
Formandsberetning  v. generalforsamling marts 2015 

Det er næsten som et styrtløb, starten går og hurtigt efter står man i mål. Det føltes ikke som længe siden, 

at bestyrelsen stod ved starten, forstås som sidste generalforsamling, og nu er vi allerede ved målet. Hvad 

har året så budt på? I bestyrelsen har vi forsøgt at følge vores fire fokusområder, vi har forsøgt at justere og 

rette til på de fire områder som er: Børn, ture, dygtiggørelse, fællesskab 

Børne- og ungdomsudvalget forsøger løbende at tilrette sine aktiviteter, så der kommer nye aktiviteter, og 

dem som ikke er så besøgte bliver pillet ud af programmet. Heldigvis er det tydeligt, at vores ture til Ski 

Arena i Aarhus er populære. Det er glædeligt, at der er en stigning i antal børn og unge, der deltager i disse 

aktiviteter, som er gratis. Det arbejde, der bliver lavet i Hobro for at udfordre de unge og deres skiløb, det 

fortjener et kæmpe klap på skulderen til ungdomsafdelingen. Rulleskøjter om sommeren og 

torsdagtræning i vinterperioden er grundstenene i ungdomsarbejdet. 

Vore skiture er naturligvis vigtige aktiviteter, for det er der vi kommer på ski. I 2015 satte vi en ny tur i søen, 

”Hobro på Ski”, som blev en stor succes. Turen er blevet gentaget i den sæson og med 92 tilmeldte 

deltager, ser konceptet ud til at være kommet for at blive. Der er meget fine tilbagemeldinger og den del af 

konceptet der retter sig mod nybegyndere på ski, det fungerer perfekt. Så denne tur der kan skabe glæde 

ved skiløbet og tiltrække nye medlemmer. Øvrige ture med instruktion, Uge 49, Træningsturen til Alpendorf 

og Uge- 7 turen har alle været udsolgte og er afviklet på vanlig vis, hvor omhyggelighed er med til at sikre 

gode ture i at trygge omgivelser. ”Ski og oplevelser”-turen har sin faste stamme af deltagere og med Nis 

som sikker ankermand. Vi når op på at 320-330 deltager på vores ture og af dem deltager ca. 250-260 i 

vores skiskole -det er fantastisk. Stor ros og kæmpe tak til vores turledere. 

Netop skiskolen er en anden grundsten i Hobro Skiklub. Det at dygtiggøre sig på vore klubture er en fast 

bestanddel af vores koncept, og det er i høj grad med til at gøre vore ture er attraktive. Skiskolen er ingen 

ting uden frivillige instruktører og netop arbejdet med instruktører, er der brugt tid på at beskrive. Vi har 

udarbejdet en plan i forhold til egen uddannelse i klubben, hvordan vi kan hjælpe dem der har lyst og evner 

til at undervise, hjælpe dem til at få de vigtigste værktøjer til at undervise specielt børnehold. Vi har brugt 

tid på at beskrive forskellige ski niveauer, således at det er nemme, at inddele skihold på de forskellige ture 

for fremtiden. Målet er, at vi med vores inddeling rammer rigtig første gang.  

 

Vi har haft en gruppe instruktører på efteruddannelse i Østrig, noget vi også i fremtiden vil prioriterer højt. 

Det betyder ikke, at vi ikke vil bruge penge på uddannelse i DDS, men vi vil være mere kritiske i forhold til, 

hvordan vi støtter medlemmer, der ønsker at uddanne sig i DDS. Hvordan og hvornår vi støtter vil der bliver 

arbejdet på at beskrive her i løbet af sommeren. 

Fællesskabet er knyttet op på vores ture og vores aktiviteter, og det er tydeligt, at langt de fleste sætter 

fællesskabet højt. Det er tydeligt, at på de ture, hvor der er børn med, bliver der hurtigt knyttet nye 

venskaber, hvilket også gør sig gældende blandt øvrige medlemmer. Det er vigtigt, at vi fastholder, at vi er 

en forening, en sportsklub og ikke et rejseselskab. Glæden ved at rejse sammen med andre og dele en øl 

eller to efter skiløbet og bytte røverhistorier, det er også en del af fællesskabet. 

 



Vores medlemstal er støt stigende, så vi ved udgangen af 2015 var 465 medlemmer, Det må være et tegn 

på, at vi gør noget rigtigt. 

På konkurrenceplan er det vores norske medlemmer der p.t. tegner Hobro Skiklub. Christoffer Faarup har 

lavet rigtig flotte resultater i EC, hvor han er med på det norske EC hold med placeringer i top 20 og de 

første EC point.  

Marcus Vorre har virkelig lavet flotte resultater, Junior VM på Hafjell blev det til en flot anden plads i 

styrtløb, og for nyligt til Ungdoms OL på Hafjell blev det til en 5. plads i Super G og en 8. plads i stor slalom 

og æren af at bærer den danske fane ved åbningen. 

Lillesøster Clara Marie kørte sig til tops i Andora og bliver uden tvivl en af de bedste skiløbere på 

spindesiden. 

Maia Valde vandt juleløbet på Hafjell og er blevet regionsmester hjemme i Norge og har for nyligt en 

andenplads i Super G ved Norska mesterskaberne. Begge to er med på U 16 landsholdet og om få år, Kan 

Hobro Skiklub måske stå på toppen af medalje skamlen på både dame- og herresiden ved DM, blot en 

tanke. 

Vores lokale Hobro løbere, her er det mest til Nordkredsmesterskaberne , at der blive kørt konkurrence. 

