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Snowboard på Sildehagen
Den smukke vinterdag i november 2010, hvor billederne 
er skudt, lukkede hele Hobro til og tilfældigvis var der en...
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HOBRO SKIKLUB 
Er stiftet d. 29. november 1979 og er i dag samlingssted for 

langrend- og alpinløbere i alle aldersklasser og med interesser 

lige fra afslappede skiferier til konkurrencer. 

Klubben er tilsluttet Dansk Skiforbund under Dansk Idrætsfor-

bund og er underkastet disse forbunds regler og love.

HOBRO SKIKLUB’S 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 Forældre med Juniorer Kr. 100,-
Junior 6 - 17 år Kr. 150,-   Seniorer 18 - ∞  Kr. 200,-
Alpine Skiteam Kr. 350,-  Passive medlemmer  Kr.  100,-

Under Danmarks Skiforbund. Medlem af Danmarks Idrætsforbund og 
Federation International de Ski.
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Vi  glæder os til at  sneen kommer!
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Snesæsonen, der begyndte 
den 23. november 2010 er 
endeligt slut, når den sidste 
gruppe medlemmer vender 
hjem fra klubbens første lang-
rendstur til norge i uge 14. 
Sommersæsonen er imidlertid 
allerede i fuld gang hver man-
dag i/ved ambuparken.

Folkerul er omdøbt til alpin rul, 
der passer bedre til den træ-
ningsmulighed, der ligger i rulle-
skøjtetræning. nyt på program-
met bliver tilbud om rulleski, 
ikke kun får langrendsløbere. 
Det er en spændende aktivitet 
og træningsmulighed i sig selv. 
Stavgang fortsætter for alle, der 
hellere vil have ”jordforbindelse 
! Det er ikke kun for piger !

mette Libak nielsen er netop 
hjemvendt fra sin videreuddan-

nelse som skiinstruktør. mette 
har fået klubstøtte og kvitterede 
med at bestå pSI1. tillykke ! 

Efter generalforsamlingen den 
1.april, må den hidtidige bestyrelse 
tage afsked med Kenneth neder-
gaard pedersen. Kenneth blev 
valgt som suppleant i 2008 og har 
arbejdet med i bestyrelsen indtil, 
han blev valgt som bestyrelses-
medlem i 2010, da de nye vedtæg-
ter blev vedtaget, hvor bestyrelsen 
blev udvidet til 9 medlemmer fra 
7. Kenneth har været meget aktiv 
omkring børne-juniorarbejdet og 
var med i den styregruppe, der 
arbejdede med at udtænke og 
udforme den nye struktur. 

Kenneth har ydet en vigtig ind-
sats ved nordkredsmesterska-
berne som official. Kenneth 
blev den første formand for 

Konkurrence-Breddeudvalget. 

Stor tak skal lyde til Kenneth 
for hans indsats for Hobro 
skiklub.
Samtidig skal der lyde Vel-
kommen til Lars munkholt 
Sørensen, der er nyvalgt til 
bestyrelsen.

Hvis du er et af de medlemmer, 
der har gode ideer og lyst og 
tid til at være med i et af klub-
bens spændende udvalg skal 
du allerede nu sætte  X i kalen-
deren tirsdag den 30. august. 
Bestyrelsen afholder det årlige 
stormøde, hvor den kommende 
vintersæsons aktiviteter planlæg-
ges. Invitation udsendes.  

god sommer til alle
Med venlig hilsen

Bente Nielsen 

SkiNyt

Formanden har ordet
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K I G  I N D  i  v o r e s  s t o r e  s k i a f d e l i n g 
o g  f å  e n  s k i s n a k  m e d  e n  a f  v o r e s  s k i e k s p e r t e r

SKIUDLEJNING VINTERFERIESKIVÆRKSTED
I TRySIL

Mads
poul Erik

Lars

Vi er klar til den nye skisæson 
med masser af SPliNTErNYT 
Salomon 
udstyr til 
superpriser til børn og voksne.

Du kan også leje ToP SKi fra 
mærkevare-leverandørerne til 
de helt rigtige priser

nordens skimekka
lej en lækker hytte eller lej-
lighed  til 12 eller 8 personer i 
Trysil. Til supergode priser.
Se mere på: 

www.trysilhytter.dk

KiG iND til os - vi er klar til at 
SlibE og VoKSE dine ski - så 
de bliver 
som nye...

Adelgade 35 • 9500 Hobro • Tlf. 9852 2120 • hobro@intersport.dk

DIN  SKIEKSPERT
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Theaterrestauranten
Theatertorvet 1
9500 Hobro

Tlf. 98 52 17 00

Frokost • A la carte
Selskaber • Ud af huset

www.theaterrestauranten-hobro.dk
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Vi har været medlem af klubben i ca. 
1 år, og deltog i årets familietur til Zell 
am See i uge 7 med hele familien: 
undertegnede, Karoline på 9 år og 
albert på 3 år.
  Begge børn deltog i skiskole, 
Karoline på holdet mØgungErnE 
med niels ”Kaizer” Leth og albert på 
pEtEr pLyS holdet, ledet af Winnie 
”the pooh” Jensen. Vi havde alle 
mødt Winnie til formødet inden turen, 
og der var derfor allerede skabt gode 
relationer mellem børnene og Winnie 
inden vi nåede til Østrig.
  Vi har været på skiferie en del år 
efterhånden, og i disse år er fokus pri-
mært på at sikre at næste generation 
bliver ligeså fanget af skisport som 
forældrene, så vi kan holde aktive 
ferier sammen i mange år fremover.
  albert var også på ski hele ugen, 
da vi i 2010 var i trysil, og var derfor 
fortrolig med udstyret. Han havde 
dog til gode at køre på skiene selv. 
Spændt var vi selvfølgelig på, hvordan 
reaktionen ville blive, når han blev 
efterladt på skiskolen. Vores børn lider 
sjældent i stilhed…
  Holdet bestod foruden albert 
også af Silje giversen (4 år) og marius 
giversen (4 år), og Winnie havde på 
forhånd bedt om en smule hjælp til 
at håndtere når bl.a. tissetrang osv. 
meldte sig. Det viste sig snart, at det 
var bedst vi ikke tilstede.
  Winnie er til daglig pædagog, og 
med den rigtige blanding af skileg, 
kælkning, hyggestunder og pauser 

