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Porttræning for alle..
Med krydsede vejr-fingre blev racer-sæsonen
skudt i gang d. 17. september på Jeppe...
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BESTYRELSEN FOR HOBRO SKIKLUB:
Formand: Niels Leth Sørensen

Formand og medlem af turudvalg, kommunikationsudvalg, instruktørgruppen og adm.gruppen

n kommer!
Vi glæder os til at snee

Email: nielsleth@live.dk
Gyvelvej 3, Hobro
tlf. 30 27 04 85
Kasserer: Dorthe Villumsen
Kasserer og medlem af adm.gruppen

Email: dv@villumsign.dk
Smedevej 32, Hobro
tlf. 98 52 51 33

HOBRO SKIKLUB
Er stiftet d. 29. november 1979 og er i dag samlingssted for langrend- og alpinløbere i alle aldersklasser og med interesser lige

Sekretær: Henrik Christensen
Sekretær og medlem af børneog ungdomsudvalg og instruktørgruppen

Klubben er tilsluttet Danmarks Skiforbund under Danmarks

Email: henrik.christensen17@skolekom.dk
Ørnevej 13, Hobro
tlf. 98 52 51 82

Idrætsforbund og er underkastet disse forbunds regler og love.

TURudvalg: Karsten LYKKE Jensen

HOBRO SKIKLUBS formål er:
at samle alle, der har interesse i skisport,

Email: kl.j@get2net.dk
Fjordparken 69, Hobro
tlf. 98 51 03 36

at skaffe de bedste muligheder for at få mere glæde af 		

B & U udvalg: Henrik Sønderholm

sporten ved bl.a. træning, kurser og deltagelse i små og

Email: henriksonderholm@gmail.com
Violvej 47, Hobro
tlf. 61 40 51 41

fra afslappede skiferier til konkurrencer.




store konkurrencer,



at arrangere ture i ind- og udland.

Ansvarlig for alpin talent team og medlem af turudvalget
og ungdomsudvalget.

Formand for børne- og ungdomsudvalg

SKIGYMNASTIK: Tina Bygholm

Ansvarlig for skigymnastik og medlem af turudvalg

MEDLEMSKAB AF HOBRO SKIKLUB betyder:



at du modtager vores klubblad, hvor du får information
om, hvad der foregår, både i klubben og i Dansk Skiforbund



deltagelse i klubaftener, hvor vi samles om film, instruktion,
udveksling af udstyr o. lign.




træning og instruktion
mulighed for at dyrke skisporten hele vinteren, billigt,
lærerigt og hyggeligt i både ind- og udland.

Email: tinabygholm@hotmail.com
Randersvej 23, Hobro
tlf. 26 19 40 21
komm-udvalg: Charlotte Veng
Formand for kommunikationsudvalg og
medlem af skileggruppen og bladgruppen

Email: charlotte.veng1@skolekom.dk
Hodalsvej 43, Hobro
tlf. 20 35 52 12
ALPIN TALENT TEAM: Brian Larsen
Medlem af ungdomsudvalget og af
instruktør uddannelse.

FOTO
VEJ

Skiklubbens hjemmeside: www.hobroskiklub.dk

Email: b_r_l80@hotmail.com
Vielshøjen 4, Hobro
tlf. 28 46 26 16

Langrend henvises til www.skovognatur.dk/roldskovskilaug

Peter bugge

Klubben har et skitræk i Hvornum

Kontingent pr år:
Junior 0 - 5 år

Gratis	Seniorer 18 - ∞ 	Kr. 200,-

Junior 6 - 17 år Kr. 200,-

Passive medlemmer 	Kr. 100,-

Under Danmarks Skiforbund. Medlem af Danmarks Idrætsforbund og
Federation International de Ski.
Hobro skiklub - skinyt 100
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Formand for turudvalget

Email: pb1209@outlook.com
Tværgade 3 st., Hobro
tlf. 20 35 83 55
..................................................
DESIGN / Layout: HolstPLUS
Email: mogens@holstplus.dk
Trykt hos Degngrafisk
Oplag 222 stk.

Kære medlem af Hobro Skiklub
Du sidder nu med en
helt unik udgave af
SkiNyt i hånden. Dette
er udgivelse nr. 100 fra
vi startede med fortløbende nummerering af
bladet.
Vi har valgt at markere dette ved
at genoptrykke det første nummer og vedhæfte som omslag,
så du har muligheden for at
se, hvordan bladet så ud i sin
spæde start.
Af samme grund er det heller
ikke som vanligt formanden,
som skriver forordet. Forordet
er denne gang lagt i hænderne
på undertegnede - bladets nuværende redaktør og layouter.

