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HOBRO SKIKLUB 
Er stiftet d. 29. november 1979 og er i dag samlingssted for lang-

rend- og alpinløbere i alle aldersklasser og med interesser lige 

fra afslappede skiferier til konkurrencer. 

Klubben er tilsluttet Dansk Skiforbund under Dansk Idrætsforbund 

og er underkastet disse forbunds regler og love.

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

 at skaffe de bedste muligheder for at få mere glæde af   

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

 store konkurrencer,

 at arrangere ture i ind- og udland.

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.

Klubben har et skitræk i Hvornum
Skiklubbens hjemmeside: www.hobroskiklub.dk

Langrend henvises til www.skovognatur.dk/roldskovskilaug

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.

..................................................

DESIGN  / LAYOUT: HOLSTPLUS 
Email: mogens@holstplus.dk
  
TRYKT HOS Degngrafisk
OPLAG 222 stk.

HOBRO SKIKLUB

Vi  glæder os til at  sneen kommer!

SkiNyt
BESTYRELSEN FOR HOBRO SKIKLUB:
FORMAND: Niels Leth Sørensen
Formand og medlem af turudvalg, kommunikations-
udvalg, instruktørgruppen og adm .gruppen

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

SEKRETÆR: HENRIK CHRISTENSEN 
Sekretær og medlem af børne- 
og ungdomsudvalg og instruktørgruppen

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

TURUDVALG: KARSTEN LYKKE JENSEN
Formand for turudvalg og medlem 
af børne- og ungdomsudvalg

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

B & U UDVALG: HENRIK SØNDERHOLM
Formand for børne- og ungdomsudvalg

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

SKIGYMNASTIK: TINA BYGHOLM
Ansvarlig for skigymnastik og medlem af turudvalg

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 børne- og ungdomsudvalget 
og ansvarlig for Alpin Talent Team

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

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

 ...og tilmeldingen til de forskellige 
ture er i fuld gang. 

Du kan læse meget mere om de 
forskellige ture her i bladet.

Efteråret betyder også opstart af 
forskellige aktiviteter for de børn 
og unge, der har lyst til i fælles-
skab med andre at udfordre sig 
selv og forbedre egne skifærdig-
heder. Tilbuddet er gratis, når man 
er medlem af Hobro Skiklub - det 
er blot med at følge med i aktivi-
teterne på hjemmesiden eller på 
Facebook og møde op.
Klubbens instruktører er i fuld 
gang med et internt kursusforløb. 

I samarbejde med Mads Sams er 
instruktører indbudt til to kursusaf-
tener i Hobro og midt i november 
tager de 4 dage til Østrig for at 
dygtiggøre sig og bliver klar til at 
undervise klubbens medlemmer.
Jeg ser frem til en forhåbentlig 
rigtig god sæson, hvor det på 
det sportslige plan bliver meget 
spændende at følge Christoffer 
Faarup, der virkelig satser alt på 
sit skiløb og naturligvis bliver det 
spændende at følge Marcus Vorre 
til ungdoms OL på Hafjell.

Rigtig god skisæson til alle.
Niels Leth-Sørensen

Efterår betyder 
tid til at forberede 

skiferie

FORMANDEN har ordet

Vi skriver nu okto-

ber og det betyder, 

at r igt ig mange er 

godt i  gang med at 

planlægge skiferie. 

I  Hobro Skiklub er 

v i  for længst fær-

dige med den plan-

lægning. . .
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HOLD FORMEN VED LIGE...    
En flok af skiklubbens seniorer har ”holdt formen 
ved lige” hen over sommeren med cykelture rundt 
om Hobro. Vi mødes onsdage kl. 930 ved Den blå 
Fisk på havnen og starter med at cykle mod vinden 
på en ca. 2-3 timers tur.
 

Alle er velkommen

Tovholder Marie

FORM
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FORMFORM



Vi mødes denne sæson hos:

Hobro Helse Sport ,  Nytorv / 

H. I .  Bies Plads, Hobro

ONSDAG den 4.  november 

kl .  18.45  -   19.45 og fortsætter 

t i l  og med uge 6 2016

Tilbuddet er gratis for alle medlemmer over 15 år.

Vi dyrker ski-relateret gymnastik, konditions- og 
styrketræning, så du kan sikre dig en god form 
inden skiferien.

Holdet er kendetegnet ved glade, positive men-
nesker, der elsker at blive ”pisket” igennem og 
samtidig have det sjovt med hinanden.

