Hej Steen.
Det er helt fint med tirsdag. Det ser ud til at I har styr på det tirsdag.
Til alle isbrydere:
Jeg og Steen brød is i dag fra kl. 08.15 til kl. 09.00 og vi brugte hele tiden på at arbejde.
2 mand x 45 minutter. Det er hvad der kræves for at lave et hul og skovle al isen og grødisen op så hullet
vedbliver med at være den ønskede størrelse.
Venligst pas på med ishakken. Den må kun bruges til at hakke med ikke til at ”brække” isen med. Det kan
den ikke holde til, vel Michael☺
Lige nogle erfraringer/råd til de af jer der ikke har prøvet det endnu.
Det er ikke nødvendigt a tage waders på da isen er tyk nok til at gå på. Men det er en rigtig god ide at have
tykke hansker på da det er umenneskeligt koldt at gå at hakke is bare i 45 minutter.
Brug i hakke til at løsne isen med og slå den i passende stykker. Husk at hakke ikke brække i isen
Kartoffelgreb til at skovle isstykkerne op med. (Sørg for at isen ikke smides i kanten da den skal bruges til at
gå ved, smid den en meter ind fra kanten)
Riven bruges til at rive stykkerne sammen så man kan skovle isen op med kartoffelgreben
Sien bruges til at tage den tykke grødis op med
Jeg vil mene at man altid bør være 2 til at ”arbejde” da det i mine øjne er for stor en opgave for en
person så længe at det fryse med tocifrede tal.

Med venlig hilsen
Karsten Hvoldal

HVOLDAL
Consult ApS
M: 40 50 73 65
Se www.hvoldal.dk og kontakt mig for et uforpligtende møde.
Fra: Steen E. Nielsen [mailto:steen.e.nielsen@gmail.com]
Sendt: 5. februar 2012 17:31
Til: Karsten Hvoldal; brian.svinth@skolekom.dk
Cc: Karina og Michael Queck; svend@purup-consulting.dk; michael@queck.dk; steen@privatmail.dk;
olejp@hotmail.dk; ba@blue-air.dk; hanssvenning@gmail.com; Christian Ramsgaard; Eva Hvid; Heidi Møller
Volke
Emne: Re: Isbrydning. VIGITIGT ønske om assistance fra kl. 08.45 i morgen tidlig

Hej alle
Lige en lille opdatering:
Jeg har aftalt isbrydning med Leon tirsdag morgen d. 7. februar kl. 07.15.
Efterfølgende badning af tirsdags-klubben og 5. årg. fra Skivehus Skole.
Ca. kl. 10 ankommer Brian med et hold fra Roslev Skole, de står for afsluttende svabring.
Fredag d. 10. februar bryder jeg is fra ca. 9.45. 8. årg. fra Skivehus ankommer kl. 10.10. Hvis den
nuværende issituation fortsætter, anmoder jeg om lidt brydningsassistance.
NB: Grundet teknisk bøvl med min computer, har jeg / er i gang med at skifte mailadresse til
steen.e.nielsen@gmail.com , som bedes anvendt fremover.
Kølig hilsen

Steen
Den 4. feb. 2012 17.55 skrev Karsten Hvoldal <karstenhvoldal@mail.dk>:
Hej Alle og nu også med Hans som modtager af denne mail. (Alle E-mailadresser fremgår af vores
hjemmeside under MEDLEMMER)

Tak til Michael, det ser virkelig fint ud. (Det er allerede frosset til men jeg kan godt se at du ikke har
snydt dig om ved arbejdet)

Randi og jeg kørte ned til ”hullet i isen” vi var der kl. 14.00 og der var allerede mindst 1 cm tykt is på hele
hullet.(Michael hvornår var du færdig med dit arbejde i dag?, blot for at vide hvor lang tid det tager for at blive
en cm tyk
)
Jeg tør næsten ikke tænke på hvor tyk den kan nå at blive i løbet af natten og inden kl. 08.00 i morgen tidlig
hvor Randi og jeg møder op for at bryde is.
Randi og jeg afsætter 1 time til at lave et hul og vil sætte pris på hvis nogle af jer møder op med god hue og
vanter på så i kan give en lille nap med fra kl. 08.45 i det tilfælde at vi ikke er blevet helt færdigt med at bryde
is. Jeg er bange for at vi kan blive nødt til at aflyse fremtidige dage grundet den voldsomme frost som får alt
til at fryse til i løbet af 1-2 timer. Vi ses i morgen.

PS.
Hvis nogen har en hakke eller et andet godt redskab til at slå hul på isen med må I gerne tage det med i
morgen. Vi har også kun en god kartoffelgreb så hvis nogen har en sådan eller lignende redskab vil den
være meget anvendlig. Vi har kun en trærive og kunne godt bruge en mere i morgen.
Lad os vurder situationen i morgen tidlig. Jeg tager dermed nu kl. 18.00 for at se hvad der er sket de sidste 4
timer.

PS PS
Steen, vi er opmærksomme på at du har tilbudt hjælp med at bryde is fredag og ikke som anført torsdag da
jo har ikke mindre end 65 elever med fredag kl. 10.00.
Det er en fejl at du er sat på til torsdag og det retter Svend og Christian på opslaget på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Karsten Hvoldal

HVOLDAL
Consult ApS
M: 40 50 73 65
Se www.hvoldal.dk og kontakt mig for et uforpligtende møde.

Fra: Karina og Michael Queck [mailto:queckiskive@live.dk]
Sendt: 4. februar 2012 11:32
Til: svend@purup-consulting.dk; michael@queck.dk; steen@privatmail.dk; olejp@hotmail.dk; ba@blueair.dk
Cc: karstenhvoldal@mail.dk
Emne: RE: Isbrydning.

Hej Svend.
Så er der isfrit.
Men det går hurtigt den modsatte vej.
Jeg brugte motorsav så der kunne løsnes helt ud til kanten.
Jeg knækkede det ene hakkestaft :-(
Karsten,
Du skal nok møde ind tidligt i morgen.
Fortsat god weekend.
MVH
Michael