Her er det dejligt, at der kæmpes om nordkreds pokalerne og det er tydeligt, at der er stolthed over at 

vinde disse pokaler. Emilie Lykke Jensen, deltog i Sjællandskreds mesterskaberne og vandt sin række i 

begge discipliner.  Selv om vi ikke har helt så mange konkurrenceløbere, er Hobro Skiklub stadigvæk med 

helt fremme blandt de bedste. Vi ved vi står nede i dalen lige nu, og desværre er der lidt langt til den lift, 

der kan løfte os op i forhold til lokale konkurrence løbere, men vi arbejder på sagen, og vi har ikke opgivet. 

Vi fortsætter med at rette vores fokus på ungdomsafdelingen og på konkurrence- arbejdet, velvidende at 

det sidste kræver, at der er fuld opbakning fra forældrene, for det er dyrt, rigtig dyrt, hvis man går hele 

vejen. Med klubben begrænsede midler, skal vi naturligvis bruge vores penge med rette fokus. Der er 

samarbejde med Aarhus Skiklub, og det fungerer rigtig fint, og vi kan håbe, at det kan løfte os med tiden. 

Mit håb er, at vi gennem vore udbud af aktiviteter, ture og ungdomsarbejdet forsat kan udvikle følelsen af 

fællesskabet i Hobro Skiklub. At vi kan øge vores medlemstal, fordi vi har noget at tilbyde, som du ikke får 

andre steder hvis du er til ski.  

Vi har haft et enkelt tema i bestyrelsen, som har udfordret os lidt. Det er i forhold til dækning af kørsel i 

forbindelse med det frivillige arbejde og vores interne instruktørkursus. En afstikker af det emne er 

dækning af selvrisiko ved evt. skader på en bil, hvilket vi faktisk har haft to af inden for de sidste to år. 

Beslutningen i bestyrelsen er, at vi udbetaler dækning for kørsel ud fra et rimelighedsprincip. Det betyder, 

at det er op til den enkelt leder for en aktivitet, om vedkommende føler, at der bør ydes tilskud til en 

tankfuld brændstof. 

I forhold til vores eget instruktørkursus er det besluttet, at deltagerne betaler for kørslen til Østrig og selve 

kurset betaler klubben. 



Hvis uheldet skulle være ude, er beslutningen at Hobro Skiklub dækker selvrisiko, hvis skaden ikke er 

selvforskyldt. 

Den nemme løsning kunne være at udbetale kørsel efter statens takster, men det vil øge klubbens udgifter 

voldsomt. Eksempelvis vil instruktørkurset være vanskeligt at gennemføre i egen bil efter statens takster. 

Sidst blev der udbetalt kr. 1,65 pt km pr. bil, ca kr. 13.500,- til dækning af kørsel i tre biler. Efter statens 

takster ville beløbet blive ca. kr. 31.000,- altså spare vi kr. ca. 18.000,-. Det er tredje gange vi har afholdt et 

interne kursus i Østrig, så besparelsen er ca. kr. 54.000,- Modsat har vi så haft to skader hvor vi har dækket 

selvrisiko, ca. kr. 7.000,-  

Så set i det lys har bestyrelsen besluttet at fortsætte efter rimelighedsprincippet, simpelthen for ikke at 

kvæle det frivillige arbejde i klubben. Princippet med statens takster, er at det udbetalte beløb dækker alle 

udgifter og skader for kørsel i egen bil. Men vi vil gerne have mest muligt ud af klubbens penge. 

Derfor benytter vi dette rimelighedsprincip, hvor alle er tilfredse og bliver kompenseret, når eller hvis der 

er behov. 

Dette nævnt for generalforsamlingen, således den er bekendt med bestyrelsens beslutning. 

Ski Biksen, som Nis driver har fået nyt udstyr for 50.000,- takke været en donation fra Sparkassen Hobro 

Fonden / Jutlander Bank. Det har betydet et løft i kvaliteten af udlejningsudstyr. Udlejningen er på ca. 150 

par ski i løbet at sæsonen.  

Vi har også modtaget støtte fra Spar Nord på kr. 10.000,- til slibemaskine og 19.000 fra SydBank til indkøb 

af udstyr.  

Året har også budt på salg af klubjakke, i alt 106 jakker der blevet solgt og det er naturligvis kun muligt at 

sælge til den pris, fordi der er lokale sponsorer, der støtter op. 

Igen er der DS Gruppen og Spar Nord, som er med som sponsor, tak til dem. 

Skigymnastik har vi i år flyttet ned til Claus Rene i Hobro Helse Sport, ny dag betyder sikkert lidt i forhold til 

fremmødet, men vi er godt tilfreds med konceptet og aftalen med Hobro Helse Sport. Så mon ikke det 

fortsætter i næste sæson. 

Skismøre- og skibytte dag var igen i år flot besøgt, det er bare en dejlig dag, hvor alle hygger sig i hallen 

uden ved Dorthe og Jesper, tak for lån og vi kommer gerne igen. 

Stor tak til den øvrige bestyrelse for godt arbejde. Tak til Bente og Marie for hjælp og stadig stort 

engagement. Tak til Nis for drift at SkiBiksen. Tak til turledere og alle øvrige frivillige i klubben, en hver hånd 

bidrager til at styrke Hobro Skiklub. Tak til bestyrelsen for arbejdet. 

Til sidst en stor takt til alle vores sponsorer som gang på gang bidrager og støtter op om Hobro Skiklub. 

Tak.             V. formand Niels Leth 