Forud for dette nummer blev
der holdt et planlægningsmøde.
I alt 9 tidligere og nuværende
ansvarlige for udgivelsen af
SkiNyt var indbudt til en tur ned
af memory lane og historierne
gik om bladet i de gode gamle
dage. Disse historier inviteres I
med til og kan læse meget mere
om på midteropslaget, hvor vi
også bringer en mini-plakat med
forsider blandt bladets mangeårige udgivelser.
Vi vil gerne benytte lejligheden
til at sige stor tak til alle vore
sponsorer. Sponsorernes bidrag
til bladet gør, at vi fortsat kan
udgive et skiblad af høj kvalitet
ift. layout og tryk. Vi håber, at
medlemmerne i videst muligt
omfang støtter vore lokale forretninger, pengeinstitutter og
firmaer. Som en lille modydelse
for deres trofaste støtte har vi i
forbindelse med denne særudgivelse lavet en konkurrence,

hvor præmien er et gavekort på
300,- kr. til valgfrit brug hos en
af bladets sponsorer.
Sæsonen er så småt startet op
i Hobro Skiklub. Instruktørerne
har været på tur, for at lære nye
færdigheder at lære fra sig på de
kommende klubture. Juniorafdelingen har haft en super starttur
til Rønbjerg og fortsætter den faste træning på rulleskøjterne og
med en del ture til SkiArena for
at pudse formen af. Turlederne
glæder sig over udsolgte ture
og uge 49 med Nordkredsmesterskaberne er veloverstået og
der blev ved samme lejlighed
uddelt en pris til vores tidligere
formand. Læs mere om dette og
meget mere i bladet.

God fornøjelse!
Hobro Skiklub ønsker alle dens
medlemmer en glædelig jul og et
lykkebringende nytår
/Mogens Holst & Charlotte Veng

EN STOR TAK TIL

NUVÆRENDE OG TIDLIGERE

SPONSORER AF SKINYT
7
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Takket være en donation fra
Jutlander Bank har Skibiksen

Sk
ib
iks
en

fået mulighed for en markant
opgradering.

20 par Salomon ski med fleksible ”udlejningsbindinger” er indkøbt.
Der er nu både nye børne- og voksen carving ski i tillæg til en i
forvejen ganske god beholdning af kun lidt brugte ski.
Ligeledes på støvlefronten, hvor der er 4 par store størrelser voksen
ny indkøbt. Der er nu 100 par fra størrelse 25 til 48 på hylderne.
Skihjelme, 10 stk. ny Salomon kvalitetshjelme i forskellige størrelser,
børn og voksne.
Med efterårets omfattende indkøb har Skibiksen virkelig fået et løft.
Dertil kommer, at lokaliteten på Højdevej
også er blevet renoveret bl.a. med ny gulvbelægning.
Det vil blive en fornøjelse at modtage
”kunderne” i ”butikken”, mange er allerede
på lånelisten til kommende vinters mange
skiture.
Skibiksen råder nu over 80 komplette sæt
udstyr + ekstra støvler og stave.
Nu må vi håbe på godt med sne på vintersportsstederne Europa rundt.
Med venlig hilsen
Nis

Hobro skiklub - skinyt 100
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Sparekassen Hobro Fonden

Sparekassen Hobro Fonden er en lokal fond bosiddende i Hobro, der giver donationer til foreninger i
det gl. Sparekassen Hobro område. Hr. Henning Sørensen, formand for Sparekassen Hobro Fonden
kontaktede bestyrelses medlem Peter Bugge i sommeren 2015 og kunne her overbringe ham en
glædelige nyhed, at fonden ville imødekomme den ansøgning Hobro Skiklub tidligere havde sendt
til fonden.

9
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DS FIRST LADY Keramik Safirglas Vandtæt til 100 m Vejl. udsalgspris 2.800 DKK

BOULEVARDEN 6
AALBORG C.
TLF. 9813 3330

GRØN GADE
AALBORG STORCENTER
TLF. 9818 8577

ADELGADE 17-19
HOBRO
TLF. 9852 0158

WWW.HENRIKORSNES.DK

BOULEVARDEN 6
AALBORG C.
TLF. 9813 3330

GRØN GADE
AALBORG STORCENTER
TLF. 9818 8577

ADELGADE 17-19
HOBRO
TLF. 9852 0158

WWW.HENRIKORSNES.DK

Vi gør byggeriet let
Væg- og facadeløsninger, gulve, akustiske
systemlofter samt puds og gulvmasser
til det professionelle marked.

1

Knauf Danogips og Danoline er del af Knauf Gruppen, der udvikler, producerer og
markedsfører gipsrelaterede produkter samt systemløsninger over hele verden.
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Blomster

Rold

skov
Sporene blev igen klargjort og den lune kakao og de bålbagte
pandekager fortæret, da en flok af Hobro Skiklubs medlemmer hjalp vores naboklub Rold Skov Skilaug med at klippe
grene og få store træer væk fra ruterne i skoven, så sneen
bare kan komme an.
Det er altid med håb om, at vi får en lige så flot vinter som for år tilbage, hvor sneen
lå tæt i skoven og der var fantastiske muligheder for langrendsløb for store og små.
Indtil da nøjes vi med rulleskiene, rulleskøjterne og skigymnastikken for at holde os i
form, men det vil bare være så skønt at kunne mærke knirkende sne under skiene igen
i år, så vi ikke kun får varmen af den traditionelle skovturssnaps ☺
Tak til de fremmødte for at gøre en indsats for alle skiklubbens medlemmer!
/Charlotte Veng

11
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Dayz Rønbjerg
”Bevægelse, koordination, udholdenhed,
hurtighed og en lille smule mod vil være
temaer som vi bevæger os indenfor, når
vi tager på tur til Dayz Rønbjerg”.
Sådan lød indledningen i den tilmelding som sidst i oktober skulle få alle Hobro Skiklubs skiracere til at hanke
op i træningstøjet, og tage med på en actionpræget tur til
feriecenteret i Rønbjerg.
Planen var at understøtte sammenholdet i ungdomsafdelingen, lave nogle aktiviteter, som forbedrer fornemmelse
for krop, bevægelse og balance, samt at skabe variation i
forhold til de aktiviteter ungdomsafdelingen ellers tilbyder i
denne sæson.

