemarkere - det er hurtigt gjort:-) 

starte onsdag? 

en afterski "gadefest" i fælledparken om sommeren. 
En helvedes fed tur i start december 

Mere sne og et par ekstra dage. 

80ér-tøj på pisten og kulørte drinks en masse 

Noget alla huen(lækker brugbar beklædning) med jubilærumstryk på.  
Udendørs kæmpe-spa til afterski 

Fest fyrværkeri som i Trysil ;-) 
Afterski alle dage på pladsen. 

Film med telemark back in the days (fx et arrangement før festivallen) 
Telemarkopvisning på pisten af dygtige telemarkere 

Opvisning/konkurrencer på pisten. 

en hel/forlænget uge 

Evt. Live-musik til afterski. 
Evt. mulighed for længere tur.  
Lodtrækning om deltagerpræmier. 

En spisefest på Stavkroa med alle fra Telemark Forum - Gerne med mulighed for at medbringe billigere 
drikkevarer og også meget gerne med mulighed for at føre en samtale efterfølgende 

Fælles kørsel på ski.  
Evt en event hvor man kan melde sig til med et show på bakken. Formation, sjov og ballade. Noget der 
understøtter den glade og holder fokus på at det skal være sjovt at være på ski med TF. 

Flere fællesarrangementer i Hemsedal. Konkurrencer i sneen efterfulgt af varm kakao/afterski. 

Lige så godt som i år og så en extra  tand til:-) 
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Forlænge turen (Evt. gøre det til et valg så folk der har for travlt stadig kan gøre det på 4 dage) 

Oplagt med en hue/ buff - med logo, som deles ud - ligsom tidligere år (har dog aldrig fået fat i nogen - tror 
ikke min hytte fik) 

Helt klart få fat i Brødrene Kolling til spille til afterski og på stavkroa i et par timer det ville være BOMBEN 
de sætter gang i en hver fest. 

Fest i dk 
Organiseret middag i Hemsedal 

en billigere tur specielt når man har 4 børn med. Det er altså dyrt. 

En ekstra stor fest lørdag :) 
Måske flere indslag/arrangementer i sneen. Nogle lege/holdkonkurrencer/stafetter i sneen.  
Endnu mere fællesskab! 

Ja, Åbent hele natten på Stavkroa 

En jubilæums fleece eller anden gadget. 
 
Lige så god stemning ved både afterski og festen lørdag....perfekt mini ferie. 
 
Evt udvide turen med en ekstra dag fra onsdag til søndag....:-) 

Jubilæumshue! 
Måske et stort fakkeltog ned af pisten eller en telemarkparade med verdens længste telemarkslange. 

En jubilæums fleece eller anden gadget. 
 
Lige så god stemning ved både afterski og festen lørdag....perfekt mini ferie. 
 
Evt udvide turen med en ekstra dag fra onsdag til søndag....:-) 

- Fælles festmiddag lørdag og efterfølgende fest (Skal være indlagt i prisen og ikke som tilvalg) 

Billige drinks på stavkroa 

Fakkelkøring ned ad pisten på ski om aftenen, når det er mørkt! 

Skriv ud igen til foråret, eller lav en tråd i et forum og reklamer for den, så man kan gå ind og tilføje ideer 
når man får dem. 

Stort bål ved hytte 24, vi har haft bål før og der er kanon hyggeligt. 
 
Stort festtelt oppe ved hytterne, opvarmet med fuldt program, det vil rykke for vildt og for sjovt, alle vil kigge 
forbi.... 

Ekstra godt skiføre:) 

Særåbning af liften med pandelamper og fakler. 

Jeg var med for første gang - men fortsæt endelig med den gode stil fra i år. 

Hurtig brainstorm:  
Fakkeloptog på ski. Måske fredag aften 
Special edition hue/buff med jubilæumslogo 

Jeg har hørt forslag om at udvidde turlængden. Jeg vil ikke være i stand til at tage afsted en hel uge i 
december men max kunne tage afsted en dag tidligere 

Med billigere liftkort, skikonkurrencer, og mere fest til afterski-fri bar på Stavkroa ;-) 

Fest 

- konkurrencer på pisterne 
- En masse lodtrækning af udstyr. Folk bliver så glade for at vinde. 
- Kaffe / kakao bod ved pisten. Men lodtrækning og konkurrencer er bedre 

Gløgg til vaflerne! 
Skiløbere med lyskæder på/fakler ned ad den mørke piste… 
Fyrværkeri… 

Det kunne måske være sjovt hvis man kunne lave noget mere fælles, så det igen føles som en klubtur. 
Men det er naturligvis svært med 550+ deltagere. 
Men en retro-aktivitet som skiskattejagt/orienteringsløb som i gamle dage i Trysil:-) 

Helt sikkert fyrværkeri i sneen 
Genoptagelse af sponsor-gaver/lodtrækning/præmier (eller var der det i år? det gik i hvert fald min næse 
forbi...) 
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Vi skal kører et retro tema/konkurrence med lange ski og lave støvler.  
 