med kiks osv. foregik tingene i bør-
nenes tempo, så der var højt humør 
og plads til indlæring.
  Hver aften holdt skiinstruktørerne 
”evalueringsmøde”, således holdene 
løbende blev justeret. Silje rykkede 
derfor ”op” efter 2 dage og Winnie 
havde herefter ”kun” marius og albert 
at koncentrere sig om.
  Børnene fik lov til på skift at låne 
Emilies peter plys bamse natten over, 
og det var et tiltrængt plaster på 
såret, da albert havde netop mistet 
sin bamse på turen ned gennem 
tyskland.
  Skiklubben havde valgt at lade 
Winnie tage denne skiskole for de 
små, i stedet for den lokale østrigske 
skiskole, og derfor manglede der en 
lift. Dette blev imidlertid klaret med et 
stykke gulvtæppe, venligst sponsoreret 
af Sadolin.
  turen op ad tæppet blev brugt til 
opvarmning, pauser og meget andet.
  Skileg varede 4 dage á 2 timer, 
og det er forrygende hvad Winnie fik 
lært de to fyre. De første dage blev 
der kæmpet, men de sidste par dage 
kom der bevægelser på, såvel ”flyve-
maskine” som ”pizza”.
  onsdag, sidste dag på skileg, 
foregik på skiskolens område i bun-
den ved areitbahn’en, hvor der er ca. 
100 m transportbånd og tilsvarende 
begynderbakke.
  V i  tog se lv 
drengene på sam-
me bakke hele ef-
termiddagen, og 
de kørte selv både 
ned ad bakken og 
med båndet op 
igen.
  torsdag havde 
vi selv albert med 
på en blå piste med 
tallerkenlift. Han 
havde fået smag 
for det, og blot 2-3 
dage efter han ikke 
kunne noget selv, 
stod han nu i fuld 
fart (ligeud……) 
ned ad den blå.
  Enkelte styrt 

blev det da til, man slægter vel faren 
på (…), men alt blev taget med godt 
humør og efterfølgende mere ræs…
Vi prøvede at forklare knægten, at det 
er sejt at køre langsomt og forsøgte at 
få ham til at lave sving.
  Da vi nåede til fredag svingede 
han i et væk, kørte helt ind til liftkøen 
med afstemt fart, og tog selv taller-
kenliften op igen. på toppen mødtes 
han med markus og flere gange lød 
det ”Skal vi køre om kamp?”
  Som afslutning på skiskolerne 
blev der til picnic’en tirsdag (afholdt 
tirsdag pga. ”kaizer-wetter”) uddelt 
”guldmedaljer” til alle børn. Det 
gjorde stort indtryk på samtlige børn. 
medaljen hænger nu på alberts væ-
relse, han er pavestolt og skal helt 
klart på skiferie igen, så hurtigt som 
muligt…
  afslutningsvis skal herfra lyde 
en stor tak til turens ledelse for en 
flot arrangeret tur, hvor alt klappede 
lige fra formødet til vi stod hjemme i 
Hobro igen. I særdeleshed en tak til 
Winnie for hendes kæmpe indsats og 
fabelagtige humør, hvilket resulterede 
i et par drenge, der sikkert kommer 
på mange skiferier fremover. ungerne 
udviklede sig langt over – i hvert fald 
vores – forventninger.

  Familien 
Bodilsen Mathiesen

Skileg Indlæg til Hobro Skiklubs Skinyt vedr. skiskolen 
for de små ”Skileg” på turen i uge 2011.
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Vi startede ud fredag eftermiddag 
og udholdte timers bagsædeunder-
holdning fra Bertram 5 år, som med 
mp3’en og michael Jackson i ørene 
gav sin egen meget personlige version 
af ”Beat it, beat it…” i timevis… 
Bedst som vi kom til Østrig måtte vi for 
3. år i træk konstatere, at jeg åbenbart 
er indehaver af et stykke automobil, 
som ikke bryder sig om at komme syd 
for grænsen. 1. år var det dyserne, 2. 
år var det blinkende forlys og nu 3. år 
udefinerbare rystelser i rattet, som vi i 
første omgang tilskrev nyligt påsatte 
vinterdæk – læs på afrejsedagen - eller 
måske lidt bøvl med servostyringsolien. 
Sneen var i år for de voksne et kapitel 
for sig selv  - bare det faktum, at der er 
grønbrune marker rundt om pisterne, 
er jo en samtale værd. Der blev talt 
meget om, hvor lækkert det var på 
gletcheren og på toppen af maiskogel 
om formiddagen og hvor tungt og 
elendigt, det var om eftermiddagen 
- det rene slush ice. ”Jeg synes på en 
måde, det er god sne – for det er flyve-
hopsne!”  Kalle 7 år – tja, voksne – så 
kan I lære det! 

Der er enkelte farer ved at tage på tur 
med børn og en af dem er, at man må 
være klar til at høre sandheder som i 
følgende replikskifte: ”tror du, jeg kan 
være her? (i liften, red.) ” – ”Det ved 
jeg ikke – du har jo en stor numse! ”! 
Jeg nævner ingen navne! 
apropos lifter er børnenes tilgang vid-
underlig. Vi voksne kan sidde og kede 
os bravt og pludselig kommer det fra 
den lille sidemand: ”Den sidste vogn 
er nummer 127!” 

Årets hits foldede sig ud i højtalerne fra 
Eisbar – og vi fartede ned af pisterne i 

takt til ”uhu u hu uh uh hu uu Barbra 
Streisand” og ikke at forglemme en 
nyfortolking af rod Stewart klassikeren 
”I am flying” - nu i østrigsk schlager-
version: ”Ich bin solo, ich bin solo, 
ich bin solo, Scheiss-egal….” Lyrik 
på sit højeste ;-) Hvorfor er der for 
øvrigt ikke nogen,  der fortæller en, at 
man har mohn i hele tandsættet, når 
man har haft et pitstop baseret på  en 
germknödel? 
Dette års styrt stod vores nyankomne 
medicinmand Jacob for, men med den 
rette mikstur og en dag på langs, var 
han på højkant igen. 
picnicen varetog vi selv i år – og hvilken 
picnic - det blev en solbeskinnet tirsdag 
og en kampesten udgjorde bordet, da 
der ikke var basis for igloobygning. 
Sol, guldmedaljer til ungerne, dåseøl 
og varme pølser. Supertoll! 

