
Rejsebeskrivelse 2018-2019 - Livet som snowboardinstruktør 
Af Morten Sommer Juul  

Først og fremmest vil jeg gerne starte med at takke den anonyme person, som giver 

donationen til Marselisborg Gymnasium. Jeg tildeler ham/hende den største respekt for at 

give muligheden til andre elever, og ikke mindst mig. Der skal også lyde et ydmygt tak fra 

mig såvel som fra min familie. At opleve næstekærlighed på nært hold er en flot gestus, men 

personligt at være involveret, er en gave, som aldrig vil kunne tilbagebetales. Derfor vil jeg 

gøre mit bedste, for at tage jer med på min rejse, som har strukket sig over det seneste 

halvandet år. Der skal selvfølgelig også lyde en stor tak til de lærer, elever og 

studievejledere, som har stemt på mig. At få den anerkendelse varmer ikke blot, men 

bekræfter tilmed, at man gør et eller andet rigtigt. Det er jeg meget taknemmelig for.  

 

Min rejsebeskrivelse handler hovedsageligt om en drøm som blev til virkelighed gennem en 

af mine største interesser. Jeg har i hele mit liv haft én favorit måned på hele året og det er 

februar. Det skyldes lige præcis familiens årlige skitur til Østrig i uge 7. En aktiv ferie er 

ifølge mig et fantastisk koncept. Til gengæld var den værste dag på året altid, når vi skulle 

hjem. Man når lige at finde formen frem, og endda få vovet sig ud i et nyt trick, inden turen 

lakker mod enden. Lige når det var begyndt at blive rigtig sjovt.  

Derfor drømte jeg om en hel sæson. Og ikke 

bare som skibums  - men også som instruktør. 1

Jeg har altid elsket at lære fra mig, fx som da 

jeg var fodboldskoletræner.  

Jeg snakkede åbent omkring min drøm blandt 

mine venner, i håbet om at finde en 

rejsekammerat. Det gik ikke lang tid før jeg 

havde snakket Mads varm på idéen, og han 

endte med at blive min partner in crime gennem 

vores store rejseeventyr. 

 

 

 

 

 

1 Skibums: En person som er på sæson men arbejder ikke som instruktør 



Inden afrejse 
Men hvor skulle vores sneeventyr gå hen? Vi bookede alt gennem et dansk rejsebureau 

hvor mulighederne hed Østrig, Japan eller Canada. Alle tre lande var oppe at vende, dog 

faldt beslutningen hurtigt på Canada, da vi begge ønskede at opleve den berømte, dybe 

såkaldt “puddersne”, som man sjældent finder i Europa. Derudover spillede det faglige 

niveau også en essentiel rolle, mht valg af destination, i og med at jeg er ordblind, hvorfor 

jeg altid har haltet lidt efter i nogle fag, specielt engelsk. Derfor var målet også, at komme ud 

og snakke en masse engelsk.  

 

Planlægningen af turen startede allerede kort inde i 2018. Visum processen kan være 

vanskelig og til dels udfordrende. Canada udloddede på daværende tidspunkt 350 ‘working 

holiday’ visums, og derfor var det alfa omega at vi fik søgt i god tid. Selvom Canadas 

ansøgningsprocedurer var noget af en kamp, fik vi endelig udfyldt de kilometer lange formler 

og utallige af papirer - en upgrade af det system kan der roligt argumenteres for. Men 

rejsebureauet havde overblik og god forståelse omkring processen, hvilket hjalp os 

smertefrit igennem. Visummet blev sikret i April - så intet mindre end 3,5 måneds behandling 

før det var i hus.  

 

Det blev efterår og spændingen voksede dag for dag. Hen over sommeren havde vi valgt 

vores ønske af destination ud fra forskellige faktorer, og det endte med at vi blev tildelt 

destinationen: Mount Washington. Da jeg har været vant til Østrig og de mange store skipas 

der, var jeg en smule skeptisk omkring Mount Washington. Bjerget virkede meget lille og lå 

ikke i nærheden af andre destinationer. Skiresortet er beliggende på det vestligste område af 

Canada, mere præcis Vancouver Island. Dog var der visse beskrivelser af bjerget, som fik 

hele kroppen til at sitre. Mount Washington er det bjerg i BC  som har den største mængde 2

snefald hen over sæsonen.  

 

Udover Mads og mig var der 17 andre unge mennesker fra Danmark, som også skulle til 

Mount Washington. Vi mødte hele gruppen for første gang to måneder inden afrejse til et 

kick off event. Der var god kemi i gruppen og efter kick off eventet glædede man sig bare 

endnu mere til afrejse.  

