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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.

w
w

store konkurrencer,

w

at arrangere ture i ind- og udland.

Formand for børne- og ungdomsudvalg

TURLEDERUDV.: JANN SAMS

Medlem af Turlederudvalget, Instruktørgruppen og
Afterskigruppen

MEDLEMSKAB AF HOBRO SKIKLUB betyder:

w

at du modtager vores klubblad, hvor du får information

w

deltagelse i klubaftener, hvor vi samles om film, instruktion,

om, hvad der foregår, både i klubben og i Dansk Skiforbund

Email: sams.jann@knauf.dk
Fjordparken 104, Hobro
tlf. 53 13 76 21
ALPIN TALENT TEAM: BRIAN LARSEN
Medlem af ungdomsudvalget og af
instruktør uddannelse.

udveksling af udstyr o. lign.

w
w

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

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

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

Formand for turudvalget

Klubben har et skitræk i Hvornum
Skiklubbens hjemmeside: www.hobroskiklub.dk
Langrend henvises til www.skovognatur.dk/roldskovskilaug

Email: pb1209@outlook.com
Tværgade 3 st., Hobro
tlf. 20 35 83 55

Kontingent pr år:
Junior 0 - 5 år

Gratis

Junior 6 - 17 år Kr. 200,-

Seniorer 18 - ∞

Kr. 200,-

Passive medlemmer

Kr. 100,-

Under Danmarks Skiforbund. Medlem af Danmarks Idrætsforbund og
Federation International de Ski.
HOBRO SKIKLUB - SKINYT 103
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Vi siger goddag
til efteråret...
Der er dog to ting i desværre
afdelingen…
FORMANDEN har ordet

Det er tiden, hvor
vi siger goddag til
efteråret og snart
kommer den første
duft af frost og sne
nordpå og i Alperne. Hobro Skiklub
har traditionen tro
brugt sommerferien
til at få de sidste
ture på plads, dem
kan du læser mere
om her i SkiNyt.

Vi har truffet den beslutning, at
ungdomsturen til Norge i starten af
december, ikke bliver gennemført
i år. Det skyldes, at Nordkredsmesterskaberne, som er den konkurrence, der er omdrejningspunktet
for turen, er blevet flyttet til uge 48,
da der afholdes to internationale
konkurrencer på Hafjell og Kvitfjell
i uge 49. Vi er meget usikre på,
om der er ordentlige forhold for
de løbere og ”turister”, som ikke
kører så meget i porte og da vi
ikke tror, vi kan tilbyde et ordentligt
produkt har vi derfor valgt at aflyse
turen i år.
Klubbens konkurrenceløbere deltager naturligvis, som de plejer.
Vi har også her efter sommerferien mistet vores repræsentant
i bestyrelsen for Danmarks Skiforbund. Lars Munkholt Sørensen
har valgt at melde sig ud af Hobro
Skiklub, da han ikke er enig i
den linje Hobro Skiklub har kørt
i forbindelse med enkelte sager
i Danmarks Skiforbund og Hobro
Skiklubs linje i forhold til repræsentantskabs møde i Danmarks

Skiforbund i maj, hvilket ikke svarer til Lars’ værdier og er grunden
til at Lars har meldt sig ud af Hobro Skiklub. Læs mere her i SkiNyt.
Men kikker vi fremad, så betyder
efteråret, at ungdomsafdelingen
sætter gang i deres aktiviteter og
det sker i år med et par spændende nyheder, som du kan læse
mere om på de næste sider. Vi
barsler også med en SkiEvent i
samarbejde med Intersport, så
sæt endelig kryds i kalenderen d.
17. november.
Ligeledes kan du sætte kryds i kalenderen d. 31. marts, hvor vi holder afterski i Hobro. Vi har nedsat
et udvalg på 6 meget kompetente
personer til at nytænke klubbens
sæsonafslutning Afterski.
Jeg glæder mig til den kommende sæson.
Velkommen til SkiNyt og
med håbet om en rigtig god
skisæson til alle medlemmer.
Med venlig hilsen
Niels Leth-Sørensen
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SKIBIKSEN

HOBRO SKIKLUB
LÅN KLUBBENS UDSTYR

- og få hjælp 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.

Mie og Andrea Thomsen skal
snart på ski.

MEDLEMSLÅN I SKIBIKSEN
Nis Peder Juhl
Højdevej 8, Hobro.
Telefon: 2147 6389,
Mail: mnjuhl@webspeed.dk
HOBRO SKIKLUB - SKINYT 103
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Klargøring af
skiruterne i Rold Skov
Igen i år mødes medlemmer af Hobro Skiklub til den årlige klargøring
af skiruten i Rold Skov. Vi glæder
os til, at vi forhåbentlig kan få langrendsskiene på hen over vinteren og
med god samvittighed kan sige, at
vi har gjort vores lille del til at lave
nogle gode sneparate ruter.

Efter et par timer samles vi på Røverknolden (skovlegeplads og bålplads) for at spise vores medbragte
madpakker.
Som noget nyt kan der alternativt bestilles sandwich
til afhentning eller efterfølgende kaffe og kage m.m.
Se mere på www.rebildporten.dk/bookoplevelser
(frist for forplejning d. 3. november).

Rold Skov Skiklub vil demonstrere løb på rulleski og
give en instruktion af skigang ude på ruten.
Skilauget er vært ved bålpandekager og lidt varmt
at drikke. Se skiruten på www.roldskovskilaug.dk

Dato:
Søndag 6. november kl. 10-14
Mødested:
P-pladsen på Himmerlandsvej mellem Rebild og
Skørping lige øst for Rebild
Rold Skov Skilaug inviterer alle interesserede til en
præsentation af skiruten i Rold Skov.
Vi gennemgår ruten og gør den klar til snesæsonen
med let oprydning, opsætning af skilte og markeringspinde.
5
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Skarpe holdninger
- gør at Hobro Skiklub mister plads i skiforbundets bestyrelse
Jeg er naturligvis ked af at miste Hobro Skiklubs
stemme i bestyrelsen for Danmarks Skiforbund
efter at Lars Munkholt Sørensen har truffet sit valg
om at melde sig ud af skiklubben og dermed trække
sig fra sin plads i forbundets bestyrelse.
Grunden, som Lars skriver til Hobro Skiklub, er,
at han ikke er enig i den linje, som Hobro Skiklub
har haft i forbindelse med enkeltsager i Danmarks
Skiforbund. Lars mener, at Hobro Skiklub har kørt
et eget løb.
Lars opfatter, at Hobro Skiklub på forbundets repræsentatsskabsmøde i maj har ”kørt” et uskønt
forløb, der ikke stemmer med Lars’ værdier.
Jeg har været rimelig skarp i de omtalte enkeltsager, der drejer sig om manglende støtte til de
danske eliteløbere og igangsætning af et helt nyt
tiltag for alle konkurrenceløbere i Alpin Kraftcenter
Danmark, dvs. den forening, der fremover skal have
ansvaret for alle alpine konkurrencer og de aktive
løbere under Danmarks Skiforbund.
Hobro Skiklub har protesteret over processen og fik
på repræsentantskabsmødet i maj indrømmelser
fra formanden Anna Harboe om, at processen ikke
havde været hensigtsmæssig. Det var vi tilfredse
med.
Der ville blive rettet til, så eliteløberne ville kunne få
støtte fremover. Hobro Skiklubs 4 repræsentanter