Den efterhånden legendariske bord-
tennisturnering var igen mindeværdig 
– ikke mindst grundet vores egen 
elevatorboy Frank, som sørgede for 
konstant at trykke dørene åben, så der 
var mere plads at løbe på – og samti-
dig sørgede vi for underholdningen af 
de ”sovende” på 3. sal!

på vej til gletcheren på 5. dagen, måtte 
samme Frank og frue opleve at blive 
stoppet af politiet på vej til gletcheren. 
Det var oplagt at spørge: ”Fandt de 
pillerne under forsædet, Franke?” men 
nej, de søgte forsikringspapirer og 
Frank måtte forklare på sit bedste tysk, 
at det var det samme som registre-
ringsattesten i Danmark! Det virkede!! 
Det blev året, hvor ”røven i bakken 
og patterne i dalen” endnu engang 
skulle vise sig at være en brugbar 
læresætning, om end enkelte af os 
mener, at sidstnævnte har vi, uanset 
hvordan, vi vender og drejer!  og i 
samme kategori som søster sagde, 
da hun stak sønnike en brik-juice på 
bilturen: ”Hold i flapperne – du kan 

lige så godt lære det først som sidst!” 
”gammel nok” havde fødselsdag på 
turen.  Det blev fejret med fælles sang 
under middagen, hjemmebragte Slots 
og en ret stor skål slik fra pöetz ;-) 
Hjemturen foregik rimelig sammenbidt 
– tungen lige i munden – ikke over 110 
km/t – ingen hurtige overhalinger - 
opkald til div. mekanikere undervejs  
- og op til flere pitstops på tvivlsomme 
rastepladser og i nødsporet! Vel 
hjemme sendes bilen på værksted og 
jeg forbereder mig på en regning, 
som gør, at der virkelig skal spares 
for at få råd til turen næste år. Da jeg 
henter vognen igen, er udstødningen 
lappet og regningen mikroskopisk??? 
Skal man grine eller græde? om ikke 
andet kan man glæde sig over, at der 
er penge på kontoen til næste år. 

Hvorfor så overveje at tage med 
næste år? Fordi uge 7 bl.a. tilbyder: 
- Skileg med peter plys’ vidunderlige, 

pædagogiske kone
- (næsten) gratis skiundervisning til 

børn  
- Instruktører i welltklasse – især, hvis 

I får ham Frederik med ;-)
- unger, der hygger sig på sig sam-

men på og uden for pisten
- afterskien, som altid byder på 

mindeværdige replikker: peter fra 
Leasy – han går ikke, før du kom-
mer! 

- Skipicnic, som nu arrangeres af 
kvinder med pølsebevis

- morfars carvingkursus – forestået 
af Jesper Villumsen, som kun bliver 
bedre og bedre - både som morfar 
og instruktør ☺

- Egen solist med guitar
- Landet, der flyder med Weissbier 

und Kaisersmarrn
- og ikke at forglemme: malthes 

putteservice
Beat it – det bliver svært! 

   //CV 

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

Tlf. 98 52 01 54
www.torbenemoller.dk
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Find masser af inspiration til skiferien på
www.danski.dk eller ring på tlf. 86 800 600

SES VI I SESTRIÉRE, UGE 10?
 Vi glæder os til masser af skiløb og oplevelser sammen med dig og resten af
 Hobro skiklub. Med venlig hilsen, Danski

Som kunde i Andelskassen er du altid et skridt 
foran. Hos os får du mange fordele:

•	 Attraktive	vilkår
•	 Kompetent	rådgivning
•	 Få	og	lave	gebyrer

Andelskassen	Nordøstjylland

Kom godt fra start
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Et  a f  Hobro Sk ik lubs 

nye medlemmer, Hen-

ning Brandt, har sendt 

os en stribe gode bil-

l ede r  f r a  s i ne  snow-

board-ture på Sildeha-

gen i denne sæson. 

Den første puddersne faldt i 
Hobro sidst i november 2010 
og så finder man som snow-
boarder boardet frem, inden 
andre indtager sneen.

Henning stammer oprindeligt 
fra Sjælland, men har boet i 
Hobro de seneste 13 år. 
Han er 42 år gammel og har 
stået på snowboard i 6 år. Han 

har tidligere stået en del på 
skateboard og derfor var der 
er naturlig interesse for snow-
board også. Desuden skulle 
der ske noget i vintersæsonen, 
når der ikke var mulighed for at 
køre landevejscykling i Hobro 
Cykleklub, hvor Henning også 
er aktiv. Han har lært at køre 
snowboard i norge, hvor han 
var bosat i en kortere periode. 
Henning arbejder bl. a. som 
frivillig med adfærdsvanskelige 
unge, som han også har været 
med på skiture og har fungeret 
som snowboard-instruktør. 

I kan også finde en del af de 
billeder, han har uploadet på 
hans profil på skisport.dk.

Den smukke vinterdag i no-
vember, hvor billederne er 
skudt, lukkede hele Hobro til og 
tilfældigvis var der en journalist 

fra politiken på stedet. Hun tog 
et flot øjenvidnebillede af Hen-
ning og hans snowboarder ven 
nattawut Srirattanachoti, som 
blev postet i politiken onsdag d. 
24. november 2010. Se linket til 
dette billede på hjemmesiden. 
Hans gode ven Daniel Sax ma-
arbjerg er fotograf og vild med 
at ”scoute” – tage ud og spotte 
egne steder at fotografere – og 
sammen tager de ud og skyder 
nogle vildt flotte billeder, som 
vi er glade for at kunne præ-
sentere jer for i dette nummer.

Hvis nogle i klubben ønsker at 
danne en interessegruppe for 
snowboard, er I velkomne til 
at kontakte Bente eller skrive 
til os via hjemmesiden eller 
Facebook. 

http://www.e-pages.dk/
politiken/46357/2

På snowboard på Sildehagen
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På snowboard på Sildehagen

holstp l u s  d k
G R A F I S K D E S I G N

Petersmindevej 1
8362 Hørning

T: 23 92 6000

Uden at sprænge 
dit budget!

Du kan altid være sikker på at 

min målsætning er at lave en 

løsning, der overholder dit 

budget og matcher dine 

behov . Jeg er interesseret i 

at du føler dig tryg, hver gang 

du overlader en opgave til 

mig!

Jeg matcher 
dine behov!

Du vil opleve at du får adgang 

til en yderst kompetent person i 

den grafiske branche . Jeg 

kan vejlede dig gennem 

processen fra start til mål, og 

kan anvise kreative løsninger 

for din virksomhed, uanset 

branche og størrelse .

Og jeg er kreativ til 
fingerspidserne!