  

 

 

2 Britisk Colombia 



   Afrejse 
D. 4/12/2018 blev afrejsedato. Jeg kan huske jeg var meget spændt. Nye mennesker, nyt 

land, ski og snowboard i et halv år, det kunne bare ikke blive bedre. Og det var ik svært at 

spotte mine rejsekammerater i lufthavnen. Alle kom nemlig rullende ind i Kastrup Lufthavn 

med lange skitasker, der helt sikkert indeholdt en masse nyt, klargjort udstyr. Vi blev alle 

taget godt i morgen af Trine, som var vores kursusleder. Hun skulle med til Canada og være 

sammen med os indtil 

eksamenerne var bestået. 

Trine havde allerede haft 

en sæson på Mount 

Washington nogle år 

forinden og kendte dermed 

til skiskolen og byen. 

 

Flyveturen stod på en 

mellemlanding på Island 

hvilket var en oplevelse i 

sig selv. Jeg ved ikke 

hvorfor, men når jeg ser 

sne, så tænker jeg med det 

samme på vintersport, så det kriblede allerede i maven. Næste stop var Vancouver.  
En sørgelig sandwich, mellemlanding på Island og fem en halv film senere landede vi 

Vancouver 16.50. Flyveturen var klaret, men det var først her vi kom til sandhedens time. 

Alle var meget nervøse for, om man havde sine papirer i orden. Det virkede som om, at 

immigration processen varede en evighed. Man afleverede det man havde medbragt, og 

håbede på det bedste. Det lykkedes alle at komme helskindet igennem uden de store 

problemer.  

 

Vi tog en bus til Vancouver centrum, og tilbragte en nat i storbyen på et hostel. Det var en 

fantastisk oplevelse at køre gennem byen, men man kunne også mærke at jetlagget havde 

sat sit præg. Vi drak en øl sammen i lobbyen og fik snakkede på kryds og tværs.  

 

Næste morgen blev vi fragtet til færgen, som skulle sejle os til Vancouver Island. På færgen 

havde vi masser af tid til at mingle. Kortspillet kom frem, hvilket blev et samlingspunkt for 



hele gruppen resten af sæsonen. Turen sluttede af med en bustur til Courtney på Vancouver 

Island, som skulle være vores bopæl næsten hele sæson.   

 

Nye indtryk 
Vi vidste på forhånd godt, vi skulle bo på et hostel, og jeg husker tydeligt at jeg tænkte: “hvor 

slemt kan det være.” Men så slemt kunne det åbenbart være. Jeg havde aldrig i mit liv set en 

så faldefærdig bygning med huller i loftet, hvor det dryppede fra, beboer som helt sikkert var 

flygtet fra en anstalt og et køkken som var urørligt. Jeg var ikke blot målløs, men følte 

virkelig også, at jeg var blevet snydt af rejsebureauet, men grundet vores optimisme og 

længsel efter ski tog det lidt af presset.  

Da Mount Washington er et forholdsvis lavtliggende bjerg, var der desværre ikke nok sne til, 

at vi kunne komme i gang med træningen ved ankomst. Skuffelsen var ikke til at skjule, men 

når jeg ser tilbage er jeg utrolig glad for det. Vores mulighed for at opbygge det fællesskab, 

vi endte med at få, havde aldrig være det samme uden de fælles aktiviteter og det morskab 

vi havde i starten grundet mangel på sne. Det var virkelig her kortspillet fik sin blomstring. 

Det endte sågar med at være en tradition efter aftensmaden, hvor taberen fik opvasken fra 

18 mand. 

 

Endelig kom der sne og vi kunne ikke vente med at komme i gang med træningen. Vi endte 

med intensiv træning i en uges tid. Det bestod hovedsageligt af basis øvelser, både til at 

forbedre vores egne skilles og teaching skills. Vi blev delt op i mindre grupper og mixet med 



andre, som også skulle til eksamen. Det gav et ekstra pust til gruppen og gav muligheden for 

at lære kommende medarbejder at kende. 

 

D. 23/12 var der eksamensdag. Man havde lidt en fornemmelse af hvordan man lå, ift om 

man ville bestå eller ej og her var min mavefornemmelse ganske fin, men det ændrede ikke 

på, at nervøsiteten kunne spores hos mig såvel som hos de andre. De foregående mange 

dage havde vi brugt på gennemlæsning af teorien og termer. Det vigtigste for mig var dog at 

få øvet den sproglige del af prøven, altså undervisningensdelen. Vi havde været afsted i 3 

uger og jeg kunne allerede mærke en markant forbedring på min engelskkundskaber. Dog 

var det en hæmsko, at vi primært var danskere i gruppen, da det betød, at alt foregik på 

dansk, når vi ikke var på bjerget. Men her kom sloganet “fake it till’ you make it” virkelig i 

brug - jeg gav den bare gas. 

 

Eksamensdagen var noget helt specielt. Stemningen var 

meget afslappet og ikke anspændt, som man ellers godt 

kunne frygte. Vi stoppede omkring frokost, så der var tid til 

at votere blandt eksaminatorerne. Eksamen er delt op i to 

dele. En undervisningsdel og en skill-baseret del. Man skal 

som minimum score “middel” i begge kategorier for at blev 

godkendt som instruktør. Personligt havde jeg en god 

fornemmelse omkring mine egne egenskaber, men synes 

dog undervisningsdelen var en smule shakey. Denne del er 

svær at forberede sig på, da man bliver tildelt et 

fokusområde, som man selv skal forberede/præsentere en 



undervisning ud fra. Tildelingen sker 15 min før, man er 

i rampelyset.  