udover Lars var tilfredse med de meldinger, der
kom. Lars tog ikke ordet under debatten. Vi var
enige om, at mødet var sobert, men vi havde været
klar til at stille mistillidsvotum til bestyrelsen.
Vi opfatter det som helt naturligt at stå skarpt på
sine holdninger, hvis man mener noget med at
være engageret i den idrætspolitik, der skal føre
til resultater.
Efterfølgende blev vi enige om, at vi gerne ville give
formanden et indblik i de scenarier, der havde været
for os i forbindelse med den omtalte proces. Vi ville
samtidig fortælle, at vi ser fremad og er med i det
fremtidige arbejde.
Jeg kalder dette for tillid og åbenhed. Bestyrelsen i
Danmarks Skiforbund skal vide, hvor de har Hobro
Skiklub.
Det var ikke et u-kønt forløb. Intet blev stukket
under stolen. Det var skarp meningsudveksling.
Det må man tåle, som idrætspolitiker såvel som
andre politikere.
Bestyrelsen tager Lars udmeldelse til efterretning.
Det er drastisk både for ham og klubben.
Jeg står dog gerne på mål for min holdning og
linje …
Niels Leth Sørensen
Formand

- 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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UGE 3 TUREN 2017

Ny Bus – Ny Bus – NY Bus Til Østrigturen 2017 til Wagrain
Uge 3 fra d. 13.-18 januar - fredag til onsdag.

• 4 dage super ski med ”næsten” All inclusive - 1/2 pension samt liftkort
• 3 dage m/undervisning á 3 timer om formiddagen.

Vi bor på Hotel Forsthof - ski ud & ski ind ” SUPERSKI AMADEE”
Ring og hør om der er plads!
Ta` med på turen, hvis du er til skiløb - undervisning –sjov – hygge & fed afterskiing.
Flere oplysninger samt billeder på vores hjemmeside:
www.hobroskiklub.dk
Tina – Anette - Jann
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Sydbank Fonden har doneret
til Hobro Skiklub.
Filialdirektør, Morten Herskind Grotrian
overrækker på billedet checken til Peter
Bugge Sørensen, bestyrelsesmedlem i
Hobro Skiklub.
Pengene er målrettet et projekt til indkøb af et tidtageranlæg.
Hobro Skiklub siger stor tak til Sydbank Fonden for deres
donation.
Nedenstående pressemeddelelse blev udsendt ifm. donationen.
Sydbank støtter skiløbere i Hobro
Med Sydbank Fondens donation på 5.000 kroner kan
Hobro Skiklub opnå endnu skarpere tider. Pengene er
nemlig allerede øremærket nyt tidtagningsudstyr, der kommer klubben og medlemmerne til gode på både ski- og
rulleskøjte-fronten.
Hobro Skiklub er en af landets største skiklubber med cirka
550 medlemmer.
Skiklubben er stærkt lokalt forankret og har de seneste år
udviklet sig til en bred forening med masser af plads til
både hobby- og eliteskiløbere.
- Vi er meget glade for donationen, der allerede er øremærket til
indkøb af et nyt tid-tagningsanlæg, som vi kan bruge på stort set
alle vores ture. Med det kan vi fremme forståelsen og glæden ved
eksempelvis port-kørsel og gøre konkurrencen til leg, siger Peter
Bugge Sørensen, bestyrelsesmedlem i Hobro Skiklub.

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 103
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5000 kr.

- I Hobro Skiklub er vi aktive hele året. Blandt
andet tilbyder vi skigymnastik, instruktionstimer,
klubaftener samt rulleskøjtetræning og konkurrencer hele året. Derudover tilbyder vi også
medlemmerne at løbe langrend på mærkede
løjper, når sneen falder i Danmark, fortæller han.
Alsidige foreninger er vigtige for sammenholdet
På trods af det danske landskabs flade profil
er der er masser af skientusiaster i Danmark.
Sporten knytter tætte bånd på tværs af aldersgrupper og repræsenterer det alsidige udbud i
dansk sports- og foreningsliv. Hobro Skiklub er
med sine mange tilbud og arrangementer en
vigtig brik i skabelsen af et stærkt og inkluderende lokal-samfund, mener Morten Grotrian,
filialdirektør i Sydbank Hobro.
- Hobro Skiklub er en bred forening med stærk lokal
forankring samt stor opbakning og deltagelse til deres
arrangementer. Vi mener, at skiklubben udgør kernen
af lokalt foreningsliv og styrker sammenhængskraften, hvilket vi meget gerne støtter i Syd-bank. Vi håber,
at Hobro Skiklub og alle medlemmerne får glæde af
deres nye tidtagningsanlæg, og at de kan få skærpet
tiderne til den kommende sæson, siger han.

Om Sydbank
Sydbank er en af Danmarks største banker
med godt 75 filialer rundt i landet og mere
end 465.000 kunder. Banken har hovedsæde
i Aabenraa.
Banken er ejet af ca. 130.000 aktionærer og
er en solid bank, der uden statslig støtte fra
bankpakkerne har klaret sig godt igennem den
økonomiske krise.

9
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At ”gå til ski”
Endnu en udlandsdansker, der gør store fremskridt i den alpine konkurrencesport melder
sig ind i Hobro Skiklub.
Skæbnen ville, at hun, der er barnebarn af Svend Nielsen gift med den
tidligere klubformand Bente, som helt lille flyttede til Schweiz og der
begyndte at ” gå til ski”. Dette er selvfølgelig lettere I Schweiz, sneen og
bjergene taget I betragtning, men det "at gå til ski" er også et begreb,
som ungdomsafdelingen i klubben arbejder efter.
Sille på kun 8 år, har kæmpet sig frem til at være den bedste pige i sin aldersklasse i Schweiz. Også storesøster Anna gør sig ﬂot gældende i sin ældre aldersklasse. Vi følger spændt med i deres udvikling og glæder
os over at de repræsenterer Hobro Skiklub.