Du vil hos HolstPLUS møde prak-

tikeren inden for den grafiske 

branche . Jeg er stolt af at kende 

mit fag, og vil gøre alt for at om-

sætte den gode idé til en effektiv 

løsning for din virksomhed .

pletLad os ramme        sammenA
N

N
O

N
CE
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På gensyn i
Spar Nord Hobro
Adelgade 31
www.sparnord.dk

Støtter din bank ogSå din Skiklub?

Vibeke østergaard
kunderådgiver
tlf. 96 57 20 36
vst@sparnord.dk Skiløbernes bank

Solafskærmning   Tæpper
Farver   Tapet   Malerarbejde

Smedevej 2   9500  Hobro
Tlf. 98 52 46 00   Fax. 98 52 49 35
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Hos os stopper løjperne 
aldrig og støvlen sidder som 
den skal...Prøv selv!
Vi kan få dig i bedre fysisk form og ændre din skiteknik, så du er
klar til din næste skiferie. Du bruger samme teknik hos os,
som du bruger på de rigtige pister. 

Vi giver dig optimal skitræning udelukkende med fokus på dig. 
Med en bred vifte af veluddannede instruktører er vi klar til at tage 
imod dig.

C
o
4
 C

re
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ti
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e
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g
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n
cy

KONTAKT:
Holmstrupgårdvej 18
8220 Brabrand . Tlf 86 27 90 00
e-mail: info@skiarena.dk

www.skiarena.dk 
På vores website kan du læse meget mere, 
se priser, åbningstider og booke din 
næste skitræning.

Vi kan give dig 
mere tid på ski

Vi kan give dig bedre tid på ski

Vi kan mindskerisikoen for skader

BOOK Tid
SE HER!

KØB STØVLER
Eneste butik i Danmark, hvor du kan afprøve dine støvler på ski.

100% PROF
Hos os får du undervisningaf professionelle ski-instruktører.

HUSK!
Vi giver PASNiNGSGARANTi 
på din nye støvler. Vi justerer 
støvlen indtil den passer.

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. 

Skinyt_Hobro_2008.indd   1 21-08-2008   09:03:40
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Som nyt medlem i Hobro Skik-
lub, meldte jeg mig til turen i 
uge 10, som gik til Sestriere i 
Italien. gennem min gode ven, 
Erling, havde jeg fået et indtryk 
af, at disse uge 10 ture ville ”give 
en på opleveren” ! Det skal jeg 
love for, det gjorde !! allerede 
den første dag på ski, mistede 
jeg den ene stav i en stolehejs, 
hvorefter jeg kørte resten af den 
dag med en stav. Jeg fik skaffet 
et par nye, men næste dag på 
ski kom vi forbi den samme sto-
lehejs, hvor min tabte stav stod! 
Den ville jeg have igen, for sta-
vene havde jeg lejet af klubben 
sammen med skiene. Så resten 
af den dag kørte jeg så med 3 
stave. nu har jeg en alder, hvor 
man ikke har ønsker om at køre 
”off piste”, men på turens 3. dag 
på ski, fik jeg denne oplevelse 
serveret helt uforberedt: 
  Vi skulle med en tallerken-
slæbehejs, som jeg ellers havde 
protesteret imod, fordi de er 
”trælse”, men i dette tilfælde var 
det nødvendigt for den videre 
færd. Da jeg stod på, bemær-
kede jeg godt, at det var en æl-

dre model (men det er der flere 
af os på denne tur, der også er, 
og vi holder fint endnu). Jeg var 
først i tallerkenen af de af os, der 
fulgtes ad. Selve sporet, vi blev 
slæbt i, havde vel en bredde som 
en god lang ski. Et pænt stykke 
oppe gik hejsen i stå. Der var 
pænt stejlt. Jeg har prøvet en 
lignende situation før og ventede 
bare på, at hejsen skulle gå i 
gang igen. 
  Da jeg kunne fornemme, 
at nu ville den sætte i gang, 
tog jeg et ekstra godt tag i den 
”pjævert” man står med mel-
lem benene. Den var vel godt 
50 cm, så det var ikke en af de 
store! Da hejsen sætter i gang, 
opdager jeg til min rædsel, at 
hejsen kører opad, men med 
”pjæverten” i hånden, kører jeg 

baglæns! Den havde simpelthen 
løsnet sig af sit gevind. Jeg får 
”savet” ole ned, og nu ligger 
vi så to granvoksne mænd og 
roder i slæbesporet. Heldigvis 
er de næste 3 tallerkner tomme, 
så ole når at kaste sig op over 
snevolden, som vender ned af 
bjerget. Jeg ligger til gengæld 
med siden ind til snevolden på 
bjergsiden, hvor jeg ligger og 
”krammer” mine ski, som jeg har 
fået taget af samt mine stave og 
”pjæverten”. De andre fra min 
gruppe defilerer én efter én forbi, 
stive i blikket og godt fast greb 
om deres ”pjævert” og gjorde 
ingen anstalter for at hjælpe 
(hvilket de heller ikke havde en 
chance for). 
  Det lykkedes mig at komme 
over snevolden på den anden 
side i et rullefald. Her lå jeg så 
og fik kontakt med ole. Hvad 
gør vi? Ja, vi ta’r den vel bare 
off piste! Det var nemmere sagt 
end gjort. Første problem var at 
få skiene på igen. Jeg forsøgte 
at komme op på benene, men 
sank i sne til skridtet med det ene 
ben og den andet ud til siden. 
Jeg sad fast!  Ved at støtte mig 
til den ene ski med hænderne, 
fik jeg benet hevet fri. Liggende 
på siden fik jeg faktisk hægtet 

Min første tur med Hobro Skiklub

www
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wwwwww.hobroskiklub.dk
tjeK voreS nYe hjemmeSIde:
Vi informerer om alt hvad der er værd at vide. Læs bl.a. mere om 
Hobro Alpine Skiteam. Tilmeld dig Hobro Skiklubs nyhedsbrev. Læs om aktiviteterne 
gennem vinteren og hen over sommeren.  Find også ud af hvilke arrangementer 
klubben tilbyder. Vi glæder os til at sneen kommer!

obS: 

nu er vi også på faCebooK

KlIK Ind på hjemmeSIden:

www.hobroskiklub.dk 
og tilmeld dig vores:  

og få alle                  fordelene...nyhedsbrev
 Scan med din mobil 
 og gå direkte ind på 
 vores hjemmeside.