 

Mads og jeg fik topkarakter i begge dele, og vi var 

meget lettede. Generelt var det gået rigtig godt. Der var 

“kun” to fra rejsegruppen som ikke havde bestået.  

Det var en herlig fornemmelse at være færdig, og på 

den anden side ventede alt det man havde glædet sig 

til: livet som skiinstruktør i Canada.  

Vores rejseleder Trine havde planlagt en stor fest til os, 

da vi kom tilbage på vores hostel. Der var selskabslege, 

beer pong og meget andet. Vi var glade.  

 

  
 

Hverdagen 
På Mount Washington er vintersæsonen ikke som man kender det fra Europa. 92% af deres 

gæster kommer fra øen, og højsæsonen ligger i deres ferie uger. Da vi blev kvalificerede 

instruktører dagen før jul, blev vi kastet direkte ud i det. Efter en lidt utraditionel juleaften, 

stod den på christmas holiday program. 12 dage med intensiv undervisning. I løbet af 

dagene skiftede vejret. Der kom mere sne, og jalousien var uimodståelig, når enkeltpersoner 

fik fri for at få shredded i den nyfaldne puder. Dog kunne glæden ikke tages fra den 

fantastiske oplevelse, at få lov at repræsentere Mount Washington i helt egen uniform. 

 

Som uddannede instruktører var vi en del af first run. Man lærte virkelig at sætte pris på at få 

den allerførste tur ned af pisten, og specielt når der var faldet sne hen over natten. Jeg 

husker tydeligt hvor imponeret jeg var, over hvor hurtigt man faldt ind i en rutine. Selv om 

man havde været ude at buldre til kl. 02 om natten, var man stadig med den første bus kl. 

06.50, for at sikre sig first run. Og det var især her jeg fik noget af et kulturchok. Mange 

forbinder nemlig ofte livet som instruktør, med en stærk alkoholkultur. Men i Canada er det 

slet ikke normen at drikke sig i hegnet på afterski, og dette satte også sit præg i hverdagen. I 

stedet gjorde Mads og jeg en stor dyd ud af træne vores egne skills, og skabe en masse 

kontakter.  

Når jeg tænker tilbage, synes jeg, at det var helt fantastisk, at dørene ind til cheferne 



bogstavelig talt altid var åbne. Jeg forventede ikke, at det var så nemt og tilgængeligt, at 

komme i kontakt samt bruge tid med sine managers. Det virkede også til, at de satte pris på, 

at to unge gutter var så ivrige, efter at få noget træning af nogle de bedste indenfor faget.  

Derudover havde Mads og jeg vores egen lille lokale ski/snowboard guro. Chris, som havde 

byens skibutik, fik i hvert fald ét til to besøg om dagen. En ting er at kunne stå på ski og 

snowboard, men at forstå selve mekanikken bagved sit uundværlige udstyr var virkelig en 

øjenåbner.  

Jeg lægger heller ikke skjul på, at mange af pengene som blev tjent på bjerget, blev 

investeret i butikken på nyt udstyr.  

 

Dagene gik og da vi kom ind i midt januar blev der virkelig stille ang. gæster på bjerget. Hvis 

man var “uheldig” kunne man godt ende med en enkelt undervisning om dagen. I denne 

periode startede træningen til level 2 eksamenen. Grunden til at jeg valgte at tage en level 2 

eksamen, var dels fordi timelønnen gik fra 13,4 CAD til 18,2 CAD, og fordi at det forbedrer 

din position for mulige jobs andre steder i verden. Vejret var meget svingende i perioden. 

Regn og sne, men da vi nåede februar, var vejret med os. Vi havde nogle fantastiske 

snedage. En dag var det så voldsomt, at vi måtte gå op til skiresortet, da det var umuligt for 

køretøjet at komme op. Og det endte da også med, at blive en absolut uforglemmelig dag. Vi 

prøvede nemlig for første gang bagsiden af bjerget. Jeg husker det som var det en leg, der 

aldrig blev kedelig. Backcountry er den ufiltreret del af bjerget, og her bevæger man sig ikke 

hen med gummiben, skal jeg lige hilse og sige.  

Kristian min gode ven hjemmefra, tog den lange rejse til Canada, og blev en del af mit 

sneeventyr i 10 dage. Dagene fløj afsted, som de nu gør, når man er i godt selskab. 

Umiddelbart efter Kristian var taget hjem, skulle jeg op til min level 2 eksamen. På dette 

tidspunkt kunne jeg virkelig mærke, hvor hurtigt månederne var gået, på trods af den samme 

daglige rutine. Men jeg var kun lige begyndt, og havde en hel sæson mere i sigte i Østrig det 

efterfølgende år. Det krævede bare, at jeg skulle bestå min level 2 eksamen.  