Vi glæder os t i l  at  se dig

Ansvarlig:
Tina Bygholm

Randersvej 23, 9500 Hobro

 tinabygholm@hotmail.com

Tlf. 2619 4021

SKI
gymnastikken

starter op mandag 
den 9. november
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DS FIRST LADY Keramik Safirglas Vandtæt til 100 m Vejl. udsalgspris 2.800 DKK

GRØN GADE
AALBORG STORCENTER

TLF. 9818 8577

WWW.HENRIKORSNES.DK

BOULEVARDEN 6
AALBORG C.
TLF. 9813 3330

ADELGADE 17-19
HOBRO

TLF. 9852 0158

GRØN GADE
AALBORG STORCENTER

TLF. 9818 8577

WWW.HENRIKORSNES.DK

BOULEVARDEN 6
AALBORG C.
TLF. 9813 3330

ADELGADE 17-19
HOBRO

TLF. 9852 0158

 

Vi gør byggeriet let
Væg- og facadeløsninger, gulve, akustiske

systemlofter samt puds og gulvmasser
til det professionelle marked.

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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gymnastikken
starter op mandag 
den 9. november

Området: 
Hafjell er et af Norges bedste skiområder. En perle 
med masser af muligheder. Der er bl.a. nationalløjpe, 
hvor de fleste kan få deres lyst styret… Se mere på 
www.Hafjell.no

Ophold: 
Vi bor i hytter, der ligger ca. 200 m fra Alpincentret. 
Hytterne er til 5 eller 10 personer.

Mad: 
Winnie og Karsten står for maden. Ved ankomsten 
udleveres kasser indeholdende morgen- frokost- 
og aftensmad til de 4 dage. ”Hjælp selv med mad”

Skiundervisning: 
Undervisning af børn og unge er inkl. i turprisen. 
Vi medbringer vores egne højtuddannede super-
instruktører og undervisere. Der vil være ca. 8 
instruktører med.

Tidspunkt: 
Turen starter tirsdag den 1. december. Mødetid kl. 
17.00 på parkeringspladsen bag ved Bæchs Conditori 
Hobro. Vi kører fra Hobro kl. 17.30. Bussen ankom-
mer til Hafjell tidligt næste morgen, og efter et solidt 
morgenmåltid er vi på ski ved 10-tiden. Lørdag aften 

vender vi næsen hjemad igen, er i Frederikshavn 
søndag og ankommer til Hobro lidt over middag.
Transport: 
Vi kører i luksusbus fra Fjordens Taxa Hadsund 
begge veje. Husk tæppe og pude.

Pris: 
Kr. 2.995,00 inkl. transport, hytte, liftkort, skiunder-
visning, mad
Deltagelse i storslalom/slalom konkurrence er 
betalt for medlemmer af Hobro Skiklub.
                  
Tilmelding: 
Fra nu og frem til sidste frist for tilmelding d. 15.11.15. 
(Betaling skal ske sammen med tilmeldingen).
Efter denne dato lukkes turen, og i år er der ikke 
mulighed for ”eftertilmeldinger”.
Spørgsmål kan rettes til turleder Karsten Lykke 
Jensen på kl.j@get2net.dk
eller via denne formular (nederst).

Forsikringer: 
Der henvises i øvrigt til Skiklubbens retningslinjer 
for deltagelse i ture, der findes på klubbens hjem-
meside. Husk at tegne afbestillingsforsikring og tjek 
din fritids- og ulykkesforsikring.

Uge49skitur 
til Hafjell i Norge

Hobro Skiklub t i lbyder en hyggel ig og lærerig tur 
og 4 hele dage på ski t i l  norske Hafjel l ,  pr imært 
for børn og unge.

UGE49TUREN
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UGE10TUREN

Vi skal bo på ”Danski Klubhotel La Marmotte”. 
Hotellet er perfekt beliggende lige ud til pisterne. 
Man går lige fra skikælderen og direkte ud på ski.

Værelserne er pæne med TV, bad og toilet. Alle 
værelserne har balkon, men for sydvendt balkon 
betales et tillæg.

Hotelophold med halvpension bestående af mor-
genmadsbuffet og aftenmenu. (Køkkenet er lukket 
onsdag aften). Der er gratis wifi på hotellet.

Transport med fly fra Billund eller Kastrup.
Afgang lørdag den 5. marts 2016 ca. kl. 11.
Hjemkomst den følgende lørdag 12/3 ved 16-ti-
den.