skiene på og kom i oprejst til-
stand. ole var på sine ski, og vi 
afstak kursen ned over det, der 
for mig, var et inferno af løs sne, 
der virkede helt ufremkomme-
ligt. Jeg har hørt noget om godt 
med bagvægt i løs sne, så jeg 
satte i gang. Efter en 4 – 5 meter 
slog jeg en kolbøtte, havnede på 
siden, men med skiene på. For 
ole skete det samme, men hans 
ski røg af. Han ”moslede” en 
pæn stund med at få skiene på 
igen, men det lykkedes. Imens 
havde jeg afstukket den videre 
færd. Jeg skulle bare ned forbi 
det væltede træ, men i stedet 
blev det mig, der væltede ind i 

det væltede træ med endnu en 
kolbøtte. Stadig med skiene på, 
fik jeg mig - med træets hjælp - 
trukket forbi og kunne glide ned 
i en lille kløft. ole kom fint ned 
til dette punkt. Herfra kunne vi 
faktisk se en præpareret piste. 
Der var bare det lille problem, 
at det var opad ca. 50 m. og 
det er sgu’ da langt, når man 
skal gå sidelæns i dyb sne. Det 
var en rigtig flot dag med klar 
blå himmel og solskin. Det var 
vi sådan set lidt trætte af, for vi 
”stang-svedte” og drømte vel 
egentlig mest om en kold øl!
  Da jeg senere på dagen 
mødte nis, som var tilrettelæg-

geren af turen, havde han hørt 
om oles og min oplevelse. Hans 
første kommentar var: ”Hvem af 
Jer tog billeder?” !!
  Således kom jeg på off piste 
for første (og forhåbentlig også 
sidste) gang på denne oplevel-
sestur med Hobro Skiklub. Det 
var ellers i øvrigt en oplevelsestur 
af de gode, med velpræpare-
rede pister, et rigtigt flot varieret 
terræn og en veltilrettelagt og 
dejlig tur. mange hyggelige og 
søde mennesker har jeg mødt 
og vil helt sikkert benytte mig 
af muligheden en anden gang, 
hvilket jeg varmt kan anbefale 
andre også at gøre.                

tak til alle på 
uge 10 turen 2011
Martin Bøgild
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Vinterdæk til skituren
så er det

HOBRO   98520911

FYRKAT
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Uanset din hilsen, har 
vi gaven der passer til

Bliv kunde  
i Nykredit
Ring i dag og aftal et møde med en af 
vore rådgivere, så du kan høre mere om 
dine muligheder.

Telefon 44 55 45 00

Søndre Kajgade 2 • 9500 Hobro

blivkunde_143x97_him.indd   1 14-09-2009   14:31:48
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Skilte • Bilreklame • Solfilm • Design • Storformatprint • Broderi • Web

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

Skal den pakkes ind ?

Få en god nats søvn, på et af de 5 
værelser, beliggende ca. 1 km fra 
Hobro’s centrum. Fælles bad, thekøkken 
og lille TV-stue, mulighed for internet.

Lynghøj 1, 9500 Hobro, Tlf. 40 45 83 44

dtp•tryk
•avis•kop

i

distribu
tion

VÆRELSESUDLEJNING
B E D S T E  U D S I G T  I  H O B R O !

Ly n g h ø j  1
9 5 0 0  H o b ro
T l f .  9 8  5 1  1 3  4 4
 9 8  5 2  0 2  7 7
s a t s @ r h h o b ro . d k

GALLERI LYNGHØJHUS
Malerier, Fotos, Kunsthåndværk m.m.

Åbningstider: 
Hverdage 10.00 - 15.00
lør./søn./helligd. 13.00 - 16.00
og efter aftale

D e s i g n l i n i e r,  B ro c h u re -  &  b o g p ro d u k t i o n ,  M a g a s i n -
p ro d u k t i o n  &  h æ f t e r,  K a t a l o g e r,  p j e c e r  o g  f l y e r s  m . m .

Jyllandsvej 2, 9500 Hobro
Tlf.: 98 52 44 11

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

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

Skal den pakkes ind ?

HyTTeUdLejnIng

http://www.vin-og-gaver.dk/kategorier/Hytteudlejning+Norge
Til 8 eller 12 personer - Find priser på:

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

Hafjell
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Sjældent er vi så begunstigede 
med godt skivejr, super-sne på 
lange, brede og velpræparerede 
pister, som i år i det italienske 
”La via Lattea” (mælkevejen)

Lige så mange fine listige steder. 
Vi hygger os på udendørs i løbet 

af dagen. Lige så meget er vi 
nødsaget til at benytte det noget 
primitive lift-skrammel, der bin-
der det store område sammen.

Sestriere - Sauze d’oulx og 
endog til franske montgenevre. 
men det virker!

Hotel olimpic havde vi også 
næsten for os selv. 31 medlem-
mer var vi til godt samvær. Et 
charmerende sted i flotte alpe-
omgivelser. alle er glade og 
ingen har skader.                           

            Nis

Sestriere, italien i uge 10, 2011
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Stavgang
Er for dig, der helst vil beholde ”begge ben 
på jorden” men som gerne vil:
-  øge din kondition med 20% mere, end ved 
 almindelig gang
-  øge din fedtforbrænding med 40% mere
-  styrke knoglerne i benene, de lange rygmuskler, 

bryst- og skuldermuskler
 

alpin rul
Er alpin ski-træning på asfalt med hjul 
under fødderne.
Vi kører rulleskøjter både med og uden stave, og 
benytter fortrinsvis de bevægelser og øvelser, som
du bruger på ski. Det er også muligt at køre wave-
board.
 

rulleSki
Er for dig, der har opdaget, at langrend er 
en herlig og sjov måde at forene den store 
naturoplevelse med træning for kroppen.
Træningen kommer ”hele vejen rundt”
Rulleski kræver samme bevægelser, fysik og ba-
lance som langrend.
 

aMBuparken ManDage kl. 18
Medbring selv rulleskøjter, knæ- og albue-
beskyttere samt hjelm
Klubben har stave og rulleski til udlån
 

SeniorMotion
Hver onsdag kl. 9.00 mødested ”Den Blå 
Fisk” på Hobro Havn
Alle er velkommen til at deltage i en herlig cykeltur
Marie Juhl er ”tovholder” 

Hold formen ved lige
både før og efter skituren
Hold dig ikke tilbage – du er velkommen
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BRØNDUM
MURERFORRETNING
v/ Bjarne Christensen . Aut. kloakmester

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
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www.pajobolte.dk 
pajobolte@pajobolte.dk

en
Boltevarer til industri ne

Tlf.: 96 57 26 26

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

E-mail: mogensbach@mogensbach.dk
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  DM UGE 11 - 2011

Danmarksmesterskaber & Forbundsmesterskaber             
                                                        2011 på kvitfjell
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F l o t  o g  e f f e k t i v  k o n k u r r e n c e -
a f v i k l i n g ,  g o d t  s o c i a l t  s a m v æ r 
o g  i k k e  m i n d s t  K v i t f j e l l b a m s e n .  