 

Level 2 eksamenen var absolut noget af det fedeste ved hele sæsonen. Vi var et lille hold på 

7 mand, og alle 3 dage blev vi eksamineret af Mike Bray, vores skiskole manager. Ikke blot 

var han en fantastisk person, men han er også den bedste snowboarder jeg nogensinde har 

set. Jeg tror, at alle i gruppen  øgede deres niveau med 20-30% de 3 dage og teoretisk med 

det tilsvarende.  

Min undervisning sad lige i skabet, det samme gjorde mine skills. Jeg var bestået, og endnu 

en aften skulle fejres på rigtig canadisk manér.  



 



Turbulent afslutning 
Da vi nåede til Springbreak, var der travlt på arbejdet. Jeg husker tydeligt hvordan jeg står i 

køen til liften, og en af mine lifties venner råber efter mig. Han virker helt exited over at 

fortælle mig, at det hostel, jeg bor på, står i flammer. Først troede jeg han jokede pga. hans 

attitude, men det skulle vise sig at være sandt. Min roomie havde i den periode brækket 

armen, og var derfor hjemme, så jeg skyndte mig at ringe til ham for at høre, hvad der var 

sket. Han kunne ikke forklare så meget andet, end at han havde hørt et bang, og sort røg 

var begyndt at fylde rummene. Ret helteagtigt var han løbet gennem røgen, for at finde de to 

andre fra gruppen der også var hjemme, så de alle kunne skynde sig ud. I farten fik han 

fanget min taske med 

computer, pas og kontanter. 

Jeg kunne ikke være mere 

taknemmelig.  

 

Efter vi havde fået melding på 

bjerget, tog vi en bus ned til 

byen. Vores medarbejder gik 

bogstaveligt talt i beredskab. 

Der var hjælp at hente lige 

meget hvor man ledte, og det 

virkede som om, at de lokale 

var mere bekymret og 

overraskede over hele situationen, end vi selv var. Måske er det den danske natur der spiller 

ind; sket er sket og det er forsikret. De fik hurtigt indlogeret os på et midlertidigt motel i byen, 

hvilket var en kæmpe upgrade. Vi gik fra små bunk beds til hver vores dobbeltseng, sågar 

en lille swimmingpool. Lokale fra hele byen kom pludselig for at hjælpe, selv folk vi aldrig 

havde snakket med. Her blev vi endnu en gang bekræftet i vores høje tanker om det 

canadiske folkefærd: Helt fantastiske mennesker og ufattelige søde. Vi fik hjælp af den 

canadiske society fond, som primært hjælper folk ved skovbrande eller oversvømmelse, 

samt rabatter i de lokale restauranter og noget gratis tøj i udvalgte tøjbutikker. Hvis jeg 

endnu en gang skulle gå hen og blive spontan hjemløs i udlandet, måtte det gerne være i 

Courtney.  

 

Skiskolen fiksede boligsituationen for os, og vi endte i stort fælles hus oppe på bjerget. Set i 

bakspejlet, er jeg glad for, at det endte som det gjorde. Vi flyttede op på bjerget med de ting 



vi nu havde haft på ulykkesdagen, og hvad vi havde købt. Heldigvis var alt vores skitøj i 

omklædningsrummet på bjerget, så det var stadig muligt for os at gå på arbejde. 

 

Informationer omkring tragedien kom løbene. Der blev konkluderet, at det var en påsat 

brand af en pyroman, som var tjekket ind på vores hostel aftenen inden branden. Han havde 

efterfølgende forsøgt, at starte en brand i det lokale bibliotek og en restaurant, men uden 

held. Det var først 2 uger efter branden, at vores ting blev båret ud grundet 

nedstyrtningsfare. Få ting kunne reddes, andet var umuligt. Ikke desto mindre var der godt 

humør, for vi var nemlig gået ind i de afsluttende uger og det skulle nydes til fulde.  

 

De to sidste uger på bjerget var festuger. Vi fik den fulde oplevelse med til sidst. Der var 

kæmpe boarder style contest, hvor 5 X-Games kørere deltog, og selvfølgelig boede de i 

lejligheden over os. Så vi havde en weekend på deres regning og massere af sjov.  

 

Sneeventyret sluttede med en 

firma afskedsmiddag. Det var en 

dejlig måde at få sagt ordentligt 

farvel til alle ens kollegaer på. 

Men på den anden side, var det 

også vemodigt, for et farvel var 

virkelig et farvel. Chancen for at 

møde nogle af de lokale, eller 

andre internationale instruktører 

igen, var minimal.  