Prisen er inkl. liftkort til hele området ”De 3 Dale” 
i 6 dage, fly- og bustransport samt hotelophold 
med halvpension:

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 99 8

Ski&oplevelser

Uge 10-tur til  Val ThorensFrankrig
Val Thorens (De 3 Dale) 

i  De franske Alper (1 .400 – 3.250 m).

Hobro Skiklub inviterer på skitur t i l  et af verdens største og mest 

ef fekt ive og sammenhængende skiområder. Der er utal l ige udfor-

dringer med en l igel ig fordel ing mellem blå, røde og sorte pister . 

Her er snesikkert og byen l igger i  2.300 m højde.
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Uge 10-tur til  Val ThorensFrankrig

PRIS Voksne (ved to pers. i db. værelse) 8825,- kr.

Tillæg:  Skitransport med fly 375 kr.
 Sydvendt balkon 150 kr.
 Enkeltværelse 1.700 kr.
(Vi har to enkelt værelser til denne pris. Yderligere enkelt værelser 

koster 2.500,- i tillæg)

Rabat:  på liftkort 65 – 74 år 100 kr.
                          over 75 år 1.575 kr. 

Tilmelding: snarest og helst inden den 15. oktober til  
Nis Peder Juhl, 

Højdevej 8, 
9500 Hobro   

tlf. 2147 6389     
mail: mnjuhl@webspeed.dk

Overfør depositum kr. 1.500,-  
kontonr. 9815-458 10 00567
Husk at skrive navn og adresse

Viste billeder taget i Canazei 2015
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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, luft og suset ned ad bjerget. 
Snetid er store oplevelser, du aldrig glemmer. Danski.dk

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

REKLAME BUREAU

KREATIVITETGRAFISK
DESIGN

WEB
DESIGN

Hotel Forsthof med ½ pension
INTERSPORT medbringer TESTSKI til damer og 
herrer og sponserer en ”overraskelse” til alle. De 
åbner forretningen til en købe- og informationsaf-
ten i Hobro før turen.

SKYND DIG AT MELDE TIL – og sig det gerne til 
flere!!!!!

Afrejse:  Hobro fredag den 9. januar 2016 ca. kl. 13
Hjemkomst:  Hobro onsdag den 13. januar 2016 
ca. kl. 13

HOBRO SKIKLUB og 

INTERSPORT 

Hobro & Hadsund

4 hele dage på ski . 

SKI IND – SKI UD og 

tæt på Alpendorf 

Gondolbahne.  

Vi skal bo på:
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Solafskærmning | Tæpper
Farver  | Tapet | Malerarbejde

Smedevej 2 · 9500 Hobro · T 9852 4600

PRIS Voksne  kr. 4.350,00           
PRIS Børn til og med 15 år  kr. 3.700,00           
PRIS Unge 16-18 år  kr. 4.000,00 

Bindende tilmelding snarest og senest 31. oktober 
2015 til tinabygholm@hotmail.com og samtidig 
indbetaling af hele turens pris på konto 9815 
4579900984 med reference Wagrain/navn.

Prisen er incl. liftkort og undervisning 3 formiddage 
i ca. 3 timer med Hobro Skiklubs egne instruktører. 
Vi tilstræber hold på 8-10 deltagere, tilrettelagt ud 
fra dine færdigheder.

Ski-udstyr SKAL med hjemmefra, kan evt. lejes hos 
INTERSPORT Hobro eller i SKIBIKSEN på Højdevej, 
Hobro.
Alle deltagere skal være medlem af Hobro Skiklub

På gensyn og mange ski-hilsener 
TINA BYGHOLM    2619 4021

 ANETTE OG JANN SAMS   9852 5351
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w madkontoret.dk
T  42 70 02 72
E  kontakt@madkontoret.dk

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 ♥ ♥

 tættere på

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.

Tal med en bank, 
der forstår dig

 tættere på

Så tror jeg, det er på tide, vi hilser 

Vibeke Østergaard

Kunderådgiver

Telefon 9657 2036

vst@sparnord.dk

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

Yderligere information og bestilling på:
Tlf. 21 63 43 58 eller mail@vinoggaver.dk

Til 8 eller 12 personer
Jyllandsvej 2, 9500 Hobro

Tlf.: 98 52 44 11

Naturligvis var det med stor spænding, 

jeg åbnede min pc i starten af juni. 

Tilmeldingen til uge 7 turen til Jasna i Slovakiet var 
blevet åben d. 1. juni, skulle jeg af sted alene med 
familien?
Ret hurtigt stod det klart, at det skulle vi ikke. I løbet 
af godt 48 timer var turen stort set udsolgt, hvilket 
betød 126 deltagere og dermed ny rekord.