V i  d e l t o g  m e d  2 5  l ø b e r e  f r a  6  – 
5 3  å r .  5 0  %  a f  l ø b e r n e  k ø r t e  s i g 
i n d  i  m e d a l j e r æ k k e r n e  e l l e r  d e 
f ø r s t e  4  p l a c e r i n g e r .  E t  m e g e t 
f l o t  r e s u l t a t .

I  a l t  p å  D m - t u r e n  4 4  m e d l e m m e r.
   
Medaljer i dM Super g:
Guld:  Christoffer Faarup
4. pl.  Kristian Lyhne Damgaard

Medaljer i FM(aldersopdelt) Super g.
Guld:  Christoffer Faarup. 
 Kristian Lyhne Damgaard
Bronze: Jonas Barslund p., 
 Jeppe Jonstrup, tobias peters
4. pl.  Jeppe Jonstrup, Jesper Bang, 
 tobias peters, malin nielsen 

Medaljer I dM storslalom:
Sølv:  Christoffer Faarup
medaljer I Fm (aldersopdelt) storslalom:
Guld:  Julie Faarup, Christoffer Fårup
Sølv:  Kristian Lyhne Damgaard
Bronze:  Jonas Barslund p., malthe rod Sørensen
4. pl.  Jeppe Jonstrup

Medaljer i dM Slalom:
Guld:  Christoffer Faarup
medaljer i Fm l aldersopdelt) slalom:

Guld:  Julie Faarup, Christoffer Faarup.
Sølv:  malin nielsen, Jonas Barslund p. 
 Jonas peters.
Bronze:  Jonas nielsen Hansen
4. pl.  Jeppe Jonstrup, Christian nedergaard
 p. rasmus toft Eskesen: 

Medaljer I dM kombineret: 
Guld:  Christoffer Faarup
4. pl.  Julie Faarup
medaljer Fm (aldersopdelt) kombineret:
Guld:  Julie Faarup, Christoffer Faarup
Sølv:  malin nielsen, Jonas peters.
Bronze: Jonas Barslund p. rasmus toft Eskesen
4.pl. Jeppe Jonstrup, Jonas nielsen Hansen

Ski – cross:
Herreklassen:
1. præmie, vandrepokal : Kristian Lyhne Dam-
gaard.

Øvrige deltagere var:
Filippa Brehm nielsen, 
thilde Lykke Jensen, 
Lucas Sø Kiilerich, 
peter Krause Svaneborg, 
Laurits Dahlin, 
oskar Dahlin, 
thomas Høgsbro, 
Kurt Egebro, 
Christian gottlieb

Danmarksmesterskaber & Forbundsmesterskaber             
                                                        2011 på kvitfjell
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Byggefirmaet
LUNDBjERGvaNG apS

·   Om og tilbygning
·   Totalentreprise

 
Solbjerg Hovedgade 72b Tlf.  86 92 61 22
 8355  Solbjerg     Fax 86 92 64 22
 Mobil  30 95 06 65

          e-mail: post@aarhusnaverne.dk

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

hOBRO
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

Molhøj EL APS & VVS Huset A/S . Ringvejen 6 . 9560 Hadsund. Tlf. 20852338 / 98583888

ÅBEN
Fredag kl. 14 - 17 - Lørdag 10 - 14 

Eller efter aftale
VVS Huset A/S

v/ Flemming Munk

Home Clever Home
Vi gør din bolig Intelligent

LUFT/LUFT VARMEPUMPER GENVEX ANLÆG
JORDVARME

PILLEFYR
LUFT TIL VAND ANLÆG

Kanonpriser - Nu med tilskudsordning
Solvarme og varmepumpe kan ses i drift i butikken
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Der er lidt kaos. nogle er utålmodige 
og vi er mange, der står og venter. 
  Så begynder de endelig at kalde 
løber nr. 101 frem og pludselige rå-
ber den flinke mand: ”nr. 125”. Det 
er mit nummer og jeg er nu på den 
anden side af hegnet og står i køen 
sammen med de andre løbere. 
  Der er lidt koldt her på Kvitfjell, 
men ikke som de to første dage, så 
jeg mærker det ikke helt. måske også 
fordi, jeg er lidt spændt. 
  Så er det marie, der er klar til 
start. Vi hepper alle sammen: ”Kom 
så, marie!”. 
  Derefter er det maja. Jeg kigger 
lidt rundt. tilde står lige bag ved mig. 
Hun glæder sig og er spændt, kan jeg 
se. De folk, der styrer løbet, snakker 
med os og pjatter lidt med hinanden. 
  nu er der kun en løber foran 
mig. Jeg tror, hun er fra København. 
  ”Er du klar?”, spørger manden 
ved startpinden mig så.
  nu er det min tur. Han taler roligt 
til mig og spørger, hvad jeg hedder. 
”mille”, når jeg lige at sige. 
”Så er løber 125 klar”, siger han. 
”Værsgo, du må godt starte”. 
Så er det nu. Jeg er koncentreret og 
forsøger at huske de forskellige porte. 
nå pyt, min far kører foran og viser 
mig vejen. Han er allerede kørt, så 
jeg starter og skynder mig efter ham. 
  Det er fint, at han må vise mig vej 
og det går faktisk rigtig fint.
Der er godt nok lidt stejl lige her i 
starten, men så laver jeg bare lidt 
mere pizza, for så har jeg fuld kontrol 
over det og hurtigt kommer jeg ned til 
det flade stykke, hvor jeg skal give den 
noget gas. ”Husk nu at juble, når jeg 