Alle på 20 år får et særligt tilbud? 
 
Verdens største synkron telemark ned af hemsedal pisten. 
 
Kører workshop med de gamle instruktør 

Bruge DJ til after-ski. Evt øge afsterski tilskuddet. (Har været med til at arrangere afsterski de sidste 3 år).  
Drikkevarer er vildsomt dyrt i Norge og for de 7000kr vi havde i år kunne vi kun købe 200 øl og 5 flasker 
ROM og nogen cacao. 

Stavkroa-festen skal da være en temafest....gerne noget sjovt, men selvfølgelig ville noget galla-
ligende/awards-fest være oplagt. 

Mere Telemark. Flere workdhops, kurser, undervisning, demoski. 

Jubilæumsbuff :) 

2 meter sne :-) 

Nej 

Ekstra undervisning f.eks. over 3 formiddage så man har eftermiddagene til at træne det man lige har lært 
eller måske nogle sjove udfordringer på bakkerne som alle kan deltage i.. 

Man kunne udgive et festskrift med forummets historie. 

Jeg synes klubtøj af en art er en god ide, men er ikke sikker på skaljakke og bukser er det bedste. 
Personligt ville jeg nok være mere tilbøjelig til at købe en fleece eller lign. 

Lave en klassisk telemark løjpe med hop, porte, etc, tæt ved hytterne, så folk kan se på dem der kører. 

Nej ikke lige nu. 

Fødselsdagskage istedet for vafler lørdag eftermiddag 

Forlænge turen med en enkelt dag. 

Arrangere et telemark-ræs ligesom til DM, fx dual classic sprint, evt med udklædning 
 
Ellers skiløb med udklædning. 

Et indslag eller anden slags begivenhed når vi er samlet på festival pladsen. Eller andre ski/ sneaktiviteter 
end port træning. F.eks. workshop med fokus på balance/ lege for voksne med barnlige sjæle. 

Måske en form for stafet på ski, hvor man sammensætter hold på tværs af niveauer?  
 
Live musik på stavkroa? 

Gøre det en dag længere så der er mulighed for en fest reception, hvor nogle af de lokale inviteres med og 
evt. medier. Vi er uden tvivl et særsyn i Norge. 

I kunne evt. lave en extended version af turen, med en ekstra dag med undervisning. 
Det kunne også være fedt at lave en work shop hvor man kommer tilbage til rødder, inspireret af de to 
arrangører der kørte i norsk outfit og med pind. Dette kunne måske udvides med træski. 

Ikke pt med hvis i skiver ud kommer jeg gerne m inspiration 

Nej men jeg er klar på det hele 

Fortsæt som nu - hvad er økonomien?? Jeg har ingen penge, og dem bruger jeg på skiløb.... 

Fælles spisning af en mega kage! 

MERE SNE!!! :-) Fælles spisning på Stavkroa (eller større sted) med efterfølgende fest. 

Sikkert men ikke lige i skrivende stund :-) 

Lidt konkurrencer imellem hytterne? 
Lækkert Telemarks forum tøj til alle. 
Større og vildere afterski.. 

forlænge festivallen med 1 dag 

Arrangere en tur til skiedaen i Livigno :-) 

 
 

15. Sponsor kendskab 
Friluftsland plejer at være flinke til at indgå rabataftaler, typisk -20% på alle varer. 
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Desværre nej... 

Måske Danski, Fjordline med rabatter (de sejler til langesund) så kunne man være i Hemsedal kl 17 

Desværre 

Måske et norsk firma, som sælger div udstyr alt fra uld undertøj til ski kan jo være relevant 
Eks Anton sport 

Tuborgfonden 

Desværre 

Friluftsland kunne måske nok være med på en rabataftale. Prøv marketingchef Claus Østergaard på 
cpo@friluftsland.dk. 

Desværre ikke umiddelbart. 

Jeg ville tag fat i Friluftslageret de er selv meget telemark intresseret 

Friluftlands 

Nej 

Nej 

Fjeldfilm festivallen i Jotunheimen i september hvert år? Friluftsliv og skifilm? Det rammer sikkert manges 
interesse. 

Nej 

Friluftslageret i Odense er som reglen gode til rabatter og gode handler. Morten (ejer) løber selv på 
telemark. 

Friluftslageret Odense vil sikkert gerne give 20% på deres varer. De har en fin netbutik. 

Jeg kender den ene af de to danske gutter som driver en burgerbar (den ligger lige ved siden af Shell 
tanken i Hemsedal). Måske de kunne hyres til at stå for at vende burgere under festivallen? 