Efterfølgende var der en enkelt familie, der måtte 
melde fra igen og derfor er der i skrivende stund 

et værelse ledigt til 4 personer, men mon ikke det 
bliver solgt?
Nu begynder arbejdet med at inddele hold til skisko-
len og planlægningen af formødet midt i januar. Igen 
i år har vi nye medlemmer med på turen og det er 
fantastisk, hvordan mund til mund reklamen virker. 

Jeg er sikker på, at vi får en fantastisk tur til Jasna, 
hvor vi kommer til at bo lige ved siden af liften og 
pisten.

Vi ses i uge 7.

/Niels Leth-Sørensen

Stor opbakning til 
uge 7 turen, igen...

UGE7TUREN
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Ejendomsmæglere · Valuarer MDE
CVR nr: 7135 2811
Adelgade 54, Kirketorvet
9500 Hobro

Tlf: 9852 5511 · Fax: 9851 0341

- som at male med silke

Igen i år mødes medlemmer af Ho-

bro Skiklub t i l  den årl ige klargøring 

af skiruten i  Rold Skov. Vi glæder 

os ti l ,  at vi forhåbentl ig kan få lang-

rendsskiene på hen over vinteren og 

med god samvitt ighed kan sige, at 

vi  har gjort vores l i l le del t i l  at lave 

nogle gode sneparate ruter . 

Dato: 
Søndag 8. 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 marke-
ringspinde.

Efter et par timer samles vi på Røverknolden (skov-
legeplads og bålplads) for at spise vores medbragte 
madpakker.

Klargøring af Klargøring af Klargøring af 
skiruterne i Rold Skovskiruterne i Rold Skovskiruterne i Rold Skov
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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
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Er det ikke snart…. JUL
Idéer til ønskeliste for skiløbere i Hobro Skiklub i alle aldre J

[Skøjter  -  så du slipper for plastskøjterne i Ålborg Skøjtehal, 
når racerne ræser]

[Vippebræt - til at styrke knæene inden skituren]

[Helmaske – så du kan give den gas, når der er koldt på 
toppen J] 

[Go Pro kamera – så du kan optage dig selv og dine kam-
meraters udvikling på skiture med Hobro Skiklub]

[Selfiestang – sammenklappelig til rygsækken – perfekt til 
afterskibilleder med vennerne]

[Rygskjold – hvis far skal ud og blære sig med sønnerne]

[Støvlevarmere – bare fordi, det er fedt med tørre varme 
støvlerJ]

/Charlotte Veng

*billederne i artiklen er fundet på nettet 

og er ikke reklamerelaterede

Ønskeliste til jul...
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Klubjakker Hobro Skiklub 2015/2016 

Hobro Skiklub kan tilbyde en ny klubjakke til sæsonen 2015/2016.  

Jakken er af mærket KILPI, er med en SERIBIUM 5000 membran og i 2L Stretch materiale. 
Jakken har snefang ved linningen og i ærmerne. Velcro lukning på ærmerne. 3 udvendige 
lommer plus en lomme på ærmet til liftkort. Inderlomme til mobiltelefon og inderlomme til 
skibriller. Alle syninger er fuldtapet og den er foret med fleece ved kraven. Modellen er let 
figur-syet og den er ”normal” i størrelsen og kan fint bruges af både piger/damer og dren-
ge/herrer. Farven er som vist på foto. Vi modtager gerne bestilling på jakken nu med for-
ventet størrelse, størrelsen kan så ændres når jakken kommer til Hobro i efteråret, hvor 
den kan prøves. Bestilling er bindende. Jakker er til levering i september/oktober 2015. 

Bestilling: Navn_____________________ ___________Tlf:__________________ 
Str: Str: Str: Str: Str: Str:   I alt antal jakker:_______stk 
Jakken leveres med Hobro Skiklub logo på bryst, slogan på ryg og sponsor logo på ærmet.  