kører over målstregen”, når 
jeg lige at tænke. Jeg kommer rigtig 
gennem alle porte og over målstre-
gen. Jeg husker at juble og alle de 
andre klapper og råber: ”Flot, mille!”. 
min far smiler og tilde kommer su-
sende lige efter mig. maja og marie 
står med et stort smil. Vi har alle fire 
kørt vores første slalomløb og så på 
den sorte nationalløjpe på Kvitfjell - vi 
altså kun otte år. Hurtig ned til liften 
og op til andet gennemløb!
  noget i den retning kunne være 
tankerne for mange af de børn, der 
deltog i nordkreds-mesterskaberne 
på Kvitfjell. Børn, som kørte deres 
første slalomløb og havde en rigtig 
god oplevelse. gælden og stoltheden 
ved medaljeoverrækkelse om aftenen 
er betaling nok for os voksne.
  når man nævner Kvitfjell som 
destination og endda tillader sig den 
frækhed at fremhæve det som et godt 
børne- og begynderområde – ja, så 
kigger alle vantro på en og tænker 
sikkert sit om ens situationsfornem-
melse. Er det nu nogle forældre med 
samme forventninger til deres barn 
på ski som piotra Wozniacik havde 
til Caroline, da hun var en lille ten-
nisprinsesse på under 10 år? 
  Kvitfjell er da kun stejlhang på 
stejlhang, hvor mørkerødt er beteg-
nelsen på transportpister mellem 
den ene sorte piste efter den anden, 
eller er det?
  Kvitfjell er berømt for sine sorte 
nedfarter og ikke uden grund, men 
det er ikke fair at putte resten af Kvit-
fjell ned i samme pose, for sådan er 
virkeligheden ikke. 
  I forbindelse med nordkredsme-

ster-
skaberne 
i uge 49 på Kvit-
fjell, deltog jeg som 
klubinstruktør for Hobro 
Skiklub. 28 glade og dejlige børn 
i alder fra 5 år og op efter var med 
og mange af dem skulle køre deres 
allerførste løb. Et løb som blev afvik-
let på en del af nationalløjpen, som 
er en af de sorte pister. men inden 
vi nåede så langt, havde vi først to 
dage med undervisning og her viser 
Kvitfjell sig fra sin gode side. Der er 
pister i alle sværhedsgrader og de 
er bygget op, sådan at det er muligt 
at kommer rundt på begge sider af 
fjeldet. Der er masser af udfordringer, 
men udfordringer på den rigtige 
måde for skiløber på alle niveauer, 
så du gradvist kan udvikle dit skiløb. 
når de udviklingsmuligheder bliver 
benyttet på den rigtig måde, har 
Kvitfjell utroligt meget at byde på for 
hele familien. 
  resultatet for Hobro Skiklub blev 
en flok glade og stolte børn, som fik 
udviklet sig på ski og fik deres første 
oplevelse at køre konkurrence. En 
konkurrence, som blev perfekt afviklet 
på en del af nationalløjpen. Børnene 
blev ikke mindre stolte af, at de fandt 
ud af, at det var en sort piste. Woznia-
cik var ikke med og det var nu heller 
ikke nødvendigt, for Kvitfjell er til for 
alle og skiløbet og konkurrencerne 
er til for alle. Kvitfjell er også skiløb 
i børnehøjde. 

   niels Leth-Sørensen

Mit første løb
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TEGN ET LINSEABONNEMENT 
OG FÅ ET PAR BRILLER OVEN I

GRATIS
EKSTRABRILLE. 

VÆRDI KR.

 998,-

Jernbanegade 2 • 9500 Hobro • Tlf. 98 52 53 30 • www.profil.dk
GRATIS PARKERING VED BUTIKKEN

Linser giver dig et perfekt syn, 

men af og til kan det være rart 

at tage en pause og skifte til 

briller . Derfor tilbyder vi dig 

altid en ekstra brille i din egen 

styrke, når du tegner et linse-

abonnement – uden merpris . 

Værdi kr . 998,-

Adelgade 25

Hobro . Tlf. 98 52 50 44
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Afterskifest
Dette års afterski blev det helt store ti l løbstykke. Festen blev afholdt spej-

dernes lokaler på Vester Alle l ige efter generalforsamlingen og vi  delte 

os i en børne- og en voksenafdeling grundet den store ti lslutning, hvilket 

børnene ikke var kede af :-) 

maden blev leveret af Helles Køkken og køkkenskriverne klarede det med bravour og det var særdeles 
glimrende mad. Vi hyggede os i hinandens selskab hele aftenen og der blev udvekslet talrige skian-
nekdoter og snakket om alt mulig andet end ski.

Vi glæder os til at se lige så mange skiglade mennesker næste år.         //cv
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 I fjeldet var en grotte, hvor det nedsivende 
vand dannede flotte isformationer

nis lod sig ikke stoppe!

Skiskole: odd fortæller om 
langrend’s finesser
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uge 14 

langrend i Norge
Van(d)skelige sneforhold
Rød swix eller klister?

ruby rejser og Skarslia i den norske Hallingdal var ram-
merne for langrendsturen med Hobro Skiklub. 
Foruden udfordringerne i løjperne skulle deltagerne selv 
stå for madlavning og rengøring. alt var tilrettelagt af ruby 
rejser og sammen med 17 andre gæster gav de daglige 
gøremål en god stemning og et godt  fællesskab. Hver aften 
kunne vi sætte os til et veldækket bord, hvor der blev disket 
op med den ene lækre ret efter den anden.
Skarslia ligger lige på skovgrænsen – det giver mulighed 
for skiløb både på højfjeld og i skoven. og godt for det! 
Vejret skiftede nemlig meget – fra tø til frost – fra vindstille 
til kuling – fra nysne til vand i løjperne.
Det gav store udfordringer til teknikken og skismøringen. 
Det første, der blev tjekket om morgenen, var vejret – snak-
ken gik livligt – er det rød swix eller klister, der skal smøres 
på skiene i dag?
gå-på-modet fejlede ikke noget – men det skar i en ærke-
langrendsløbers hjerte, når løjperne blev omtalt som pister 
og når fjeldet igen og igen blev omtalt som bjerget – det 
afslørede at Hobro-skiløberne er vant til det alpine skiløb. 
men de gæve skiløbere lod sig ikke slå ud af skiftende 
vejrlig. mulighederne blev udnyttet til sidste snefnug – ja 
endog der, hvor snefnuggene var blevet til det rene vand!

Tak for fornøjeligt selskab
 Birte Kjems

Højfjeldssol
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v/ Charlotte Pedersen

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

Book online

Lucernevej 2 . 9500 Hobro
Tlf. 98 522 533

Fjordens taxa & BUs
98 57 57 10

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

4 og 8 pers. biler.
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

Find os på: www.fjordenstaxa.dk

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
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Skiklubben afviklede den 

årlige generalforsamling 

fredag den 1. April.