Lørdag d. 2. april stod vi tidligt op i St. Moritz,
Schweiz. Vi skulle med den første bane op kl. 06.30
for at gøre klar til at køre finalen i Migros Grandprix,
som dels er Europas største børneskiløb og dels
betragtes som det schweiziske mesterskab for
børn. Jeg var der med vores datter Sille på 7 år, og
vi var ankommet dagen før, så vi kunne forberede
os optimalt. Heldigvis bliver der fra skolens side
støttet godt op om den slags hernede, så hvis
man i øvrigt er godt med i skolen, er det ikke noget
problem at få fri.
Udvælgelsen til finalen foregår gennem 13
kvalifikationsløb fordelt ud over Schweiz og hen
over vinteren. Man kan deltage i et og kun et løb, og
man har en enkelt chance. De 3 tre bedste fra hver
årgang (som også er kønsopdelte) kvalificerer sig
til finalen, og dertil bliver der trukket lod om nogle
enkelte wildcards, så i praksis er det omkring 40
atleter pr. årgang pr. køn, som skal dyste i finalen.
Kvalifikationsløbene er storslalom, 7000 børn i årHOBRO SKIKLUB - SKINYT 103
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gangene 2008-2001 kører med, og alle der dyrker
skiløb på konkurrenceplan er med i udskillelsen.
Det er simpelthen i dette løb, man måler sig op
mod resten af nationen. Sille kvalificerede sig i
‘piger årgang 2008’.
Fredag d. 1. april ankom vi som sagt til St Moritz
(godt to timers kørsel væk fra Zürich-regionen, hvor
vi bor) og brugte dagen på stille og roligt at komme
op og kigge på sneen samt at træne en lille smule,
men ikke for meget! Pisten, det skulle foregå på
dagen efter, var den officielle World Cup piste, som
ugen inden have skabt rammerne for afslutningen
på World Cup’en, og som i øvrigt også er pisten,
hvor VM 2017 bliver afholdt. Vi fik et godt indtryk
af, hvordan sneen ville være, og vi fik et blik på
pistens hældning og forløb, selvom den endnu ikke
var sat op med porte, og selvom den i øvrigt også
var afspærret. Med alt dette in mente tog vi ned og
deltog i den officielle åbningsceremoni og fik hentet
startnummer, vi blev indlogeret og slappede af.

Børnene starter i Migros-løbene i kronologisk
rækkefølge. Sille med fødselsdag i december i yngste årgang havde startnummer 1, så hun var altså
den yngste i feltet. I praksis ville det også betyde,
at de sidste i hendes kategori potentielt ville være
knap 1 år ældre - hvilket alt andet lige er en del,
når man kun er 7 år.
Sille er en dygtig skiløber, men hun kæmpede
her mod de bedste, og når de potentielt ville have
en hel skisæson mere i kroppen, skulle vi nok ikke
gøre os forhåbninger om topplaceringer - men det
skulle ikke forhindre os i at forberede os optimalt
til morgendagens storslalomløb.
Alle børn kan køre ligeud, og da Sille kun er
127 høj og bestemt ikke den tungeste i feltet, ville
en lang og flad piste ikke være til hendes fordel.
Men hun er en god tekniker, og pisten var stejl, og
med start kl. 9 om morgenen, ville den også være
iset. Begge dele var perfekt for Sille, men det er
også vigtigt, at man kan træde igennem på skiene

og ikke kører på for lange ski, når underlaget er
hårdt og stejlt, så vi blev enige om, at hun nok
ville kunne skære svingene bedst på sine 137 cm
storslalomski.
Lørdag var det tidligt op, god morgenmad og
så med liften op kl. 6.30. Vi blev også enige om, at
med startnummer 1, ville der ikke være tid til at lave
ret meget skiløb inden løbet, så vi tog kun Silles
løbsski med - ingen træningsski med op.
Vi var ved startområdet hen mod kl. 7.30. Kl.
7.45 ville pisten bliver åbnet for “Besichtigung” - det
hedder det for os, men vi gætter på, at der også
findes et mere korrekt dansk udtryk for, at man
får lov til at kigge nærmere på pisten inden løbet!
Helt uden stress kunne vi slappe af og sidenhen
give os god tid til at analysere pisten, hvilket vi
gjorde grundigt. Det var en krævende piste, stejl
og hård/iset og med nogle teknisk krævende passager - akkurat som forudset og perfekt for Sille!

11
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Vi tog den meget lange lift op igen og stod ved
startområdet kl. 8.30. Igen masser af tid til uden
stress at kunne klæde om, varme op, give skiene
den sidste finish og snakke lidt om pisten og løbet.
Og så blev Sille kaldt til start. Jeg kunne se
hende tage afsted, en lille hældning ned fra starthuset, derefter relativt fladt gennem de første porte
og så ud over kanten ned ad det første stejle stykke.
Jeg så Sille komme godt ud over kanten, og derefter
kunne jeg ikke se mere. Nu måtte vi se, hvad det
rakte til, og parat til start stod stadig de resterende
40 atleter i hendes kategori - alle kvalificerede foran
resten af Schweiz, alle blandt årgangens bedste og
de sidste i kategorien knap et år ældre.
Undervejs ned med rygsækken så jeg løber nr.
5 i feltet på det stejle stykke og håbede inderligt,
at Sille havde kørt bedre end hende!
HOBRO SKIKLUB - SKINYT 103
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Jeg kom ned til målet - i øvrigt igen samme
målområde, som en uge forinden med 30.000
tilskuere og en samlet verdenspresse havde dannet rammerne for World Cup’ens afslutning. Det
hele var nok lidt mere afdæmpet nu, men med
omkring 3000 tilskuere var der alligevel en fantastisk stemning.
Og især i den lille enklave fra vores skiklub var
stemningen helt i top. Sille havde indtil videre løbets
bedste tid, det var hendes tid og nummer, der stod
på lystavlen, og det var hendes mellemtider og
sluttid, man holdt øje med.
Og det gjorde man indtil løber nummer 41 havde
været igennem. Ingen slog Sille den dag, og hun
kunne stolt kalde sig vinder af løbet foran hele
Schweiz og uofficiel schweizisk mester i storslalom!