Børn str. 4-6-8-10-12-14 år, hvor barnet deltager på en klubtur i 15/16    kr.    95,- 
Børn str. 4-6-8-10-12-14 år             kr. 195,- 
Voksen str. S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL                                                                              kr. 345,- 

Priser: 

Bestillingen afleveres / sendes til: Niels Leth-Sørensen mail: nielsleth@live.dk 
Betaling indsættes på konto nr. 9815 4579927807  Husk navn og klubjakke på indbetalingen 
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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 Hobro   Værksted: Fynsvej 1

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

98 52 44 33

98 52 44 33

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 Hobro   Værksted: Fynsvej 1

98 52 44 33

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

Mariagervej 42 . 9500 Hobro · Værksted: Fynsvej 1

Kurt Nielsen   40 56 44 33
Esben Nørlem  24 49 68 55
Brian Mikkelsen  24 49 68 89

Alt i El-Scooter - Sport & Fitness - Leg & Fritid
Jyllandsvej 11 · Hobro

T 4051 2323 E pob@potech.dk
CVR 2738 6024

Po-tech ApS

Adelgade 25

Hobro . Tlf. 98 52 50 44

E: mogensbach@mogensbach.dk

MOGENS BACH
TØMRERFIRMA

ap
s

Tobberupvej 8 · Hobro | T: 2143 1999

Østergårdsvej 300, 8355  Solbjerg  
Tlf. 3095 0665   

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

BYGGEFIRMAET
LUNDBJERGVANG ApS

· OM OG TILBYGNING
· TOTALENTREPRISE

HOBRO   98520911

VINTERDÆKtil skituren

v/ Charlotte Pedersen

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

Book online

LUCERNEVEJ 2 . 9500 HOBRO
TLF. 98 522 533

GØR DET
ORDENTLIGT

LUCERNEVEJ 2 . 9500 HOBRO

GØR DET
ORDENTLIGT

SKAL være 
SKAL være 
SKAL være 

LUCERNEVEJ 2 . 9500 HOBROSKAL være 
LUCERNEVEJ 2 . 9500 HOBRO

STARKSTARKSTARK
ORDENTLIGT

STARK
ORDENTLIGT

 annonceORDENTLIGT
 annonceORDENTLIGT

STARK annonce
STARK
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Ungdomsudvalget i  Hobro Skiklub er i  øje-

bl ikket i  fu ld gang med planlægningen af 

p rog rammet  f o r  sæsonen  2015-2016  fo r 

skiracerne i klubben. 

På samme måde som foregående år, er det ungdomsudvalgets 
hensigt at samle så mange unge mennesker i klubben som 
muligt, om nogle fælles aktiviteter som på den ene eller anden 
måde har skiløb som tema, og som er med til at ryste de unge 
i klubben sammen. Tidligere har der i udspillet sig aktiviteter 
såsom isskøjteløb, trampolinspring, skikørsel i Skiarena og selv-
følgelig den tilbagevendende aktivitet: Det ugentlige rulleskøjteløb 
i DS Groups fabrikshal på Andrupvej.

Også i år prøver vi at sammensætte aktiviteterne i en blanding af 
gode afprøvede koncepter samt nogle nye og spændende ting, 
hvor kammeratskab, samarbejde og hygge er i højsædet. Plan-
lægningen er ikke helt tilendebragt inden deadline for SkiNyts 
udgivelse, men følg med på Facebook og på hjemmesiden, som 
snart vil blive opdateret. 
Som bekendt starter aktiviteterne i ugen efter efterårsferien.

Ungdomsudvalget

v/ Henrik Sønderholm

Hobro Alpine Skiteam 
- Planlægning af sæson 

2015-2016

juniortræningHobro Alpine SkiTeam
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SMS “nybank” til 1272,  

så ringer vi dig op  

(alm. sms-takst)

Hobro afdeling
Store Torv
Tlf. 9657 5000
jutlander.dk

BRØNDUM
MURERFORRETNING
v/ Bjarne Christensen . AUT. KLOAKMESTER

www.broendum-murerforretning.dk

FJORDENS TAXA & BUS
98 57 57 10

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.

Med venlig hilsen

Henrik Knudsen
Fjordens Taxa & Bus

HOBRO

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

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

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

Skal den pakkes ind ?

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

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

Skal den pakkes ind ?

Skal den pakkes ind?

SMEDEVEJ 32 · 9500 HOBRO
Tlf. 98 51 17 55 · www.villumsign.dk
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KØB DIT SKITØJ TIL FERIEN
I SPORT 24 OUTLET 
SPAR ALTID 50%

SPAR

50%
på alle mærkevarer

hele året rundt

50%
på alle mærkevarer

hele året rundtVI HAR ET KÆMPE UDVALG I HANDSKER, 
HUER, SKIBRILLER, JAKKER, BUKSER M.M.