Desværre, kan ikke lige komme på noget. 

Sikkert men ikke lige i skrivende stund :-) 

Evt. Friluftsland? 

Danski ville sikkert :-) 

 
 

16. Evt. 
næ! 

God tur! 

Tusind tak for et kanon arrangement! 

I må gerne tale med receptionen i Hemsedal om at de ringede søndag kl 12 og sagde vi skulle have været 
ude af hytten kl 12. Det gjorde at vi måtte forlade hytten kl 14 og ikke kom ud på ski om eftermiddagen som 
planlagt. Vi havde ikke fået at vide at vi skulle tjekke ud tidligt, der stod intet i papirerne, og dem der 
overtog hytten efter os havde lejet den igennem hyttens ejer, der havde sagt at han ikke vidste om der var 
nogen der søndag. Så det virker lidt som om det var en fejl at dem der kom og skulle overtage hytten 
havde ret til at komme ind kl 12 når det tydeligvis ikke var noget de havde aftalt med receptionen. Desuden 
så kom dem der skulle gøre rent først ved 15 tiden, så det var ret irriterende at de havde sagt vi skulle 
være ude kl 14. 
Vi boede i hytte 20. 

Der er ikke noget felt til hytten så den kommer her. Hytten var super, selv om der var nogle problemer med 
strømmen, men ikke være end at det kunne klares. 
Vi blev smidt af hytten kl 14 selv om vi ikke havde fået noget at vide om at vi havde tidlig udchecking. 
Noget ubelejligt da vi først fik det at vide kl 1215 af receptionen. 

Godt arbejde hemsedal gruppe! 

Tusinde, TUSINDE tak til gruppen bag Telemarkforum 2013. Vi skylder jer en kæmpe tak for den store, 
store indsats i har lagt i at få festivallen op at køre. Det er meget værdsat, og i er så seje. Tusinde tak! 

Superdejlig tur - rigtig godt arbejde :-) 

Tak for en super god tur! 

Fint arrangement stor ros herfra. 
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Glad for at være med som underviser og er klar igen næste år :-) 

Tak for endnu en super Hemsedal-tur! 

Jeg havde desværre et styrt søndag og har tilbragt 4 dage på Hønefoss sygehus. 
På trods af omstændigheder er jeg dybt taknemlig og imponeret over den hurtige assistance på løjpen( 
Kim), ambulancen, Hemsedal klinik og Hønefoss sygehus. 
Det er ikke for at anbefale Eventen men I må meget gerne viderebringe indtrykket. 
Claus 

Tak for endnu en super fed tur! Der findes ingen bedre måde at holde sin 25 års fødselsdag på :) 

Tak for i år har nok engang været en fornøjelse. 

Det var min første telemarksamling, og forhåbentligt ikke den sidste, jeg hyggede mig og havede en rigtig 
god weekend. 

i må gerne skrive at der ikke er sæbe og toiletpapir i hytterne....det er sådan noget man let glemmer. 

Jeg kunne godt ønske mere undervisning. 
 
Glæder mig allerede til næste år!!!! 

Tak for en fed tur! You guys rock. 

Jeg kunne godt ønske mere undervisning. 
 
Glæder mig allerede til næste år!!!! 

Stor ros til arrangørerne og bestyrelsen!!! 

Super fed tur! 

Jeg var med første gang med min søn på 14. Vi havde en supergod oplevelse med stærk oplevelse af det 
særlige fællesskab. 

Nogle rigtig gode dage i Hemsedal. Tak for godt arrangement. 

Tak for et rigtig godt arrangement og et stor engagement. 
 
Vi ses næste år hilsen 
Gustav & Steffen 

Vigtigt at I holder fast i Telemarkfestivalen som koncept og ikke laver for meget om eller flytter den af 
hensyn til fejringen af jubilæumet. Hvis I vil gøre noget ekstraordinært bør det være inden for rammerne af 
festivalen evt. kombineret med endnu en tur. 

Tak for en fantastisk tur !!!!! 
 
Ski4ever 
Claus Geleff 

Det er hel vildt at det går at samle så mange mennesker. Godt gået! 

Savnede i år "Gangnam Style" til afterski - det kunne eventuelt gøres med "Komm hol das lasso raus" eller 
noget i den stil. 
- Så kan man bedre holde varmen ;-) 
Vi ses næste år! 

Kan kun sige at jeg nyder hver gang at jeg kan komme med på tele tur. Og ser meget frem til næste år..  
I er super seje! 

Ja. 
Mange tak for en fed tur!!!! 

Tak for alt det I arrangører gør for at give os alle en super fed tur. Det fungerer bare og er altid hyggeligt og 
festligt, TAK. 

Oplevede flere som blev påkørt af af andre skiløbere. Måske fortælle hemsedal at lidt mere opsyn ville 
være godt! 