Som sædvanlig var der et pænt 
fremmøde og den valgte dirigent 
niels Leth Sørensen  ledede 
generalforsamlingen  igennem, 
det der skulle blive en historisk 
generalforsamling.
Formandens beretning, der i 
sin fulde længde kan læses på 

hjemmesiden blev taget til
efterretning. Kassererens regn-
skab blev godkendt.
  Forsamlingen kom med 
flere gode ideer til bestyrelsen 
med henblik på den kommende 
sæson.
  I klubbens hidtidige histo-
rie har der ikke tidligere været 
afviklet kampvalg til bestyrelsen.
5 bestyrelsesmedlemmer var 
på valg og da der kom forslag 
om endnu en kandidat fra for-
samlingen, måtte der en skriftlig 

afstemning til for at finde de 5 
bestyrelsesmedlemmer.
  resultatet blev at genvalgt 
til bestyrelsen blev: Bente niel-
sen, Henrik Iversen, Karsten 
Lykke Jensen, Leo Libak nielsen. 
nyvalgt til bestyrelsen blev Lars 
munkholt Sørensen.
afgående bestyrelsesmedlem 
blev således Kenneth nederga-
ard pedersen
         
 Bente Nielsen

2011  
Uge 49         
Norge, Kvitfjell 
Juniortræning afvikling af 
nordkredsmesterskaber                                    
turarrangør:  
Karsten Lykke Jensen
 

2012  
Uge 3-4        
Østrig
Klubtræningstur med un-
dervisning med bus 

4 hele dage på ski                                   
turarrangører: Tina Bygholm 
og Anette og Jann Sams
            
Uge 7        
Østrig, Zell am See    
”Kør selv” familietræ-
ningstur med ”skileg”
(se særskilt omtale)        
turarrangør:  
Niels Leth-Sørensen
             
Uge 10    
”Ski & Oplevelse” i Frankrig 

Tignes / Val D´ísére  
Turen for de aktive og 
erfarne med fly                       
turarrangør:  Nis Peder Juhl
               
Uge 11    
Norge, Hafjell eller Kvitfjell 
”Kør selv” indkvartering i lejlig-
heder med selvpension
Træning for konkurrence - 
deltagere. Afvikling af DM.
Alle medlemmer er vel-
komne.
turarrangør: Bente Nielsen

KlubTurE 2011 -12

GENErAlForSAMliNG 
              med kampvalg til bestyrelsen
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Uge 7-tur 
til østrigske 
Zell am See

Uge 7 turen (11. februar til 18. februar 2012) 
går til Bruck ved Zell am See. Det er en 7 dags 
“kør-selv” tur, som er målrettet børnefamilier, 
men er åben for alle medlemmer af 
Hobro skiklub.

Hotellet ligger i byen Bruck 5 km. fra Zell am See. Der 
kører skibus fra hotellet og ind til Zell am See. Der har 
de sidste 30 år været rigtig mange danske gæster på 
Lukashansl, som derfor har stor erfaring med danske 
gæster. Der er legerum for de små, og et weellnes 
område for dem der har lyst til det. 
Lukashansl er kendt for et godt østrigsk køkken, hvor 
der er mad nok, og specielt deres “køkken aften” er 
noget der bliver talt om. 

www.lukashansl.at

Hotel Lukashansel *** 
- et familie ejet hotel med 80 værelser. 

Priser pr. person
Voksne med 1/2 pensIon, uden liftkort ............. kr. 4.425,-
Børn 0-3 år med 1/2 pension (uden skiskole)..... kr.        0,-
Børn 4-15 år med 1/2 pension, skiskole 
og liftkort til 6 dage ........................................... kr.    875,-

NB: For at få børn med til kr. 875,- skal de bo på samme 
værelse som de voksne, og der skal være 2 betalende 
voksne på værelset. 
NB! Begrænset antal pladser.

TILMELDING
Fra d. 1. juni til Niels Leth-Sørensen Email: nielsleth@email.dk

Oplys navn, antal tilmeldte og fødselsdag på børn.

Tilmeldingen registres først, når depositum pr kr. 1000,- pr. 
voksen deltager indsættes på reg. / kontonr. 9336 / 0002059657

Bindende tilmelding - depositum returneres ikke.

Husk flg. advisering, når du indbetaler: uge 7/navn/medl. nr.

Skileg og skiundervisning
Alle børn fra 4-15 år får 

skiundervisning 
med i prisen. 

Tag børnene 
med
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Hobro - lige noget for dig...

Hobro Bymidte - Adelgade 40 E 
Tlf. 98 52 47 00 - Fax: 98 52 47 04
hobro@sportmaster.dk
www.sportmasterhobro.dk

   Skisæsonen 2010 / 2011

Dame/herre 
pakke

Ski-undertøj  200,-
Ski-pulli  200,-
Ski-sokker  170,-

Normal pris  570,-

Klip annoncen ud 
og køb til 300,-
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Familien Spanggaard med 
Mille, Malthe og Jeppe

Åbenfra 1. november 2011

nis peder Juhlmobil:2147 6389

Som medlem kan du låne alpint 
skiudstyr, slalomski-og støvler 
og hjelme. Der er også seler 
mv. til de mindste. Vi har også 
langrendsudstyr til voksne.
  Der er et bredt udvalg i stør-

relser lige fra de største voksne til 
de alleryngste fra 3 år. udstyret 
bliver fornyet løbende, 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.

SkiBikSen

HOBRO SKIKLUB

MEDLEMSLÅN I 
SKIBIKSEN 
nis peder Juhl,
Højdevej 8, Hobro      
telefon: 2147 6389, 
mail: 
mnjuhl@webspeed.dk

Lån KLUBBenS UdSTyR
--- og få hjælp og vejledning før I skal på tur

InFO

Før Skibiksen pakkes sammen nogle måneder for sommeren 

frasorteres en del skistøvler og klargjorte carvingski. Der er 

aftale med en institution for unge, der er interesseret I brugt 

udstyr. De sidste går nok i containeren. 

nye ski til næste sæson bestilles nu!                

Nis   2147 6389
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afsender:
Hobro Skiklub
Højdevej 8
DK - 9500 Hobro

Store Torv • 9500 Hobro • Tlf. 96 57 50 00 •  www.sparhobro.dk

Vi er medlemmer af Hobro Skiklub  

- ansat i Sparekassen Hobro
- og vil rigtigt gerne 
have dig som kunde 

i sparekassen!

Så derfor, kære 
skiklub-kollega:

Prik en af os på 
skulderen næste 
gang, vi ses, så 
fi nder vi den 

rigtige rådgiver 
i sparekassen 

til dig.

afsender: Hobro Skiklub, Højdevej 8, DK - 9500 Hobro