Hobro skiklub - skinyt 100
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På kort tid kom der fuldt blæs på tilmeldingerne, og forud for
deadline havde i alt 30 personer tilmeldt sig arrangementet. Forældre til mange af skiracerne stillede køretøjer til
rådighed, og tidligt om morgenen den 31. oktober gik turen
mod Rønbjerg.
Ved ankomst i Rønbjerg blev skiracerne delt op i hold, så den
ene halvdel kunne gå i gang med fysisk (og hård) træning
på militær øvelsesbane, og den anden halvdel udfordrede
sig selv og hinanden på den indendørs klatrevæg.
Den tiltrængte hvilepause faldt heldigvis sammen med
frokostpausen, og bagefter gik turen ned til en nærliggende
hangar, hvor der skulle spilles 3D lasergame.
Især den voksne del af selskabet fik et glimt i øjet svarende
til ”nu skal der nakkes unger”, men virkeligheden blev en
anden! Mange af skiracerne kom med berettiget hoveren,
da den efterfølgende træftatistik blev udskrevet og studeret.

Anderledes afslappende var
stemningen omkring den sidste aktivitet førend turen atter
gik hjem til Hobro. Alle skulle
i vandland og prøve kræfter
med vandrutsjebaner, boblebad og udendørs solbad!
Afslutningsvis kunne deltagere og arrangerende udvalg
konstatere, at dagen både
havde været sjov og god og
opfyldt sit formål.

Læs videre side 14
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DEN BEDSTE TID:

OFF-PISTE I
ESPACE KILLY
ELLER AFTERSKI
PÅ HINTERHAG?
BOOK ÅRETS SKIFERIE NU
PRISER FRA 2.399
INKL. OPHOLD OG LIFTKORT

Den bedste tid er snetid. Sammen med dem, der betyder allermest. Snet
Snetid er store oplevelser, du aldrig glemmer. Danski.dk

Solafskærmning | Tæpper
Farver | Tapet | Malerarbejde
Smedevej 2 · 9500 Hobro · T 9852 4600

kreativitet

grafisk
design
web
design

REKLAME

BUREAU

w w w. h o l s t p l u s . d k | m o g e n s @ h o l s t p l u s . d k | T : 2 3 9 2 6 0 0 0

Hobro skiklub - skinyt 100

14

Dayz Rønbjerg
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Vi er på toppen...
Der bliver lige nu arbejdet på, hvor dan Hobro Skiklub i fremtiden vil
organisere hele sit setup omkring
skiskole, instruktører og uddannelse. Vi arbejder på en beskrivelse af, hvordan vi kunne tænke
os, hvordan vores undervisning og
vores instruktører skal struktureres
fremadrettet i Hobro Skiklub, således at vi fortsat kan dygtiggøre vore
medlemmer på klubture.

Arbejdet begyndte i oktober, hvor indbudte instruktører var på kursus to eftermiddage i Hobro. Her
var fokus lagt på undervisningsform, ansvar for
instruktører og fokus på øvelser. Midt i november var
der så kursus i Zell am See, eller nærmere bestemt
på vores faste hotel Lukashansl i Bruck. Fire dage
på sne på Kitzsteinhorn gletcheren med masser
af undervisningsteknik og gennemgang af øvelser,
hvor alt blev skilt ad og samlet igen. Alle deltagere
var ekstrem fokuserede og målrettede.
Aftenerne på Lukashansl blev brugt til forberedelse
af undervisningslektioner til næste dag og til en
bred diskussion om undervisning i Hobro Skiklub.
Seks rutinerede klubinstruktører, fire nye aspiranter
og endelig Mads Sams som underviser var med i
Østrig. De fire aspiranter vil blive sluset ind som
klubinstruktører i løbet af sæsonen, hvor de på nogle
af turene vil deltage i undervisningen ved såkaldt
”sidemandsoplæring”, inden de bliver sluppet løs
på egen hånd. Målet er, at Hobro Skiklub selv kan
uddanne sine klubinstruktører og ad den vej sikre,
at der er instruktører til rådighed for de forskellige
klubture. Vi vil simpelthen forsøge at få så meget
ud af vores penge som muligt og derfor satser vi
på medlemmer, der har lyst og engagement til at
deltage i klubarbejdet som klubinstruktør.
Det betyder, at vi vil bruge vores penge på flere
medlemmer, som har det rette engagement og skifærdigheder også uddanne dem internt frem for at
sende enkelte medlemmer på kursus i Den Danske
Skiskole, hvor chancerne for at bestå på ca. 2 ud af
10. Med andre ord: 2 instruktører på kursus i DDS
er samme pris, som vi kan afholde internt kursus
for 8-10 personer for. Som tilmeldingen til klubture