Om aftenen stødte Silles storesøster, Anna
+ mor til. Anna på 10 er også en fremragende
skiløber. Hun kvalificerede sig lige akkurat ikke
til finalen, men uden hende som forbillede havde
Sille aldrig nået sit niveau. Selvfølgelig skulle resten
af familien være med til dag 2, hvor det teknisk
mere krævende ‘combi race’ ventede. I kvalifikationsløbene kører man et enkelt løb, og det er altid
storslalom, men i finalen bliver det krydret med
combi race.
I combi race er valget af ski altid et kompromis:
Skal man køre på korte storslalomski eller på lange
slalomski - eller måske endda på knap så lange
slalomski? Vi havde taget rigeligt med ski med
til St Moritz, men valgte kun at tage slalomski på
131 cm med op om søndagen. Det hele foregik lidt
efter samme opskrift med forberedelse i ro og mag
og en god analyse af pisten. Og løbet foregik set
med vores øjne også på samme måde: Sille havde
start nummer 1, jeg kom ned samtidigt med løber
nummer 5-6 stykker, og Sille var på førstepladsen,
stemningen var uovertruffen. Der var spænding til
sidste løber, men Sille holdt førstepladsen.
Sille formåede dermed som eneste deltager
i løbet at gøre det ret usædvanlige at vinde begge

discipliner og hjemtage begge medaljer. Og det
som yngste i stævnet!
I Schweiz har skiløbet naturligt mere fokus
end i DK, og da vi kom hjem om søndagen, havde
naboer og venner allerede hørt om Silles fantastiske resultat. Mandag morgen var Sille på forsiden
af sportssektionen i en af de lokale aviser, og i det
hele taget har hendes resultater nok fyldt lidt mere,
end vi ville have troet. Og selvom vores afdæmpede
ydre ligger dybt funderet i vores jyske blod, så er
det svært ikke at føle en vis prikken i kroppen, når
vi tænker tilbage på første weekend i april!
Pisten om lørdagen var med 180 meters højdeforskel og 34 porte. Sille vandt i tiden 1.00.10, nr.
to kom ned 0.19 sek efter og nr. 3 yderligere 0.06
sek efter. Top 5 lå indenfor knap et sekund, så det
var et tæt løb.
Om søndagen foregik det på samme piste,
men med 43 porte. Sille vandt her i tiden 1.06.99,
nr. to 0.45 sek efter og nr. 3 yderligere 0.21 sek
efter. Top 5 lå her indenfor lidt over 1 sek.
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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. Snetid er lys
Snetid er store oplevelser, du aldrig glemmer. Danski.dk

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

72,
” til 12p
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SMS “ringer vi digst)
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så
sms
(alm.

Hobro afdeling
Store Torv
Tlf. 9657 5000
jutlander.dk
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UGE 7 TUREN 2017

Igen i år er det lykkedes at få fuldtegnet uge 7 turen inden sommerferien. Faktisk var den udsolgt på
godt 10 minutter d. 1. juni.
Det skal naturligvis forstås med et gran salt, fordi
instruktører og deres familier traditionen tro er
skrevet ind på turen inden d. 1. juni, da de ikke
kan undværes.
Men dejligt at der er mange, der har lyst til at deltage på turen og at konceptet viser sig at holde
100%. Efter sidste tur til Jasna, går turen denne
gang til Østrig. Vi skal hjem til Østrig og til hotel
Volkensteinbär i Bramberg med godt skiløb og den
klassiske kælketur på 14,7 km.
Igen i år er der heldigvis nye deltagere med på
turen. Det er godt med en naturlig udskiftning og
det er tydeligt, at den kommer, når vores børn
bliver til unge mennesker. Heldigvis er det ikke

alle, der hopper fra. Der er flere, der har lyst til at
prøve tjansen med at hjælpe vores instruktører og
efterfølgende fortsætter som instruktører.
Der er p.t. venteliste og jeg håber, at jeg sidst i
oktober kan få lidt flere værelser. For nuværende
har vi 30 værelser og 124 deltagere.
Turleder
Niels Leth-Sørensen
PS:
Mangler du kørelejlighed i uge 7 eller er træt af at
køre i egen bil?
Så er dette en alternativ rejsemåde til Østrig i uge 7:
Alfa Travel har en bus, der kører til Østrig om
vinteren kaldet ”Østrigsruten”. I uge 7 standser
den ekstraordinært i Neukirchen, der ligger tæt
på Bamberg. Se nærmere på www.oestrigsruten.
dk - tlf. nr. 70 22 88 70

15
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Den sidste aften i august bar præg

af en lun sensommervind, og dannede den perfekte ramme om skiklubbens afholdelse af den længe
ventede Inliner Cup.
31. august kl. 17-21 blev et tidspunkt, hvor der
sydede af aktivitet på Jeppe Aakjærs Vej i den
nordlige del af byen. Der var nemlig blevet tid til
afholdelse af et arrangement i ungdomsafdelingen,
der fra starten i planlægningsfasen, var sat store
forventninger til. Det drejede sig om et såkaldt
Inliner Cup, hvor der på tid skulle konkurreres
om, hvem der er hurtigst kunne gennemkøre en
slalombane på rulleskøjter.
For ca. 1 ½ år siden fik Skiklubben speciallavet
nogle vippeporte, som til perfektion minder om
de porte, man gennemkører i en ægte skiløbskonkurrence. Siden da har portene med jævne
mellemrum indgået i træningsaftener for skiracerne i ungdomsafdelingen, for at øve balance
og hurtighed på rulleskøjter. Alt sammen ud fra
en filosofi om, at de kundskaber man opnår via
kørsel på rulleskøjter, er de samme, som anvendes under skiløb.

skistave osv. blev der dannet en perfekt scene for
eventen. Oplevelsen af "noget stort" blev ikke mindre,
da Aabybro Efterskole med ca. 25 elever kørte ind på
arenaen i en stor bus.

Medlemmer fra skiklubbens bestyrelse og fra
klubben i øvrigt mødte op på Jeppe Aakjærs Vej kl.
17.00, for at ombygge den nyasfalterede vej til en
perfekt slalombane. For nyligt har Skiklubben også
indkøbt et tidtagningsanlæg doneret af Sydbank,
så konkurrencen kunne afvikles så virkelighedstro som overhovedet muligt. Sammenholdt med
skiklubbens bannere, biler med grej, styrthjelme,

Der blev kaldt til samling af alle deltagere, og efter
en kort introduktion til løbets afvikling af klubbens
formand, Niels Leth, blev der sat i gang. Afviklingen
forløb således, at der først skulle gennemkøres en
omgang for at opnå en kvalifikationstid. På baggrund
af denne tid, blev løberne inddelt i tre grupper, som
efterfølgende skulle løbe "sammen", og dermed gøre
konkurrencen mere jævnbyrdig. Herefter skulle det
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p afholdt!
tum var dog, at ordenshåndhæverne havde en
oprigtig interesse i at vide, dels om vi hyggede
os, hvilken organisation, der præcist hyggede sig,
og om arrangementet i almindelighed holdt sig
indenfor lovens rammer. Omend de hænder på
et bestyrelsesmedlem, som kort forinden havde
betjent en pølsetang med stor rutine, blev en lille
smule varme og fugtige, så lykkedes det med
påtaget overbevisning i stemmen, at afgive et
bekræftende svar til betjentene i alle tre tilfælde.
Derudover med en sidebemærkning om, at de
eneste ulovligheder, som havde fundet sted var,
at der var blevet kastet stjålne blikke mod de
frankfurtere, som lå topklar på grillen! Således
bekræftet fortrak håndhæverne atter - med en
bemærkning om, at skulle vi nogensinde får brug
for minestrimmel med påskriften "Police - Do not
cross", så stod de til disposition ☺