 

Vi havde valgt som rejsegruppe, 

at booke et stort hus i Vancouver. Størstedelen af gruppen havde en flybillet hjem samme 

dag, hvor vi var nogle stykker, som havde planer om at rejse videre. Der var et fælles ønske 

om at opleve Vancouver, og gøre det til en afslutningstur. Det blev til 5 dejlige dage, og 

Vancouver er uden tvivl, blevet min yndlings storby. Vi fik shoppet, hygget, spist god mad og 

var (for første gang i Canada) på natklub. Vancouver var virkelig en fantastisk oplevelse.  

 

Krisetid og nye eventyr 
Rejsen hjem gik som planlagt. Men jeg oplevede et kæmpe savn til alt ved min sæson. Det 

var selvfølgelig skønt at komme hjem til familien og venner, men tomrummet ramte mig som 



et lyn fra en skyfri himmel. Tilbage til den 

gamle grå hverdag med arbejde uden 

daglige adrenalinkick, som jeg havde haft 

på bjerget i Canada. Jeg følte virkelig, at 

jeg langsomt var ved at dø.  

H. C. Andersen skrev engang “at rejse er 

at leve”, hvilket jeg forstår meget bedre 

nu. Jeg har altid haft lyst til at opleve livet 

som instruktør i Østrig. Så dette blev mit 

mål. Men denne gang ville jeg også gerne 

udfordre mig selv lidt mere. Jeg valgte at 

kontakte rejsebureauet for at høre dem, 

om de manglede en team leader i Østrig. 

Jeg blev i stedet blev tilbudt at blive 

course manager på Mount Washington i 

Canada. Det betød at jeg havde mulighed 

for at komme tilbage til Canada, også 

selvom det “kun” var i tre uger under 

instruktørkurset. Jeg tog selvfølgelig 

jobbet. Efterfølgende gik jeg i gang med at undersøge, om det var muligt at blive instruktør i 

Østrig efter kurset i Canada. Jeg kom i kontakt med skiskolechefen på en af mine barndoms 

destinationer. De ville ansætte mig fra 1/2/2020, da det er højsæson i Østrig på det 

tidspunkt. Så planen var således, at jeg skulle arbejde som course manager i Canada fra d. 

2. december til d. 26. december, og jeg skulle arbejde i Østrig fra d.1 februar 2020.  

 

Som kursusleder hos rejsebureauet var der en forberedelses uge, hvor vi blev undervist i 

ledelse, konfliktløsning og fik nogle redskaber til brug under kurset. Her mødte jeg Alice, en 

svensk pige, som skulle være min hjælper under kurset i Canada. Vi fik planlagt alt hvad der 

skulle foregå, og jeg glædede mig meget til at vise Mount Washington til Alice og vores 24 

kursister. 

Jeg manglede dog stadigvæk at finde ud af, hvad jeg skulle lave efter kurset. Jeg havde et 

kæmpe ønske om at besøge nogle af de andre skisportssteder i Canada, og ville rigtig gerne 

lave en roadtrip rundt i BC. Men rent økonomisk var det svært at få skrabet penge sammen. 

På en opfordring kontaktede jeg en af mine nye kollegaer, som på dette tidspunkt havde et 

semester i Vancouver. Jeg havde hørt rygter om, at hun også planlagde en roadtrip og 



heldigvis var Maria klar på at teame up. Vi valgte dog ikke at planlægge det store inden, men 

havde blot aftale om at mødes på Mount Washington.  

  
Glædelig gensyn og kursus 

Afsted igen og snart sne under skiene og frisk vind i hovedet. Jeg glædede mig helt vildt til at 

komme tilbage, og specielt fordi jeg nu var frontmand på det nye hold, som skulle til Mount 

Washington. Rejsen gik næsten upåklageligt, hvilket jeg var meget lettet over. Turen var i ét 

langt stræk, så vi ville ankomme midt om natten til motellet i Courtenay. Da vi var flere 

forskellige 

nationaliteter, 

ankom vi også 

forskudt af 

hinanden. Det var 

lidt bøvlet, men det 

gik. Skemaet for de 

tre uger var 

fyldestgørende og 

spændende. Mange 

af tingene var 

selvfølgelig en kopi 

af, hvad jeg selv 

havde oplevet under 

mit kursus det første år. Jeg valgte at fokusere på, at præsentere gruppen for de ting som 

var vigtige, hvilket var lokalsamfundet. Såsom skibutikken med Chris og de andre, 

introduktion med deres chefer tidligt i processen og alle de lokale i byen. På rundturen gik vi 

også forbi det hostel, jeg havde boet på. Det stod stadig, som vi forlod det efter branden. En 

meget nostalgisk følelse.  

Derudover lagde jeg også meget vægt på, at gruppen var velfungerende. Det var virkelig 

vigtigt for mig, at kemien var i top, og alle havde det godt. Jeg spejlede nok den nye gruppe 

meget i den gamle, fordi jeg havde et brændende ønske om, at de havde det ligeså godt. 

Jeg synes på mange måder, at det lykkedes rigtig godt. Alt foregik på engelsk, som jeg var 

blevet utrolig tryg ved, og folk var på, efter de lige havde fået det første skub.  