Hobro skiklub - skinyt 100
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viser, bliver der behov for mange klubinstruktører de
kommende år.
I denne sæson har Hobro Skiklub ca. 360 personer på
sne via en klubtur, hvor ca. 250 personer modtager
undervisning, så behovet for klubinstruktører er bestemt tilstede og ligeledes er behovet for at uddanne
nye. Det er det behov, vi i instruktørgruppen arbejder
på at sikre, så vi kan dække, både nu og i fremtiden
og det er derfor, vi lige nu arbejder på at beskrive
rollen som instruktør i Hobro Skiklub og den interne
uddannelsen af vores instruktører.
Rigtig god sæson til alle. Instruktørerne er på toppen,
er du....?
/Niels Leth-Sørensen

17
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Hvorfor et klubblad?
Hvorfor et SkiNyt?
Hobro Skiklub blev stiftet 1979 og
allerede i 1980 besluttede Bestyrelsen, at der skulle være et klubblad.
Bladets redaktør i de 2 første numre
var Søren Ebert, medstifter af skiklubben og medejer af Hobro Avis.
Disse 2 numre var professionelt udførte og gav et
flot udgangspunkt for niveauet for kommende numre
af klubbladet. Desværre kom der nogle forhindringer
- måske i virkeligheden misforståelser - mellem
Søren på den ene siden og klubbens daværende
kasserer Inge Kristensen og klubbens formand
Bente Nielsen. Det blev derfor kun ved de 2 første
udgivelser i den kvalitet.
Bestyrelsen måtte så selv i gang med at udarbejde
SkiNyt. Kvaliteten blev derefter; stærkt præget af
mangel på professionel grafisk ekspertise.
Bidragydere til bladet blev i høj grad formanden selv

og i nogen grad den øvrige bestyrelse. Artiklerne
skrevet på forskellige skrivemaskiner. Illustrationerne var primært fotokopier af sort/hvide fotos.
SkiNyt udkom som nu 4 gange året med max. 4
foldede sider i fotokopikvalitet.
Bestyrelsen prioriterede kommunikationen til medlemmerne og tænkte vel, at kvaliteten var god nok
i forhold til de tekniske muligheder, man dengang
havde til rådighed.
/Bente Nielsen
Al begyndelse er svær
- at lave skiblad var ingen undtagelse.
Da vi startede med at lave SkiNyt i 2001 var det helt
fra scratch, bortset fra nogle tidligere blade og en
CD-rom med det seneste blad, som det desværre
efterfølgende skulle vise sig at være ubrugelig på
grund af overgang til andet grafikprogram.
Begyndelsen var faktisk i efteråret 2000, hvor vi blev
kontaktet omkring bladet og som vi efter lidt overvejelse indvilgede i at lave, dog med det forbehold,
at skiklubben jo måtte tage bladet som blev, da vi
blot kunne lidt ”Word”.

Vil du vågne op til denne
udsigt og til den rislende
lyd fra Zemmbach?
Bestil din ferie nu på
www.lejlighed-i-zillertal.dk
eller ring til os
Steen: 61 22 38 95
Mogens: 28 35 01 93
Dorthe: 30 23 60 23

♥
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I forår/sommer 2001 mødtes vi med Keld, som
havde lavet bladet hidtil og fik overleveret hans materiale. Senere blev der holdt bladmøde, hvor layout,
sideantal, tekst, annoncer samt forside billede blev
aftalt. Der blev ligeledes sat deadline for næste blad.
Turen gik også forbi havnen i Hobro, hvor Hobro
Lyntryk v/Henrik Odgaard huserede og hvor bladet
fremover skulle trykkes. Her blev det aftalt, at bladet
skulle leveres til tryk på en CD-rom og at layoutet
skulle være lavet i programmet PageMaker, hvilket
Henrik Odgaard var flink at give en lille undervisning
i. Senere skulle det vise sig, at det ikke blev sidste
gang. En stor tak til Henrik for det.
Deadline for udsendelse af SkiNyt nr. 41, vores
første blad, blev september 2001 med deadline for
indlevering af annoncer og tekst til bladet i starten
af august.
Hvor svært kunne det være at lave skiblad, indtil nu
”piece of cake”, men så indtrådte ”virkeligheden”.
Som nævnt tidligere, så viste det sig, at den medfølgende CD-rom fra Keld var værdiløs for os, idet
den ikke kunne snakke sammen med det nye gra-