"rigtige" løb gennemføres. Til stor glæde endte det
med, at en af skiklubbens egne medlemmer gennem
mange år, Emilie Lykke kom ind på en flot førsteplads,
efterfulgt at henholdsvis Mette Knudsen og Lasse
Andreasen begge Aabybro Efterskole, på henholdsvis
andenpladsen og tredjepladsen.
I den seriøse men dog afslappede atmosfære blev der
også tid til at indtage en ægte "stadionpølse" i form
af frankfurtere fra slagteren. Om det var duften fra de
herlige pølser på grillen eller lyden fra de pibende hjul
på rulleskøjterne, som hidkaldte to repræsentanter
for Hobro Politi vides ikke med bestemthed. Et fak-

Som afslutning på arrangementet fik Skiklubben
en god snak med lærerne fra efterskolen om
arrangementets afvikling. Da efterskolens elever
udgjorde en stor del af deltagerantallet, bidrog
de selvfølgelig til en lige så stor del af stemningen, hvilket Skiklubben kun kunne udtrykke sin
tilfredshed over. Samtidig erklærede lærerne
fra efterskolen, at der via konkurrencen og hele
setuppet havde været et perfekt grundlag for, at
delagtiggøre eleverne i nogle at de kompetencer
indenfor bevægelighed, som man i forvejen har
som mål på efterskolen. Derudover blev der også
opstartet tanker om et fremtidigt samarbejde via
lignende konkurrencer, samt eventuelle besøg på
efterskolen for skiklubbens medlemmer.
Alt i alt en rigtig god sensommeraften i selskab
med unge og voksne blandt Aabybro Efterskole
og skiklubbens ungdomsafdeling, bestyrelse og
medlemsskare.
/ Henrik Sønderholm
17
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DS FIRST LADY Keramik Saﬁrglas Vandtæt til 100 m Vejl. udsalgspris 2.800 DKK

”Hobro Alpine
Skiteam”
Kære gamle og nye alpinracere

Vi har sådan glædet os til at præBOULEVARDEN 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

sentere jer for et nyt og spændende program for den kommende

WWW.HENRIKORSNES.DK

sæson. I løbet af sæsonen vil

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

racerne opleve mange varierede
aktiviteter. Nedenfor vil I kunne
se en kort beskrivelse af, hvad vi
har på programmet i kommende
sæson. Et par arrangementer
mangler nogle detaljer, men disse

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

småting kommer på plads, og bliver meldt ud, når tilmeldingen for

1

de enkelte ting nærmer sig.
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Aktiviteter

RO

Baseret på den store succes med isskøjteløb,
gentager vi denne hyggelige dag. Balance på
fødderne og kropslig bevægelse på det glatte
underlag skal ”leges” ind, og forhåbentligt bliver
det rigtig sjovt☺

JUNIORTRÆNINGBESKRIVELSER

e – sæson 2016 -2017
Indendørs træning

Som noget nyt har Skiklubben i år valgt at investere i nyt træningsudstyr. Der bliver indkøbt et
antal seqboards, som vi skal øve balance og bevægelse på. Vi forventer os meget at dette udstyr,
da det både er sjovt at bruge, og giver mulighed
for varieret træning. Fast bestanddel i træningen
vil også i år være rulleskøjtetræning. Rulleskøjtetræningen foregår i en hal som venligst er stillet
til rådighed af DS Group på Andrupvej i udkanten
af Hobro. Belært af vores erfaringer om portkørsel
på Jeppe Aakjærsvej i udendørssæsonen, vil vi
også indendørs integrere vores nye slalomporte
i noget af træningen. Vi kommer så tæt på rigtigt
skiløb som overhovedet muligt.

Skiarena i Århus

Vi tilbyder i denne sæson hele 4 ture til Skiarena
i Århus. I Skiarena kan vi stå på ski på et skråt
rullende ”gulvtæppe”. Fornemmelsen er næsten
som rigtigt skiløb – man træner de rigtige bevægelser, mens man ser sit eget skiløb i et kæmpe
spejl. Supersjovt og hårdt! ;-)

Specialarrangement med efterskole

For nyligt havde vi besøg af Aabybro Efterskoles
Ski- og Boardlinie i forbindelse med afholdelsen
af vores Inliner Cup. Vi indledte en spændende
dialog omkring et videre samarbejde, og hvis det
munder ud i noget, så skal vi have det afprøvet i
denne sæson.

Jul på hjul

Er en sjov og hæsblæsende aften på rulleskøjter
med den kommende højtid som tema. Her dystes
i alle mulige sjove discipliner. Planlægningen er
ikke helt tilendebragt, men vi håber, at det bliver
spas.

Sæsonafslutning

Vi skal være sammen om noget bevægelse og
leg, vi skal hygge os, og det er også aftenen, hvor
”årets skiløber” kåres.

Ture

I Skinyt og på hjemmesiden kan man løbende
bliver orienteret om de ture, som Hobro Skiklub
arrangerer.

Nye skiracere

Når hver sæson starter, håber vi altid at nye
juniorer dukker op. Det skal understreges, at hos
racerne er der plads til alle børn og unge med
interesse for skisport. Selvom du selv synes,
at du ikke er ”verdensmester” på ski, skal du
møde op alligevel. For det er netop derfor, man
bliver skiracer – for at have det sjovt med andre
skiglade børn og unge, og naturligvis også for at
blive dygtigere til at løbe på ski!
Er du skiracer allerede kender du måske én, som
du kunne tænke dig at invitere med.

I øvrigt vil vi opfordre jer til løbende at kigge ind
på klubbens hjemmeside www.hobroskiklub.dk.
Her vil I kunne se billeder fra vore aktiviteter, blive
orienteret om vores målsætning for børnearbejdet, finde aktivitetskalenderen for alpin-racerne
og m.m.