 

Starten på kurset og vintereventyret lignede på mange måder den foregående. Ingen sne og 

for høje temperaturer. Det betød, at vi kunne socialisere bedre, men på den bekostning, at 



undervisningen på ski måtte vente, hvilket gjorde det en smule mere presset. Men gruppen 

var tålmodig og ved godt mod. Grundet Mount Washingtons nye snekanoner, var det muligt 

så småt at komme i gang. De havde fået et enkelt lille stykke med sne, hvor stort set hele 

træningen blev kørt. Det var okay for kursisterne at træne basic stuff til deres eksamen, men 

knap så fedt for Alice og mig. Planen var, at vi rigtig skulle hygge os på bjerget, mens de 

andre trænede. I stedet endte jeg med at planlægge de kommende dage og snakke med 

gamle kollegaer på bjerget.  

Pludselig kom der et kæmpe snefald, hvilket forandrede alt for os. Det var godt dagen før 

eksamen, men det gav kursisterne mulighed, for at prøve lidt mere af og få lidt fart under 

skiene. “Desværre” betød det at eksamen også ville foregå på hele bjerget. Det voldte 

problemer for flere, og det endte desværre med, 

at to ikke bestod. Jeg var selvfølgelig utrolig stolt 

over, at jeg havde fået 22 ud af 24 igennem 

eksamen, men at de sidste to ikke klarede den, 

ærgrede mig mere. Jeg havde arrangeret stor 

festmiddag og fest om aften, hvor de to der ikke 

havde bestået, skulle sidde helt skuffede og 

ærgerlige og fejre de andre. Det lykkes mig at få 

lokket den ene med, hvor den anden 

desværre meldte fra. Aften gik som 

planlagt, og det virkede på folk som 

om, at de havde time of their life.  

Den efterfølgende dag var juleaften, og 

her blev jeg sat på prøve. Det skulle til 

dels minde om noget genkendeligt for alle, selvom om vi var omme på den anden side af 

jordkloden. Det lykkes, og folk havde det rigtig hyggeligt på trods af tømmermændene for 

den foregående dags strabadser.  

 



Mens kursisterne havde træning mødtes jeg med 

Maria. Hun endte med at tilbringe en uge sammen 

med os. Allerede fra start, var der god stemning 

mellem os to. De 3 års aldersforskel var ikke til at 

mærke. Vi fik snakket sammen om, hvad vores 

ønsker var, og hvor vi gerne ville hen. Vi blev hurtig 

enige, om de destinationer vi gerne ville besøge og 

tidshorisonten. Da jeg mere eller mindre kendte til 

samtlige af de andre teamledere, som var på de 

andre destinationer, gik jeg straks i gang med at 

kontakte dem. Responsen var hurtig, og 

succesraten var i top. Der var sikre sovepladser og 

liftkort. Så handlede det blot, om at komme afsted.  

 

Efter nogle fantastiske afslutningsdage med gruppen fik jeg sagt farvel og på gensyn. På 

den ene side synes jeg det var virkelig trist, men glædede mig også helt vildt, til at skulle på 

roadtrip. Jeg overlod de få løse ender til Alice, og kørte med Maria til vores første mål, som 

var Cypress.  

 

  
Roudtrip - BC 

Første stop var Cypress. Et lille men utrolig turistet sted grundet den kort afstand til 

Vancouver. Med sine blot 40 min, er det nemt for indbyggere og turister at besøge, hvilket 

også gør, at de har BC’s anden største skiskole. Vi var enige om, at Cypress var et unik 

resort, med en fantastisk udsigt over Vancouver, men stedet har desværre tendens til at 

have mindre heldigt vejr. Vi havde to dage på bjerget, hvor det mere eller mindre regnede 

hele tiden. Bjerget er meget lavtliggende, og derfor bliver det sjældent meget koldt. Den 

sidste dag valgte vi at bruge i Vancouver. Det var nytårsaftensdag, så vi fandt en god 

frokost, inden vi drog over til gruppen fra Cypress. Laura, som var team lederen, havde de 

foregående dage vist os rundt på bjerget. Det var en meget alternativ, men stadig utrolig 

hyggelig aften. Niveauet fik nok et nøk for meget, da vi havde planlagt, at køre tidligt næste 

formiddag.  

 

Næste destination var Sun Peaks. Turen var lang og gik nordpå. Vi ankom om 

eftermiddagen, og mødte den største af grupperne i Canada, hvor næsten 40 danskere var 



samlet. De tog godt imod os og fik vist os til værelserne. Jeg skulle bo hos Steffen, som var 

teamlederen. Jeg blev hurtig forelsket i resortet. Sun Peaks ligger lidt øde, men ski 

mulighederne er fantastiske. De havde angiveligt, fået et af de største snefald på 12 timer, 

dagen inden vi kom. De to dage stod på en masse ski og snowboard og nogle øl om 

aftenen. 