fikprogram. Så bladet skulle opbygges helt på ny,
alle annoncer skulle indlægges på ny. Heldigvis var
nogle blevet ændret siden sidste blad og fandtes på
diskette eller CD-rom, men de andre! Nogle skulle
skannes fra den lokale telefonbog og derefter farvelægges med sort og hvid, da den sorte og hvide
var blevet grumset. Andre var leveret som udklip fra
diverse produktblade og skulle stykkes sammen til
en enkelt annonce, så det var en langsommelig proces, men da det var gjort, en tilfredsstillende følelse.
Næste punkt var tekster og billeder, teksterne
skulle formateres og billederne tilpasses i størrelse.
Nogle billeder blev leveret på diskette, men de fleste
som papirbilleder, så de skulle ligeledes scannes
og billedbehandles. Der blev brug flere aftener og
weekender på bladet og endelig var det færdig.
Heldigvis i god tid til deadline, skulle det vise sig!
Stolt over resultatet og med rank ryg blev CD-rom
med SkiNyt nr. 41 afleveret til Hobro Lyntryk – mission fuldført, godt arbejde.
Men ak, arbejdet var først lige begyndt. Et par dage
efter ringer Hobro Lyntryk, nogle af teksterne er
væk!!! Billedet på forsiden er pixelleret!!! Billederne
rundt omkring i bladet er hoppet ud af rammerne!!!
Nogle er helt væk!!! De ligger uden for bladet???
Teksten er der også problemer med, formaterne er
ændret!!! Det pæne blad er pist væk???
Nå, på den igen, med hjælp fra Hobro Lyntryk bliver
bladet rettet til og lidt forsinket udkommer første
blad. Efterfølgende får vi nogle fif og hint til hvordan
tingene kan låses, så bladet ikke ændre sig fra det vi
aflevere og det der går i trykken. De næste blade er
der også lidt små problemer med, men efterhånden
bliver det rutine. Så fra at pløje på begynderbakken,
så lærte vi efterhånden at køre parallel ski på de
stejle bakker, hvad angår skibladet.
Offpist og pukkelbakken overlod vi til en professionel.
At lave SkiNyt var en lærerig og spændende oplevelse og som så meget andet i livet, så kan man til
tider bande det langt væk, men når det er overstået
så vil man ikke undvære det.
De bedste SkiNyt hilsner fra Mona og Henrik.

19
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Hvorfor et klubblad?
Hvorfor et SkiNyt?
På vej mod nummer 100 ….
Da jeg overtog ansvaret for klubbladet, lå det ikke i kortene, at jeg
skulle være medansvarlig for at
udgive Skinyt nr. 100. Jeg overtog
hvervet fra Marie Juhl, som heldigvis
stadig gerne vil og ville være med
på sidelinjen og det var en kæmpehjælp især i starten.
Både Thomas Henriksen, Marie Juhl, Mogens Holst
og jeg udgjorde kommunikationsudvalget, som ligeledes havde til ansvar at kigge på Hobro Skiklubs
hjemmeside, da den for år tilbage blev oprettet af
Roald fra Villumsign. Målsætningen var, at bibeholde
Skinyt som base for de lange artikler med beretninger fra ture, præstationer, juniorarbejdet og lign. og
samtidig have hjemmesiden som en base for det
historiske og aktuelle.
Siden er også Facebook kommet til som en del af
klubbens kommunikationsfora og de 3 udgør nu en

3-enighed, som dækker bredt i forhold til medlemmernes behov for information.
Mogens Holst stod allerede, da jeg overtog redaktørposten, for layoutet. Mogens har stor erfaring
med opsætning af bl.a. reklamer, magasiner og
hjemmesideopbygning. Samtidig arbejder Geir Otto
Høvik i kulissen og trykker labels, som Marie og
Bente kan sætte på bladene, inden de distribueres
videre pr. post eller pr. cykelbude, som har delt byen
mellem sig. Geir Otto trækker informationerne om,
hvem der skal modtage SkiNyt fra vores administrationssystem Conventus, som vi overgik til for
et par år siden.
På nuværende tidspunkt trykker vi ca. 250 blade,
hvoraf de 225 går ud til medlemmer og sponsorer.
SkiNyt trykkes fortsat hos Degn Grafisk og vi er
meget tilfredse med deres arbejde og service.
Når SkiNyt bliver til, foregår det på den måde, at der
først holdes et bladmøde, hvor vi ser på de artikler,
som er selvskrevne i kommende blad. Dernæst
kontaktes formand, turledere, medlemmer eller
andre ski-interessenter, som kunne tænkes at
have noget at skrive om til bladet. Andre gange
er vi selv i vælten som såvel journalist og fotograf.
Billeder er meget vigtige for SkiNyt. Jeg modtager
materialet, gennemlæser og klargør det og lægger
det i en dropbox, som Mogens henter materialet
fra. Når Mogens har sit første udkast klar, går finpudsningen i gang.
Vi glæder os gang på gang over et klubblad, som
tager sig godt ud og håber, at I fortsat nyder at
læse det.
/Charlotte Veng

Min tid i
SkiNyts redaktion
Som bestyrelses medlem/
kasserer kom jeg med i
SkiNyts redaktion fra januar
1985 – og jeg sidder der
endnu!
Efter klippe/klistre med kopiering på Bymarkskolens kopimaskine blev SkiNyt trykt professionelt fra november 1988.
Keld Mouritsen ringede en dag, hvor han forsøgte at sige, at skibladet kunne blive bedre!
Hvad havde han gang i? Det viste sig, at Keld
tilbød at sætte bladet op, hvis Hobro Skiklub
ville bekoste, at det blev trykt.