HOBRO 
Thurøvej 15
Tlf: 30 21 37 10

Man.-tor. 9.30-18.00
Fredag 9.30-19.00
Lørdag 9.30-16.00
Søndag 10.00-16.00

Sæt kryds i kalenderen 
onsdag den 9. december 2015

INTERSPORT Hobro åbner denne aften for alle 
medlemmer af Hobro Skiklub og giver 20% rabat 
på alle ikke nedsatte varer. 

Der vil også være mulighed for at lave aftaler om 
at leje udstyr til skiferien.

Vi sender mere info via Conventus, når vi kommer 
aftenen nærmere.

Med venlig hilsen
Tina Bygholm

KØBEAFTEN 
FOR MEDLEMMER AF HOBRO SKIKLUB Glæd dig til 

næste nummer
Næste nummer af SkiNyt bl iver en 

ganske særl ig udgivelse, som mar-

kerer vores SkiNyt nr .  100. 

Allerede nu er en arbejdsgruppe nedsat, som holder 
møde inden næste udgivelse for at give dig et indblik 
i, hvordan SkiNyts historie har taget form henover 
årene og hvilke arbejdsgange, der ligger bag, at du 
gang på gang kan sidde med dette - synes vi selv 
- flotte magasin i hånden. 

Vi trykker i den anledning ekstra blade, så du har 
muligheden for at dele ud til familiemedlemmer og 
venner, som du tænker kunne glæde sig over at 
være medlemmer af vores klub. 

Kender du firmaer eller lign. som er interesseret i 
at støtte vores udgivelse nr. 100 og sponsorere en 

annonce i denne sæson, er du 
meget velkommen til at skrive til 
charlotte.veng1@skolekom.dk. 

På arbejdsgruppens vegne
Charlotte Veng 
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SKIFERIE I TRYSILSKIFERIE I TRYSIL

For booking kontakt Poul Erik Andersen på
Mail     : polle.elin@webspeed.dk
Tlf     : 98542003
Mobil     : 23713636

Med venlig hilsen
HOBRO SKIKLUB
Poul Erik Andersen

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

“ Læs mere om hytterne på

www.try
silhytter

.dk

Her kan du også se hvilke uger 

der stadigvæk er ledige ”

INTERESSERET ?

ADELGADE 35, 9500 HOBRO, TLF.98 52 21 20 WWW.INTERSPORTHADSUNDHOBRO.DK
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M e d  k r y d s e d e  v e j r - f i n g r e  b l e v 

racer-sæsonen skudt i  gang d. 17. 

september på Jeppe Aakjærs Vej ved 

pol i t istat ionen. En byge var tæt på 

at aflyse det hele, men da banen var 

sat op, blæste skyerne regnen væk. 

Flere var mødt op for at prøve kræfter med banen. 
Lukas, Julie og Sebastian, som også i sidste sæson 
løb på rulleskøjter til torsdagstræningen, var friske 
på at køre banen igennem. De var enige om, at det 
både er god træning, og både er sjovt og hårdt – 
det sidste især når man skal op af bakken igen 
J  Frederik, som er helt ny i skiklubben, gav også 
banen en chance og hvis han fortsætter i samme 
stil, bliver han flyvende i uge 3 med Hobro på ski! 
Jesper viste god stil i seniorrækken. 

Andre tog det mere cool og kørte lige ned af bakken 
på skateboard i særdeles afslappet stil J 

Emilie er lige startet på Aabybros Efterskoles Ski og 
Board-linje og havde i dagens anledning medbragt 
et slæng af skientusiaster, som gerne ville ud og 
prøve kræfter med vores bane. De vildeste skatere 
tog banen baglæns. 

Henrik Sønderholm havde igen tændt op i grillen 
og der var god afsætning på dette aftensmads-
tidspunkt. 
Porttræningen bliver i denne sæson et fast indslag 
på alle klubbens ture, hvor der er deltagende børn. 
Så der er rig mulighed for at pudse formen af til 
skiturene, når racerne har træningsaftner.  

Kom frisk og tag gerne en ven med en trænings-
aften eller 2.

/Charlotte Veng  

Så ruller vi alle...
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BIL · MC · KØRETEKNIK
GENERHVERVELSE

LÅN KLUBBENS UDSTYR
  - og få hjælp og vejledning før I skal på tur

GCYKLER
G for GODEcykler 
til GODEpriser

DIN CYKEL - DIT SPONSORAT

Kontakt
gcykler@gmail.com
eller
2741 0033
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SKIBIKSEN

HOBRO SKIKLUB

LÅN KLUBBENS UDSTYR
  - og få hjælp og vejledning før I skal på tur

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

Som medlem kan du låne alpint skiudstyr, slalomski-og støvler 
og hjelme. Der er også seler mv. t i l  de mindste. 