Selvom lysten var mest for at blive i Sun Peaks, 

måtte vi videre til Revelstoke. Revelstoke er kendt 

for at være et af de bedste og mest udfordrende 

offpist resorts i hele BC. Turen gik øst på og for 

første gang, oplevede vi den rå natur i Canada. Ikke 

nok med, at sneen på motorvejen ikke tillod at køre 

stærkere end 60 km/t, så blev vi fanget mellem to 

laviner, som stoppede alt trafik i begge retninger. 

Der er en vej til Revelstoke og en vej ud igen, så vi 

måtte bare vente. Efter en større forsinkelse ankom 

vi om aftenen til en by midt ude i ingenting. Dagen 

efter bød på nok den bedste skidag i hele mit liv. Vi 

blev præsenteret for chefen for skiskolen, som gav 



os en personlig rundvisning i det upræpareret terræn. Jeg havde i dagens anledning lejet et 

snowboard, som jeg havde et godt øje til. Vi var steder på bjerget hvor det lignede, at der 

aldrig havde været mennesker. Fantastisk oplevelse. Den efterfølgende dag var mere eller 

mindre en kopi, så alt i alt to uforglemmelige dage.  

 

Silverstar var næste stop. Jeg kendte lidt til stedet da en gammel ven, har haft en hel sæson 

på resortet, og jeg havde selvfølgelig forhørt mig om seværdighederne. Vi prøvede det 

kendte tyske bageri, og ramte dagen med det bedste sne, jeg nogensinde har stået i. 

Temperaturene var perfekte og med frisk nyt sne fra foregående nat, kunne det ikke blive 

bedre. Opholdet gjaldt kun om dagen, da vi skulle skynde os videre til Big White, som var 

vores andet sidste stop.  

 

Big White er også et, af de mere velkendte 

skisportssteder i Canada, og man må sige, at 

det levede op til sit rygte. Big White er kendt 

for at være et af de resorts, hvor der er 

færrest soltimer henover sæsonen. Det var 

ingen overraskelse at der heller ikke var noget 

sol i dag, så derfor tog vi uden dårlig 

samvittighed en tiltrængt pause fra skiløbet. 

Der var filmhygge om dagen og fest om aften. 

Big White er et af de steder, som har sat sit 

mærke i min hukommelse, selvom vi - utroligt 

nok - slet ikke lavede noget ski relateret. 

 

Vintereventyret sluttet af med et brag i 

Whistler. To af mine rigtig gode venner var på 

sæson, og jeg skulle bo ved dem i en uges tid. Whistler modbeviste alle mine fordomme. 

Kender man til Val T, skal man blot forestille sig dette og så gange det med 5. Normalt er jeg 

ikke til den form for skisportssteder, men Whistler kunne i den grad bære det. Der var 

masser af mennesker, restauranter og barer og et uendeligt stort pistekort. Whistler havde 

haft den værste sæsonstart i 20 år og de var først begyndt at få sne da jeg ankom. Det 

betød at ingen af bjergtoppene var åbne pga lavinefare. Og man skulle ikke undervurdere 

forholdene i Canada. Blot på den uge jeg opholdte mig i Whistler, omkom 5 personer på 

tragisk vis grundet af vejrforholdene. Det var uden tvivl de koldeste temperaturer jeg har 



prøvet i mit liv. De to sidste dage rundede vi ikke mindre end -40 grader på toppen. Samme 

dag åbnede de toppene pga passende snefald, men kun meget få personer fik forvildet sig 

op i kulden. Det kostede desværre også et snowboard, da det ikke kunne holde til de kolde 

temperaturer. Det knækkede bogstavelig talt på midten.  

D. 18/1 forlod jeg Canada, efter 1,5 måned med flere oplevelser end jeg havde turde håbe 

på. Men min skisæson var jo langt fra ovre. Østrig kunne bare komme an og det kunne kun 

gå for langsomt. 

  



Sidste stop  
 

Nyt land, nyt sprog og ny kultur. En uge efter jeg var kommet hjem fra Canada, tog jeg til 

Østrig. Jeg vidste ikke meget andet, end jeg skulle møde op på chefens kontor, når jeg 

ankom. Uvidende om hvor det var henne, og om der ventede en mundtlig tysk eksamen for 

at verificere mig til østrigsk instruktør arbejde, tog jeg afsted. Jeg havde vel og mærke haft 

tysk i min gymnasietid, men må blankt erkende, at det lå langt væk på det tidspunkt. 

Heldigvis skulle en af mine venner fra min første sæson i Canada også arbejde på skiskolen, 

så vi var to om opgaven. Alt gik upåklageligt. Det var tydeligt at mærke, at vi var i 

højsæsonen og vi bare skulle i gang med at arbejde. Skiområdet var som sagt ikke nyt for 

mig, og arbejdsforholdene var i top. Meget anderledes end hvad jeg har været vant til, men 

det var nemt at falde ind i. Alt information om undervisningen foregik på sms, så det var 

nemt og hurtigt at forberede den individuelle undervisning.  