Hermed startede et 12 årigt samarbejde,
hvor redaktionen fodrede Keld med artikler, billeder og annoncer. Labels blev printet ud på lange strimler. Vores lille computer blev programmeret af Rune Thers
til at kunne lave medlemslister, labels og
girokort. Senere investerede skiklubben
i et medlemsprogram Winkas Pro for at
kunne klarer den store medlemstilgang.
Det blev en meget stor hjælp både i kasserer arbejdet og medlemsstyringen. Det
gjorde også, at vi måtte købe en større
computer og printer.
Når SkiNyt var trykt, skulle det distribueres. Labels blev påsat, og bladene blev
sorteret. De blade der skulle postomdeles
i postnummerorden, og de, der skulle
omdeles af frivillige klubmedlemmer blev
lagt i gadeorden.

Skirejser til Tyskland - Østrig - Italien
Kør-selv skiferie - Grupperejser - Snescooter safaris
Altid personlig service!
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Keld startede med at sætte numre på SkiNyt i
efteråret 1990, som så blev til nummer 1. Før
dette tidspunkt var SkiNyt udkommet med 28
numre. Altså nr. 1 er faktisk nr. 29! Keld fortsatte
frem til blad nr. 88 oktober 2000. Herefter Mona
og Henrik Winther frem til marts 2007 og siden
har Mogens Holst sat bladet op.
For at der kunne være økonomi til SkiNyt, har
vi tegnet annoncer i lokalområdet og enkelte
fra det øvrige Danmark. Det har været og er
fortsat et stort arbejde at tegne og vedligeholde
annoncørerne. Det er blevet varetaget af bl.a.
Keld, Nis P. Juhl, Leo Libak, Jann Sams, Bente
og Charlotte Veng.
Forskellige trykkerier har udført trykkeopgaven:
Hobro Centraltryk, Aars Bogtryk og Offset, Arden
Bogtrykkeri a/s, Hobro Lyntryk og Degngrafisk.
Fra 1980 til i dag har der været skiftende be-

styrelsesmedlemmer med i redaktionen. Jeg
kan nævne Søren Ebert, Inger Ørskov, Henrik
Christensen, Anders Feilberg, Anne Mette Krog,
Mette Juul-Nyholm, Tina Bygholm, Marie Kjems
Juhl, Bente Nielsen og Charlotte Veng.
Charlotte er den nuværende redaktør. Hun har
et tæt og godt samarbejde med Mogens Holst.
Bente og jeg er blevet ”in-puttere” og hjælpere
især vedrørende pakning og omdeling af SkiNyt.
Rigtig mange skiklubmedlemmer giver udtryk
for, at bladet giver vigtige informationer om livet
i Hobro Skiklub. SkiNyt bliver ofte omtalt som et
flot klubblad, hvilket vi er stolte af.
Marie Kjems Juhl
Mangeårigt medlem af SkiNyts redaktion

- som at male med silke
Ejendomsmæglere · Valuarer MDE
CVR nr: 7135 2811
Adelgade 54, Kirketorvet
9500 Hobro

Tlf: 9852 5511 · Fax: 9851 0341
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Book online
v/ Charlotte Pedersen

Adelgade 26A . Hobro . Tlf. 98 52 20 25

Stålprofiler til tag og facade

www.ds-staalprofil.dk

Vinterdæk
il skituren

Annoncer til:
1/8 side 64 x 44 mm
1/4 side 128 x 44 mm
1/2 side 128 x 88 mm

Kurt Nielsen
40 5633
44 33
98
52 44

Kurt Nielsen - 40 56 44 33
Esben
Nørlem
Esben
Nørlem
- 24 49 68 5524 49 68 55
Brian
Mikkelsen
- 24 49 68 89
Brian
Mikkelsen
24 49 68 89
Mariagervej 42 9500 Hobro Værksted: Fynsvej 1

Mariagervej 42 . 9500 Hobro · Værksted: Fynsvej 1

t

98 5

Ho

br Ad

o elg
Kurt Nielsen - 40 56 44 33 .TlEsben
Nørlem - 24 49 68 55 B
f. ade
25 51 Mariagervej 42 95
8 5 41
Telefon 98 52 44 33 Telefax 98 952
2
50

HOBRO  98520911

Byggefirmaet
Lundbjergvang ApS
Østergårdsvej 300, 8355 Solbjerg

Tlf. 3095 0665

E: bj@byggefirmaet-johansen.dk
W: byggefirmaet-johansen.dk

TØMRERFIRMA

MOGENS BACH

aps

· Om og tilbygning
· Totalentreprise

44

Tobberupvej 8 · Hobro | T: 2143 1999
E: mogensbach@mogensbach.dk

98 5

Kurt Nielsen - 40 56 44 33
Esben Nørlem - 24 49 68 55
Brian Mikkelsen - 24 49 68 89
Telefon 98 52 44 33 Telefax 98 52 41 51
Mariagervej 42 9500 på
Hobro
Værksted: Fy
alle mærkevarer

KØB DIT SKITØJ TIL FERIEN
I SPORT 24 OUTLET
SPAR
ALTID 50%
VI HAR ET KÆMPE UDVALG I HANDSKER,
HUER, SKIBRILLER, JAKKER, BUKSER M.M.
HOBRO

Thurøvej 15
Tlf: 30 21 37 10

Man.-tor.
Fredag
Lørdag
Søndag

9.30-18.00
9.30-19.00
9.30-16.00
10.00-16.00
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SPAR