”Tilde og Morten 
Veng på besøg i 
julen 2014, hvor 
Anker på 2½ og 
Viggo på 4 år fik 
prøvet og reser-
veret skiudstyr til 
Skeikampen-turen 
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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Skirejser til Tyskland - Østrig - Italien  

Kør-selv skiferie - Grupperejser - Snescooter safaris  
Altid personlig service!  

 

FORMÅL:
At fremme skisporten i Hobro og omegn.
Hobro Skiklub arrangerer en alpin skitur til Skei-
kampen – Norge. På denne tur er der plads til alle 
og nybegyndere vil være i fokus.

OMRÅDET: 
Skeikampen er et supergodt skiområde for begyndere 
og let øvede og er 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.
http://www.skeikampen.no/
Liftkortet giver også adgang til skicentrene i Gålå, Hafjell 
og Kvitfjell, der ligger i kort køreafstand fra Skeikampen.
Tilsammen dækker liftkortet i alt 44 lifte og 90 pister på 
de 4 destinationer 

TIDSPUNKT. 
Turen starter torsdag den 20. januar. 
Vi mødes i Frederikshavn onsdag morgen kl. 08:00, hvor 
der vil være en kort fælles information
Færgen fra Frederikshavn sejler kl. 09:00 – ankomst Oslo 
kl. 18:00. Vi er i Skeikampen samme aften. 
Ved ankomst til Skeikampen får alle deres nøgler, samt 
deres forplejningskasser og drikkevarer.
Søndag over middag vender vi næsen hjemad via Oslo 
med ankomst i Frederikshavn mandag morgen d. 25/1 
kl. ca. 07:00. 

Færgen fra Oslo til Frederikshavn sejler kl. 19:00. Check 
in til færgen i Oslo senest en time før afgang.
Hvornår man kører fra skicenteret, afgør hver bil selv. 
Der er en kahyt tildelt pr. bil (4 personer) på turen fra Oslo 
til Frederikshavn.

PROGRAM:
•	 Onsdag:	Vi	mødes	i	Frederikshavn	kl.	08:00	
 - ankomst til Skeikampen onsdag aften.
•	 Torsdag:	Skiskole:	formiddag	9.30-12.00	
 - torsdag eftermiddag frit skiløb.
•	 Fredag:	Skiskole:	formiddag	9.30-12.00	
 - fredag eftermiddag frit skiløb.
•	 Lørdag:	Frit	skiløb	i	Skeikampen,	Kvitfjell	
 eller Hafjell efter eget valg.
•	 Søndag:	Frit	skiløb	efter	eget	valg	indtil	afgang	
 til Oslo. Færgen sejler kl. 19:00
•	 Mandag:	Ankomst	til	Frederikshavn	ca.	07:00.

TRANSPORT: 
Vi kører i private personbiler. 
Alle biler skal fyldes op med min. 4 personer, så man 
skal være indstillet på at have andre med op at køre, eller 
køre med andre. Lægger du personbil til, bliver du tildelt 
et kompensationsbeløb på 250,- kr. 
Vær venligst behjælpelig med at stille bil til rådighed eller 
have andre med op at køre. 
Stationcars eller større biler er at foretrække, da man skal 
have ski/støvler og bagage med til 4 personer samt en 
mindre kasse forplejning. Tagboks er et must. 

Norge SKEIKAMPEN - uge 3 -  20.-25. januar 2016

kun 1895,- kr. pr. person.

4 dage på ski med all inclusive.3HOBRO PÅ SKI
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ALPIN SKIUNDERVISNING: 
Skiundervisning er inkl. i turprisen. Skiundervisning 
er obligatorisk for alle torsdag og fredag i Skei-
kampen.
Vi tilstræber så små hold som muligt.
Forklaring på skiniveau:
1. Begynder: 
 For dem, der aldrig har prøvet det før 
 (0 ugers erfaring). 
2. Letøvet: 
 For dem, der kan køre ned af grønne og blå 
 bakker (1-2 ugers erfaring).
3. Øvet: 
 For dem, der kører blå og røde pister med 
 parallelle ski (3-8 ugers erfaring).
4. Erfaren: 
 For dem, der behersker det meste og kører røde 
 og sorte pister (mere end 8 ugers erfaring)
5. Expert: 
 For dem, der behersker det hele og kan køre 
 sikkert overalt uanset terræn og føre, men 
 har behov for finpudsning.