Godt arbejde. Super flot at frivillige kan klar næsten 600 mennesker. 
 
For mig måtte der godt gå løn til planlægger for at sikre folk gider at lave det år efter år. 

Tak for en god festival!!! Godt arbejde!!!! 

Det er et super godt stykke arbejde, I gør !!!! 
Tak for i år. 

Et fantastisk stykke arbejde i laver i gruppen, bliv ved med det. 
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Super tur endnu en gang. Godt arrangeret og super stemning.  
Ses næste år 

Jeg vil gerne melde mig til at deltage i planlægning og udvikling af børne/ungdoms telemarkklub. 
 
Mvh Helle 

Jeg bad om en hytte(børnehytte) tæt på pisten, og det fik vi:-):-) Det er dejligt, at børnene ikke skal gå ret 
langt til og fra pisten! Vi kom i hytte med 2 jævnaldrende piger som min datter, hvilket fungerede rigtig godt! 
Jeg kan fornemme at mange har aftalt hyttefordeling hjemmefra. Jeg er alenefar/single og når jeg har børn 
med passer det godt at bo i hytten med andre familier, men hvis jeg var alene afsted , ville jeg foretrække 
at bo med andre singler - helst i samme aldersklasse;-) Kunne det være aktuelt med singlehytter? Evt. I 
aldersklasser/med uden børn..  Ikke fordi det skal være en dating"ting" men fordi det som single kan være 
trist at bo i hytte med lutter familier.. 

Jeg syntes at  Telemarkfestival er et fantastisk arrangement. I gør et stort og flot stykke arbejde. Det er en 
begivenhed som jeg hvert år glæder mig meget til. TAK! TAK! TAK! 

Jeg synes det er et meeeeeeeega-mega-fedt arrangement, absolut et af årets højdepunkter for mig og 
familien, STOR ROS :-) 
Og TAK for jeres indsats... 

Tak for endnu et fantastisk arrangement. Det er helt perfekt sammensat med undervisning og 4 dage på ski 
når man er ny! 

Tak for en fantastisk velarrangeret tur. Jeg er super taknemlig over at i har overskud til at arrangere den. 
Det er helt vildt at der er så mange deltagere. Det er faktisk blevet ret svært at nå at møde alle dem man 
kender, når der er så mange. 

I må meget gerne sende mine kommentarer fra punkt 4 videre til Søren Essendrop sammen med min 
emailadresse. Jeg lovede ham at skrive det til ham, men fik ikke hans emailadresse med i farten. 
\Frederik Agergaard 

Har i overvejet at flytte TF til et andet område?  
Kvitfjell har de sidste mange år startet sæsonen ganske tidligt, men jeg skal ikke kunne sige om det 
egentlige skiområde er større end det Hemsedal kan tilbyde. Transporttiden fra Oslo er vist ca det samme. 
Dog vil de nok have svært ved at kunne stille udstyr til så mange mennesker... 

Jeg synes i alle gør et kæmpe stykke arbejde.  
Jeg var med for første gang og boede i en fantastisk hytte med sjove folk og standarden af hytten var helt 
fantastisk.  
 
Jeg skal klart med til næste år og synes turen var helt i top.  
Tak for det. 

Tak for en god tur! 

Super fed tur og godt arbejdet i Hemsedal udvalget! 

Tusind tak for et fedt fedt arrangement!! Jeg glæder mig allerede helt vildt meget til næste år!!! 

Utroligt godt arrangement - stor ros herfra:) 

Det var lidt svært for os der kørte med busserne at hente og bringe det lejede skiudstyr frem og tilbage. Vi 
var eks. nød til at køre på ski ned med alt det lejede udstyr da vi skulle aflevere. Det betød favnen fuld af 
ski og stave ned af fjeldet og går tilbage op til hytten for at rytte op inden afgang. 
Her kunne vi godt have brugt shuttelbusserne til hjælp. 

Jeg syntes at det er et fantastisk arrangement og årets og Danmarks bedste skitur :-)) 

Dette var mit første år med Telemarkski forum. 
Er stadigvæk et stort smil, og vil helt sikkert komme igen. 

godt arrangement 

Tak for endnu en dejlig tur! 

Tak for et supergodt arrangement! 

Tak for en fantastisk tur - igen i år!!! 

Det var min første gang på telemarkfestival, og det var en fantastisk tur og oplevelse! Godt arbejde:-) 

Et super arrangement i laver... Et af årets højdepunkter:-) 
Tak for endnu et godt år. 

Tak for endnu en fantastisk festival! 

Hemsedal Gruppen har gjort et stykke fantastisk arbejde 
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Endnu engang tak for en super tur :) 

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der ikke findes håndsæbe og toiletpapir i hytterne! 

Tak for en fed tur - glæder mig til næste år :-) 

 