50%
hele året rundt

Skismøredag
3. januar kl. 14-17

Hobro Skiklub inviterer alle
medlemmer til skismøredag d.
3. januar 2016 kl. 14-17 i Villumsigns lokaler på Smedevej.
Dette er dagen, hvor du lærer at toptune dine
ski, så de er klar til vinteren og turene med
Hobro Skikklub.
Skiklubben stiller udstyr til rådighed og der
vil være kyndig vejledning til de, som er nybegyndere udi slibningens kunst.
I lighed med sidste år vil der være ”køb og
salg” mulighed. Så hvis du har ski eller skiudstyr, som du gerne vil videresælge, er du
velkommen til at medbringe dette og håbe på
interesserede købere.
Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag. Der
kan være ventetid ved slibemaskinen, men
imens kan du hygge dig med kaffe og lidt sødt
og få en skisnak med de øvrige fremmødte.
Arrangementet er åbent for alle, uanset om
man vil slibe eller shoppe og tilmelding er
ikke nødvendig.
Vel mødt til en hyggelig ski-eftermiddag!
/Bestyrelsen
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BRØNDUM
MURERFORRETNING
v/ Bjarne Christensen

. Aut. kloakmester

www.broendum-murerforretning.dk

Adelgade 40, 9500 Hobro
Tlf.: 98 52 24 11

hobro

Fjordens taxa & BUS
98 57 57 10

Vi tilbyder taxa og buskørsel i indland og udland,
til fornuftige priser, med følgende biler:

Vi

Skilte • Bilreklame • Solfilm • Design • Storformatprint • Broderi • Web

Skilte • Bilreklame • Solfilm • Design • Storformatprint • Broderi • Web

4 og 8 pers. biler.
2 biler med lift til kørestole.
Buskørsel
12 - 54 personer
tilbyder
taxa ogfrabuskørsel
i indland

og udland
tilVifornuftige
priser
med
følgende biler:
kan desuden
tilbyde
cargo-trailer,
I behøver transport af bagage.
4 & 8 hvis
pers.
biler og 2 biler med lift til kørestole.
Med venlig hilsen

Buskørsel fra 12
- 54Knudsen
personer. Vi kan desuden
Henrik
Fjordens tilbyde
Taxa & Bus
cargo-trailer, hvis I behøver transport af bagage.
Find os på:

www.fjordenstaxa.dk

Med venlig hilsen
Henrik Knudsen
Fjordens Taxa & Bus
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Hobro afdeling
Store Torv
Tlf. 9657 5000
jutlander.dk
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Skal den pakkes ind ?
Skal den pakkes ind ?

Smedevej 32 • 9500 Hobro • Tlf. 98 51 17 55 • www.villumsign.dk

Skal den pakkes ind?

Smedevej 32 • 9500 Hobro • Tlf. 98 51 17 55 • www.villumsign.dk

Smedevej 32 · 9500 Hobro
Tlf. 98 51 17 55 · www.villumsign.dk

Hold formen ved lige
Den billigste måde at komme i form på!
Hver onsdag sveder medlemmer af Hobro Skiklub hos
Helsesport v/ Claus René under kyndig ledelse af en af
vore ”gamle” instruktørkendinge Vibeke Schiønning Dahl.
Fokus er på at styrke de muskelgrupper, der belastes mest,
når vi står på ski og på den måde minimere de skader,
man kan risikere. Samtidig er det jo også en fantastisk
mulighed for at svede lidt højtids-kalorier af, så man kan
passe skibukserne J
Vi håber at se dig onsdag kl. 18.45-19.45 til skigymnastik
i Hobro Helsesport
Meld dig ind i Hobro Skiklub og få del i dette fantastiske tilbud.

Seniormotion
Vi mødes ved Den blå Fisk på Hobro Havn
hver onsdag.
Vi er netop startet med at mødes kl. 930
ved Den blå Fisk på Hobro Havn til en rask
gåtur.
Alle er velkommen. Tovholder Marie Kjems
Juhl.

Billedet (2014 07): Gåtur i marts 2014 taget af Marie
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SKIFERIE I TRYSIL
Intersport Hobro tilbyder lækker skihytte eller lejlighed i
"Norges skimekka" Trysil. Vælg mellem en 12 personers hytte
eller 8 personers lejlighed. Begge er beliggende med ski in-out

INTERESSERET ?
å

tterne p

e om hy
æs mer

tter.dk

“L

ysilhy
www.tr

r
ilke uge
v
h
e
s
å
du ogs
ige ”
Her kan
k er led
æ
v
ig
d
der sta
For booking kontakt Poul Erik Andersen på
Mail
: polle.elin@webspeed.dk
Tlf
: 98542003
Mobil : 23713636