Vi håber at se mange nye skiglade børn mellem 7
og 18 år i sæsonen, der kommer!
Vel mødt!
Lederteamet
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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

k
hytter.d er
l
i
s
y
r
t
.
g
www
hvilke u

“L

se
du også
ige ”
Her kan
k er led
æ
v
ig
d
a
der st

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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JUNIORKALENDER

Hobro Skiklub
”Hobro Alpine
Skiteam”
Hobro
Skiklub
2016-2017

Dato

Lørdag den 1.
oktober

Aktivitet

”Hobro Alpine
Skiteam”
Mødested
Mødetid

Tur til Dayz Rønbjerg med militær
øvelsesbane, klatring, lasergame, vandland

i Østerskoven, Hobro
DatoMountainbiketur
Aktivitet

Lørdag den 29.
oktober

i
2016-2017 Annonceres
selvstændig

Rønbjerg

Bymarkskolen

Tur til Dayz Rønbjerg med militær
øvelsesbane,
klatring, lasergame,
vandland
Skiløb i SkiArena
(18.00 – 19.30)
Gymnasiet

Lørdag den 1.
oktober

Torsdag den 3.
november
Torsdag den
10. Skiløb
i SkiArena
(18.00 – 19.30)
Lørdag
den 29.
Mountainbiketur
november oktober

Gymnasiet
i Østerskoven,
Hobro

Torsdag den
Rulleskøjtetræning
DS Andrupvej
17. november
Torsdag
3.
Skiløb
i SkiArena
(18.00 – 19.30)
Lørdag den
Turden
til Aalborg
Gigantium
på isskøjter
Gymnasiet
november
26. november

Torsdag den 10. Skiløb i SkiArena (18.00 – 19.30)
Torsdag den
Rulleskøjtetræning
DS Andrupvej
november

1. december
Torsdag den
Rulleskøjtetræning
Torsdag den
Rulleskøjtetræning
DS Andrupvej
17.
november
8. december
LørdagRulleskøjtetræning
den
Tur til Aalborg Gigantium påDS
isskøjter
Torsdag den
Andrupvej
26. november
15. december
22.+29.
Ingen træning
december

Torsdag den

Rulleskøjtetræning

Torsdag den
Skiløb i SkiArena (18.00 – 19.30)
5. januar 1. december
Torsdag
deni SkiArena
Rulleskøjtetræning
Torsdag den
Skiløb
(18.00 – 19.30)
12. januar 8. december
Torsdag den
Rulleskøjtetræning
eller alternativt
Torsdag
den
Rulleskøjtetræning
19. januar
arrangement
15. december
Torsdag den
Afslutningsarrangement + Årets Skiløber
Ingen
træning
26. januar 22.+29.eller ”Hobro på
ski”-skitur
december
Torsdag den
Afslutningsarrangement + Årets Skiløber
Skiløb
i SkiArena (18.00 –
2. februar Torsdag
ellerden
”Hobro på
ski”-skitur

invitation

Annonceres i
Mødested
selvstændig
Rønbjerg

Mø

Gymnasiet
Annonceres i

Ann
selv
invi
Ann
selv
invi
16.4

invitation
Gymnasiet

16.4

DS Andrupvej

18.3

Gymnasiet
18.30 – 19.45

invitation
16.45- ca. 21

16.45- ca. 21
Bymarkskolen
18.30 – 19.45
selvstændig

18.30 – 19.45
18.30 – 19.45

Gymnasiet

DS16.45
Andrupvej
- ca. 21

Ann
selv
invi
18.3

Gymnasiet

DS16.45
Andrupvej
- ca. 21

18.3

DS Andrupvej

– 19.45
DS18.30
Andrupvej

18.3

Bymarkskolen

17.30 – 20.00

Bymarkskolen

19.30)

17.30 – 20.00

Gymnasiet

5. januar
den på datoer
Skiløb og
i SkiArena
– 19.30)
Gymnasiet
NB! VærTorsdag
opmærksom
tider for (18.00
hvert arrangement,
idet træningen
er fordelt
12.weekender
januar
over både
og forskellige hverdage.
Torsdag den
Rulleskøjtetræning eller alternativt
DS Andrupvej
19. januar
arrangement
Torsdag den
Afslutningsarrangement + Årets Skiløber
Bymarkskolen
26. januar
eller ”Hobro på ski”-skitur
Torsdag den
Afslutningsarrangement + Årets Skiløber
Bymarkskolen
HOBRO SKIKLUB - SKINYT 103
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2. februar
eller ”Hobro på ski”-skitur

16.4

16.4

18.3

17.3

17.3

NB! Vær opmærksom på datoer og tider for hvert arrangement, idet træningen

Hold formen ved lige

både før og efter skituren

SOMMERMOTION

GÅTURE - CYKLING

”Den blå fisk” på havnen i Hobro
Er du senior eller har du fri onsdag formiddag så
mød op til helt gratis motion. Du skal kunne gå ca.
8 km. Cykle ca. 30 km. Mulighed for skiløb, når
der er sne.
I sommerhalvåret cykler vi kl. 9.00.
Tovholder Marie Kjems Juhl tlf. 42 19 07 67
se evt. www.hobroskiklub.dk

VI RULLER HVER ONSDAG

FRA 17.00-19.00 I AMBUPARKEN

Der er instruktør til stede og mulighed for organiserede aktiviteter,
men du løber frit, hvis du ønsker det.
Vi træner alpint skiløb og balancefærdigheder og du kan deltage
uanset, om du er nybegynder, øvet, 4 år eller 44 år
- alle medlemmer af skiklubben er velkomne.

Torben E. Møller
Vil du vågne op til denne
udsigt og til den rislende
lyd fra Zemmbach?

Ure · Briller
· Guld · Sølv
Bestil din ferie nu på

www.lejlighed-i-zillertal.dk
til os
Adelgadeeller
20,ring
9500
Hobro.
Steen: 61 22 38 95
Mogens: 28 35 01 93
Dorthe: 30 23 60 23
www.torbenemoller.dk

Tlf. 98 52 01 54
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UGE 10 TUREN 2017

	
  Uge	
  10,	
  2017	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

”Ski	
  &	
  oplevelse”	
  
Breuil	
  –	
  Cervinia,	
  Italien	
  /	
  Zermatt,	
  Schweiz	
  
Hobro	
  Skiklub	
  inviterer	
  medlemmer	
  til	
  skiløb	
  i	
  Monte	
  Rosa	
  –	
  området	
  	
  
nær	
  Monte	
  Cervino	
  /	
  Matterhorn.	
  
Fra	
  italienske	
  Breuil	
  –Cervina	
  (2050	
  m)	
  er	
  der	
  lifter	
  og	
  skiløb	
  til	
  Zermatt	
  i	
  Schweiz,	
  hvor	
  
længste	
  nedløb	
  er	
  17	
  km.	
  	
  
Her	
  er	
  snesikkert	
  skiløb	
  fra	
  1524m	
  til	
  svimlende,	
  næsten	
  3900	
  m	
  med	
  sammenlagt	
  over	
  300	
  
km	
  pister.	
  