 

Ski i Østrig går hånd i hånd med alkohol, og det kan jeg love for, at man fik lov at smage på. 

Den canadiske skikultur var byttet ud med afterski og jægerbombs. Hver tirsdag var der 

night show, hvor vi som instruktører, skulle fremvise trick og skills, for byens gæster. Dette 

bød på afterparty med hele byen på et lokalt hotel. Virkelig nogle mindeværdige aftener med 

enkelte sorte huller. Uge 6,7 og 8 er dansker uger. Det betød, at alt undervisning mere eller 

mindre i 3 uger foregik på dansk, og det gjorde bestemt ikke aftenerne mindre 

underholdende. Der blev spillede dansk musik på afterski og natklubberne. Det fristede 

heldigvis også 3 af mine gode venner for en spontan tur på ski. Det var glædeligt, at de ville 

rejse ned og stå på ski med mig, og ligeledes fejre min fødselsdag. Jeg fik hurtig en masse 

gode venner, både lokale, tyskere, hollændere og andre danskere. Niveauet af de elever jeg 

fik, var betydelig højere i Østrig. Dette skyldes, at der ofte var privatundervisning, da 

Snowboard som sport ikke har samme størrelse som i Canada. Det var fantastisk at have 

mellem 1-4 personer, som virkelig var interesseret i at lære sporten. Jeg havde en del briter, 

men husker allerbedst, min undervisning med en 70 årige østriger. Det, at have lyst til at 

lære en ny skill, uden at din alder skal sætte en stopper for det, synes jeg er sejt. Jeg håber 

jeg selv, at jeg har den energi, når jeg engang runder sådan en milepæl.  

 

En af de få ting jeg ikke fik prøvet i Canada var touring. I Østrig havde vi mulighed for at låne 

gratis udstyr, så det skulle selvfølgelig prøves. Vi timede det perfekt med et nyt snefald. En 6 

timers gåtur op, og en time lang tur ned, var helt vidunderligt. Det var en sjov udfordring, 



som varmt kan anbefales, hvis man har en lyst og nysgerrighed, til at afprøve kræfter med 

det uvisse terræn.  

 

Da vi ramte marts var højsæsonen ved at lakke mod enden, hvilket gav en masse fritid til leg 

og park træning. Dog blev de gode stunder dagligt afbrudt af opkald og sms’er fra Danmark. 

Corona panikken havde for alvor ramt derhjemme, og alle forældre var meget bekymret for 

vores sikkerhed. Personligt mærkede vi intet til det i dagligdagen, men var selvfølgelig 

oplyste om, hvad der var sket i de helt store skisportssteder, men COVID19 havde ikke 

meldt sin ankomst ved os officielt. Det var svært at sætte sig ind i bekymringerne i Danmark 

når vi mere eller mindre var i højrisiko område uden at høre noget fra de lokale. Det hele 

endte dog med at vi fik en offentlig melding om at alle skilifter ville lukke fra søndag d. 8/3. 

Det betød vi havde to hele skidage tilbage. Folk endte desværre med at panikke lidt og 

flygtede mere eller mindre med det samme for at undgå indespærring i Østrig. Så en ellers 

helt uimodståelig periode i Østrig endte meget brat. Jeg nåede hjem i tiden og direkte hjem i 

en karantæne.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluering 
Nu er der gået to år siden jeg modtog rejselegatet. Det har været en lang rejse der har budt 

på det hele. Hvis jeg kigger tilbage på den Morten som gik ud af 3.g sommeren 2018 med i 

dag, har jeg ændret mig meget. Jeg har fået en helt ny passion, som jeg kan tilføje til mine 

hobbies. Livet som instruktør, de forskellige kurser og uddannelser skal jeg bestemt bruge i 

fremtiden. Jeg forventer stærkt, jeg tager ned og arbejde som instruktør så snart det 

kommende studie tillader det. Derudover har jeg fået meget mere blod på tanden ift. 

globalisering. Jeg vidste, at hvis jeg skulle blive bedre til at snakke engelsk så havde jeg 

behov for at komme der ud, hvor jeg ville være tvunget til det. Jeg er så glad for det resultat 

jeg har opnået indtil videre. Ingen samtale på engelsk kan ej mere skræmme mig, og modet 

for at lære er blot vokset. Det har været med til at skabe at jeg dagen i dag har venner på 

tværs af hele jorden. Folk som jeg til tider skriver og mødes med. Jeg har skabt venskaber i 

erhvervsbranchen, både i Canada, Østrig og Danmark, som allerede nu har tilbud mig 

kontrakter, men som jeg forventer at danne samarbejde med i fremtiden. Lysten til at have ét 

til flere semestrer i udlandet er også betydelig forøget. Fremmede kultur skaber indsigt, og 

jeg ønsker at se det hele i et større perspektiv. 