Med venlig hilsen
HOBRO SKIKLUB
Poul Erik Andersen

ADELGADE 35, 9500 HOBRO, TLF.98 52 21 20 WWW.INTERSPORTHADSUNDHOBRO.DK
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Hæder til Bente Nielsen
På den netop overståede uge 49 tur til Kvitfjell, blev
Hobro Skiklubs stifter og mangeårige formand hædret. Bente Nielsen fik Poul Thrane statuetten, som
uddeles til en person i de jyske skiklubber, som har
gjort eller lavet noget ekstraordinært for skisporten.
I den sammenhæng må det siges, at Bente Nielsen
passer perfekt ind. Gennem det meste af sit liv
har Bente haft passionen for skisport både som
udøver og som inspirator bag kulisserne. Gennem
alle år har Bente haft fokus på det sportslige og
givet børn oplevelsen af at deltage i konkurrencer.
Denne indsats har ført Hobro Skiklub frem til en af
de bedste konkurrenceskiklubber i Danmark, med

en lavine af danmarksmestre på alpinsiden gennem
de sidste mange år.
Bente er såvel aktiv på ski og aktiv i Hobro Skiklub
og faktisk har Bente været med til at sætte mange
aftryk på hele Danmarks Skiforbund ved bestyrelsesarbejdet i forbundet. Alt muligt respekt for en
næste livslang indsats for skiløbet i Danmark og
naturligvis en uvurderlige indsats i Hobro Skiklub.
Stort tillykke til Bente Nielsen med Poul Thranestatuetten. Er der en, der fortjener den, er det Bente!
/Niels Leth-Sørensen
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GCYKLER
G for GODEcykler
til GODEpriser

Din cykel - dit sponsorat
Kontakt
gcykler@gmail.com
eller
2741 0033

Lån klubbe
- og få hjælp

Val Thorens i uge 10
Der er enkelte ledige pladser endnu !!
Se nærmere på hjemmesiden

Takket være en donation fra Jutlander Bank har
Skibiksen fået mulighed for en markant opgradering.
Læs mere andet sted i bladet

BIL · MC · KØRETEKNIK
GENERHVERVELSE
Hobro skiklub - skinyt 100
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SkiBiksen

HOBRO SKIKLUB

ens udstyr

og vejledning før I skal på tur
Som medlem kan du låne alpint skiudstyr, slalomski-og støvler
og hjelme. Der er også seler mv. til de mindste.
Der er et bredt udvalg i størrelser lige fra de største voksne til de alleryngste fra 3 år. Udstyret bliver
løbende fornyet, så der er meget nyt på hylderne.
Lånerne hæfter naturligvis for udstyret og betaler en mindre klubpris til vedligeholdelsen. Et af klubbens
formål er jo netop, at så mange som muligt kommer på ski - og her kan klubudstyret og vejledningen
medvirke til en støtte i starten.
MEDLEMSLÅN I SKIBIKSEN
Nis Peder Juhl
Højdevej 8, Hobro.
Telefon: 2147 6389,
Mail: mnjuhl@webspeed.dk
”Tilde og Morten Veng på besøg i
julen 2014, hvor Anker på 2½ og
Viggo på 4 år fik prøvet og reserveret skiudstyr til Skeikampenturen i uge 10.”

Torben E. Møller
Ure · Briller · Guld · Sølv
Adelgade 20, 9500 Hobro.

Tlf. 98 52 01 54

www.torbenemoller.dk
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Tal med en bank,
der forstår dig
Er du på udkig efter en bank, der arbejder lige så hårdt
for dig, som du arbejder for dine penge?
Så tror jeg, det er på tide, vi hilser
på hinanden.

På gensyn i
Spar Nord Hobro
Adelgade 31
Tlf.: 9657 2010
www.sparnord.dk

ard
Østerga
Vibeke
ådgiver
Kunder
36
9657 20
Telefon
k
rnord.d
vst@spa

tættere på

Hytteudlejningl
Haf jel

Til 8 eller 12 personer

Jyllandsvej 2, 9500 Hobro
Tlf.: 98 52 44 11
Hobro skiklub - skinyt 100
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Yderligere information og bestilling på:

Tlf. 21 63 43 58 eller mail@vinoggaver.dk
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Afsender: Hobro Skiklub, Gyvelvej 3, DK - 9500 Hobro

Hobro på ski” tur 2015

Stemningsbilleder fra en supergod ”

KONKURRENCE FRA HOBRO SKIKLUBS FACEBOOKGRUPPE

”SKI FOR ALLE - HELE ÅRET”

Vinderen er fundet!

I sidste nummer af SkiNyt omtalte vi en konkurrence fra
Hobro Avis, hvor den fine præmie var en rejse med Hobro Skikub til
Skeikampen i Norge – den såkaldte ”Hobro på ski”-tur.
Den heldige vinder af konkurrencen blev Randi Jensen.
Randi fik sin præmie overrakt i forbindelse med Hobro Skiklubs
købeaften i Intersport d. 9. december og ses på billedet med turleder
Peter Bugge Sørensen, som glæder sig over en ellers udsolgt tur.
Randi skal have sin søn Rasmus på 20 år med på skituren. De har begge stået lidt på ski før, men
glæder sig til at blive undervist af en af klubbens instruktører og udvikle skiløbet.
STORT TILLYKKE TIL RANDI

SKINYT KONKURRENCE
BLIV DEN HELDIGE VINDER AF
I forbindelse med dette særnummer af SKInyt udloves endnu en konkurrence. Du vil modtage en mail via Conventus med et link i juledagene.
Ved at svare på 3 spørgsmål, som du finder svarene på i dette nummer,
deltager du i konkurrencen om …………………………………………………………...

Afsender: Hobro Skiklub, Gyvelvej 3, DK - 9500 Hobro