Vi	
  flyver	
  fra	
  Billund	
  Lufthavn	
  lørdag	
  4.	
  marts	
  2017	
  ved	
  11-‐tiden.	
  Afgang	
  fra	
  Kastrup	
  ca.	
  
samme	
  tid.	
  Ankomst	
  Torino	
  Lufthavn	
  ca.	
  kl.	
  13.30.	
  	
  Bustransfer	
  1½	
   -‐	
  2	
  timer.	
  
Hjemkomst	
  lørdag	
  11.	
  marts	
  ca.	
  kl.	
  16.30.	
  
	
  
Ophold	
  på	
  Hotel	
  Lo	
  Stambecco,	
  som	
  er	
  beliggende	
  oven	
  for	
  byen	
  på	
  (Plan	
  Maison)	
  	
  
i	
  2550	
  m	
  højde	
  få	
  skridt	
  fra	
  sne	
  og	
  skilift.	
  
Adgang	
  til	
  hotellet	
  er	
  kabineliften	
  fra	
  Cervinia	
  samt	
  nedløb	
  til	
  det	
  på	
  sneen.	
  
Opholdet	
  er	
  med	
  ½	
  pension,	
  morgenmadsbuffet	
  og	
  til	
  aften	
  to	
  retter,	
  som	
  serveres	
  ved	
  
bordet	
  samt	
  dessert-‐buffet.	
  Fra	
  restauranten	
  er	
  der	
  panoramaudsigt	
  over	
  bjergene.	
  
Hotellet	
  byder	
  velkommen	
  til	
  helt	
  nyt	
  wellness-‐område	
  med	
  spabad	
  og	
  sauna	
  -‐	
  dog	
  må	
  man	
  
betale	
  for	
  massage.	
  
	
  
Prisen	
  for	
  flytransport,	
  bustransfer,	
  hotelophold	
  med	
  ½	
  pension	
  samt	
  liftkort	
  6	
  dage	
  til	
  hele	
  
området	
  Italien	
  /	
  Schweiz	
  
	
  
Voksne	
  v/	
  to	
  pers.	
  i	
  dobbeltværelse	
  	
  
kr.	
  8950,-‐	
  
	
  
Tillæg	
  for	
  enkeltværelse	
  
	
  
kr.	
  1050,-‐	
  
Tillæg	
  skitransport	
  med	
  fly	
  
	
  
kr.	
  	
  	
  375,-‐	
  
Rabat	
  for	
  seniorer	
  fra	
  65	
  år	
  	
  
	
  
kr.	
  	
  	
  250,-‐	
  
Rabat	
  v/	
  kør	
  selv	
  pr.	
  pers.	
  
	
  
kr.	
  2400,-‐	
  
	
  
Tilmelding	
  inden	
  1.	
  okt.	
  	
  	
  	
  
Nis	
  Peder	
  Juhl,	
  21476389,	
  	
  mnjuhl@webspeed.dk	
  	
  
Overfør	
  depositum	
  kr.	
  1500,-‐	
  	
  til	
  kontonr.	
  	
  9815	
  	
  458	
  10	
  00567	
  
Betingelse:	
  Medlemskab	
  af	
  Hobro	
  Skiklub	
  
Se	
  omtale	
  og	
  billeder	
  på	
  google	
  :	
  ”Cervinia”	
  ,	
  	
  	
  ”Zermatt”	
  	
  og	
  ”Stambecco”	
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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 52

Ho

br Ad

o elg
Kurt Nielsen - 40 56 44 33 .TlEsben
Nørlem - 24 49 68 55 Brian Mi
f. ade
25 51 Mariagervej 42 9500 Hobr
8 5 41
Telefon 98 52 44 33 Telefax 98 952
25

04

HOBRO l 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

4

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

98 52

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: Fynsve
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

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 103

24

SPAR

50%
hele året rundt

UGE 5 TUREN 2017

Hobro	
  på	
  ski	
  -‐	
  kun	
  2350,-‐	
  kr.	
  pr.	
  person	
  
4	
  dage	
  på	
  ski	
  med	
  all	
  inclusive	
  
	
  

Norge	
  Skeikampen	
  i	
  uge	
  5	
  	
  	
  	
  1.	
  -‐	
  6.	
  februar	
  2017	
  
TRYGHED	
  PÅ	
  SKI	
  –	
  FOR	
  HELE	
  FAMILIEN	
  
	
  
Skeikampen	
  er	
  et	
  super	
  godt	
  skiområde	
  for	
  begyndere	
  og	
  let	
  øvede.	
  En	
  perle	
  med	
  masser	
  af	
  muligheder.	
  	
  
På	
  Skeikampen	
  Alpincenter	
  er	
  der	
  11	
  lifte	
  (inkl.	
  2	
  rullebånd)	
  og	
  17	
  pister	
  på	
  tilsammen	
  21	
  kilometer.	
  	
  
Der	
  er	
  børneområde	
  med	
  lift	
  og	
  bakker	
  for	
  de	
  mindste	
  og	
  begyndere.	
  
Turen	
  henvender	
  sig	
  primært	
  til	
  nybegyndere,	
  let	
  øvede	
  og	
  børnefamilier.	
  
Skiundervisning	
  er	
  inkl.	
  i	
  turprisen.	
  Skiundervisning	
  er	
  obligatorisk	
  for	
  alle	
  torsdag,	
  fredag	
  og	
  søndag.	
  

Læs	
  alt	
  om	
  turen	
  på	
  vores	
  hjemmeside.	
  www.hobroskiklub.dk	
  
Tilmelding:	
  
Bindende	
  tilmelding	
  snarest	
  og	
  SENEST	
  d.	
  28.	
  december	
  2016	
  til	
  en	
  af	
  undertegnede.	
  

Vi	
  glæder	
  os	
  til	
  at	
  se	
  dig!	
  
	
  
Hilsen	
  turlederne:	
  

Peter	
  Bugge	
  Sørensen	
  
Pernille	
  Villumsen	
  
Dennis	
  Thøgersen	
  

Tlf.	
  0045	
  -‐	
  20	
  35	
  83	
  55	
  (Kontaktperson)	
  
Tlf.	
  0045	
  -‐	
  60	
  14	
  77	
  88	
  
Tlf.	
  0045	
  -‐	
  50	
  59	
  25	
  42
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BRØNDUM
MURERFORRETNING
v/ Bjarne Christensen

. AUT. KLOAKMESTER

www.broendum-murerforretning.dk

FJORDENS TAXA & BUS
98 57 57 10

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

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

Vi tilbyder taxa og buskørsel i indland og udland
til fornuftige priser med følgende biler:
4 & 8 pers. biler og 2 biler med lift til kørestole.
Buskørsel fra 12 - 54 personer. Vi kan desuden
tilbyde
cargo-trailer, hvis I behøver transport af bagage.