OPHOLD: 
Vi bor i nyere lejligheder, der ligger max. 400 m fra 
Alpincentret og liftsystemet. Man bor 4 personer pr. 
lejlighed. Som udgangspunkt bor man sammen med 
dem, man kører med. Der skal være minimum én 
voksen pr. lejlighed.
Der er 4 sovepladser i soveværelset, samt 2 sove-
pladser i stuen på en sovesofa.
Der vil være småting, man selv skal medbringe.
Slutrengøringen er i år inkluderet i prisen.
I hver lejlighed er der én voksen, der er lejligheds-
ansvarlig.

MAD: 
Der bliver sørget for indkøb af mad til alle dage i Norge. 
4 x morgenmad, 4 x middagsmad og 3 x aftensmad. 
På turen derop og hjem står man selv for forplejning. 
I hver lejlighed tilbereder man selv maden. 
Der er en dagligvarebutik på Skeikampen, hvis man ønsker 
at handle ekstra ind.

PRIS: 
1895,- kr. er inkl. færge med kahyt retur, kørselstil-

skud, lejlighed, liftkort, skiundervisning, slutrengøring 
og mad i Norge.
Deltagelse forudsætter medlemskab af Hobro 
Skiklub.

SKIUDSTYR / SKILEJE:
Alle skal medbringe skiudstyr inkl. hjelme hjem-
mefra. 
Man kan med fordel leje skiudstyr ved Skibiksen 
Hobro til favorable priser.
Børn/unge u. 18 år:  250,- kr. Voksne:  300,- kr. 
Se mere om Skibiksen på : http://www.hobros-
kiklub.dk

FORSIKRINGER: 
Der henvises i øvrigt til Skiklubbens retningslinjer for 
deltagelse i ture. Disse findes på klubbens hjemme-
side. Husk at gennemgå egne forsikringer:  fritids-og 
ulykkesforsikring, rejseforsikring m.m.

TURLEDER:
Peter Bugge Sørensen, tlf. 0045 - 20 35 83 55

TILMELDING:
Bindende tilmelding snarest og SENEST 20. novem-
ber 2015 til Peter Bugge Sørensen:
Send en e-mail til pb1209@outlook.com og indbetal 
venligst samtidig hele turens pris til:
Reg.nr. 9815 konto:  4583464498 med reference 
- navn. Man er først registeret, når turen er betalt. 
I mailen oplyses:
•	 Hvad	er	fulde	navn	og	alder	på	deltager	/	del-

tagere?
•	 Hvilken	type/model	og	registrerings	nr.	på	bil,	

I vil køre i
•	 Hvad	er	jeres	skiniveau?	
•	 Ønsker	I	at	leje	skiudstyr	igennem	Hobro	Skiklub	

- ”Skibiksen”?

Vi glæder os til at se dig
Med venlig hilsen

Peter Bugge
Turleder

Norge SKEIKAMPEN - uge 3 -  20.-25. januar 2016

kun 1895,- kr. pr. person.

4 dage på ski med all inclusive.
UGE3TUREN

Se billeder fra turen 3/2015 på bagsiden



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

Stemningsbilleder fra en supergod ”Hobro på ski” tur 2015

Hobro Skiklub har lige haft sin første konkurrence 
på Facebook, i et forsøg på, at nå længere ud til andre 

ski-interesserede. Alt man skulle gøre var, at like opslaget og skrive i 
kommentarfeltet, hvor Hobro Skiklubs ”træningstur” i uge 1/2 går hen. 
Vinderen blev udtrukket d. 20/9-2015 – og den heldige var
HANNE KRØJMAND. Hobro Skiklub siger tillykke og vi glæder os til 
at overrække præmien.

Allerede i uge 39 kører der igen en konkurrence. Denne kan ses i Hobro Avis 
og præmien er en tur med ”Hobro på ski” til Norge. 
Vi ser frem til at præsentere jer for vinderen i kommende nummer. 
Hold øje på Facebook - der er flere konkurrencer de kommende måneder

KONKURRENCE FRA HOBRO SKIKLUBS FACEBOOKGRUPPE

”SKI FOR ALLE - HELE ÅRET”

KONKURRENCE★★
Vind en skiferie med ”Hobro på Ski”
Se konkurrencen i Hobro Avis i uge 39
Konkurrence udloddes af Hobro Skiklub.
Like vores Facebook side og del dette opslag.

Læs alt om turen her:
http://www.hobroskiklub.dk/?sideid=1084