Skal den pakkes ind ?
Skal den pakkes ind ?

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

Med venlig hilsen
Henrik Knudsen
Fjordens Taxa & Bus

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

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 103
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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

HOBRO

UGE 5 TUREN

27

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 103

Hold formen ved lige

Hold formen ved lige med Skigymnastik hver onsdag fra
kl. 17.40 - 18.40 hos Hobro Helsesport
Vi starter onsdag den 26. oktober kl. 17.40 i Dansesalen og som medlem af Hobro
Skiklub skal du bare møde op i træningstøj og indendørssko - der er også mulighed
for omklædning og bad.
Skigymnastikken ledes af Vibeke Schiønning Dahl, der med sit glade væsen vil have
fokus på at styrke de muskelgrupper, der er mest relevante ved skiløb, så vi kan
minimere skader.
Dette fantastiske tilbud er ganske gratis, når du er medlem af Hobro Skiklub og sæsonen slutter
igen den 8. februar 2017
Vi glæder os til at se dig onsdag den 26. oktober 2016 klar til gymnastik kl. 17.40
/Tina Bygholm

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 103
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InterSport giver 20%
rabat på varer i butikken

Købe- og infoaften hos InterSport den 7. december kl. 1800 – 2000

Køb dine gaver til jul og spar penge!
Kom og få info om din tur, samt møde dem du skal afsted med på turen sammen med
Hobro Skiklub
Ingen tilmelding - bare mød op.

Skirejser til Tyskland - Østrig - Italien
Kør-selv skiferie - Grupperejser - Snescooter safaris
Altid personlig service!

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
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Familien Ramm på s
Normalt bringer SkiNyt ikke artikler
om medlemmernes private ture, da
vi lægger stor vægt på at være en
klub og ikke et rejsebureau. Men
denne ski-oplevelse er så speciel,
at den måske ligefrem kan udvikle
sig til at blive en event i klub-regi
på længere sigt. ☺

”At stå på ski om sommeren… hvad tænker I da
på ???” Det var ofte den første kommentar vi fik,
når vi snakkede med venner og bekendte. Derefter
kom flere kommentarer omkring vejret: ”Man skal
da have varme, sol og vand, når der holdes sommerferie…”. Vores svar tilbage var: ”Ja, ja, men det
skal prøves”.
Inspiration til turen har vi fået gennem, bl.a. Thomas Uhrskov fra programmet ”To på ski”, Danski
og Nis Peder Juhl fra Skibiksen. En tur til Tignes er
Frankrigs svar på en tur til La Santa Sport, som
efterhånden en del danskere har prøvet.
Vi oplevede et sandt paradis for den aktive familie,
hvor den ”normale” liggestol var skiftet ud med ski
på Grande Motte gletsheren (kun om formiddagen),
vandreture, vandland, paddleboard, klatring, vandcykler mv. Det var kun et udpluk af de aktiviteter,
som vi kunne deltage i.

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 103

30

å sommerski i Tignes
på i høj sol og 25-30 gr. varme. Vi lærte dog fra de
”indfødte”, at en stor taske til udstyr nok var en god
idé. På toppen kunne vi stifte bekendtskab til den
føromtalte liggestol, som absolut var vel undt efter
en formiddag på ski. Her kunne vi få fyldt energidepoterne op i den betagende natur, så vi var klar til
eftermiddagens aktiviteter.
Eftermiddagen blev typisk fyldt ud med god mad,
leg, balancegang, vandaktiviteter, vandring og ikke
mindst fjernstyret biler, hvor mange af aktiviteterne
i Tignes er ”gratis”, når du bor i byen. Vi havde også
en enkelt udflugt i bil op til nogle af de hyggelige
bjergpas, herunder vejen til Bonneval-sur-Arc via
Val d'Isère.
Vi kan klart anbefale en tur til Tignes, også
om sommeren. Og det er bestemt ikke sidste
gang familien Ramm både pakker snorkel og
skiudstyr i tagboksen. Det er altid sjovt at se
folks undre, når skiene findes frem ved den
Franske Riviera. Vi valgte nemlig at kombinere
turen til Tignes med en ren badeferie længere
sydpå. For dem som ikke har prøvet sommerski – kom så afsted ☺

For at stå på sommerski kræver det nogle morgenfriske familiemedlemmer, da det første tog op til
Grande Motte gletscheren i ca. 3000-3500 m højde
kører kl. 7:15. Det kan klart anbefales at komme
tidligt op, da skiføret er bedst fra morgenstunden.
I vores uge var vi utrolig heldige med et fantastisk
skiføre, trods sommer, sol og varmegrader, dog
havde vi én dag med regn.

Lidt inspiration fra vores ferie kan findes på YouTube:
https://youtu.be/e6oFKmGVzVQ
/Johnny Ramm

Kontrasterne mellem at være oppe på gletsheren
med komplet skiudstyrspakke og komme ned
i Tignes-dalen er en oplevelse i sig selv. Det er
dejligt varmt at komme vraltende med alt udstyret
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Thomas U
STORT Skishow

Kom og se:
Salomon – Nordica
Blizzard – Alpina
Fisher – Uvex

INTER Sport Hobro – Hadsund & Hobro Skiklub laver KÆMPE skishow
på Mariagerfjord Gymnasium søndag d. 27 november kl. 1000 – 1700

Kom og mød Thomas Uhrskov
Kæmpe købsdag m/ kanonpriser på alt til ski fra InterSport
Ski – støvler – ski tøj – ski hjelme – handsker – skiundertøj m.m.
Stort amerikansk lotteri med fede præmier.
Sjov underholdning – Rulleski – Hobro Skiklubs Stand – Højt Humør -

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 103
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s Uhrskov
Thomas Uhrskov

laver sjov på den store scene
fra kl. 1300

Kom og få en stor og god oplevelse med dine skivenner
33
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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 103
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Yderligere information og bestilling på:

Tlf. 21 63 43 58 eller mail@vinoggaver.dk

Skismøredag
8. januar kl. 14-17
Hobro Skiklub inviterer alle medlemmer til skismøredag d. 8. januar
2016 kl. 14-17 i Villumsigns lokaler
på Smedevej.

GCYKLER
G for GODEcykler
til GODEpriser

DIN CYKEL - DIT SPONSORAT

BIL · MC · KØRETEKNIK
GENERHVERVELSE

Kontakt
gcykler@gmail.com
eller
2741 0033
35
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Afsender: Hobro Skiklub, Gyvelvej 3, DK - 9500 Hobro

Juniorsæsonen er skudt igang med en kanontur til Rønbjerg

Mød op lørdag d. 29. oktober til næste event:
Mountainbiketur i Østerskoven

