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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.

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

Formand for børne- og ungdomsudvalg

SKIGYMNASTIK: TINA BYGHOLM

Ansvarlig for skigymnastik og medlem af turudvalg

MEDLEMSKAB AF HOBRO SKIKLUB betyder:

w

at du modtager vores klubblad, hvor du får information

w

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

w
w

træning og instruktion

om, hvad der foregår, både i klubben og i Dansk Skiforbund
udveksling af udstyr o. lign.
mulighed for at dyrke skisporten hele vinteren, billigt,
lærerigt og hyggeligt i både ind- og udland.

Email: tinabygholm@hotmail.com
Randersvej 23, Hobro
tlf. 26 19 40 21
KOMM-UDVALG: CHARLOTTE VENG
Formand for kommunikationsudvalg og
medlem af skileggruppen og bladgruppen

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

FOTO
VEJ

Skiklubbens hjemmeside: www.hobroskiklub.dk

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

Langrend henvises til www.skovognatur.dk/roldskovskilaug

PETER BUGGE

Klubben har et skitræk i Hvornum

Kontingent pr år:
Junior 0 - 5 år

Gratis

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.
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Formand for turudvalget

Email: pb1209@outlook.com
Tværgade 3 st., Hobro
tlf. 20 35 83 55
..................................................
DESIGN / LAYOUT: HOLSTPLUS
Email: mogens@holstplus.dk
TRYKT HOS Degngrafisk
OPLAG 275 stk.

t
FORMANDEN har ordet

Sådan en vinter er
hurtigt væk....
...lige her på kanten
af marts, foråret
lurer lige om hjørnet, der er snart
generalforsamling
og afterski, hvilket
betyder, at vintersæsonen for de fleste er forbi.

Der er tre ting, der glæder mig,
når jeg ser tilbage og skal gøre
status i formandsberetningen til
generalforsamlingen:
Vi har nu et medlemstal, der er på
vej tilbage mod 500 medlemmer,
efter vi var nede at vende på 230
medlemmer for 3 år siden.
Vi har arbejdet på at skabe en
struktur i vores skiskole og i vores instruktørgruppe og det ser
ud til, at vi er nået i mål med det.
Vi har nu styr på, hvad vi vil i og
med Hobro Skiklub og vi har en
registrering af alle de medlemmer,
der har modtaget undervisning og
deres skiniveau, hvilket betyder,
at holdinddeling til næste sæson
bliver nemmere.
Sidst, men bestemt ikke mindst
har vi haft næsten 40 nybegyndere med på vores ture og de står nu
alle på ski med det største smil.
Vi har bestemt fat i noget rigtigt
i forhold til undervisning på vores

ture. Der bliver givet mange roser
og dem er vi glade for. Turen for
nybegyndere, Hobro på Ski, ser
ud til at være kommet for at blive.
Konceptet fungerer og Skeikampen i Norge er perfekt til denne tur.
Endelig er det en glæde, at der i
ungdomsafdelingen er kommet
flere nye børn til. Det giver en tro
på fremtiden og er basis for, at
vi fastholde aktiviteter for denne
gruppe.
Rigtig god tur til dem, der
stadigvæk har lidt sne til
gode
Jeg håber, vi ses til generalforsamlingen d. 18 marts
i Hobro.
Med venlig hilsen
Niels Leth-Sørensen
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Kvitfjell tur 2015
Bussen var fyldt til briste punktet og en privat bil var sendt
af sted med nogle af instruktørerne, Så det tegnede til at
blive endnu en succes….
Det er naturligvis uge 49 turen som hovedsaligt er for børn
og unge, og så lige nogle af deres forældre. Stemningen var
som sædvanlig høj, da bussen forlod Hobro med kurs nordpå.
Alle kom da også ombord på færgen mod Sverige trods den
øgede kontrol ved havnen i Frederikshavn.
Turen forløb ganske fint til Kvitfjell og vi ankom onsdag morgen, hurtigt blev vi fordelt ud i hytterne, hvor vi kunne få et
velfortjent morgenmåltid.
Hurtigt på med skiene, og så af sted på bakken. Det havde
som sædvanligt været den helt store ”gyser”, om nu også der
ville blive noget at køre på, men også dette har jeg fuld kontrol
over, så flere pister blev åbnet, som vi kom frem (næsten da).
Selve træningen/undervisningen forløb super fint. Hobro Skiklub var godt flankeret af de dygtige instruktører fra Aarhus,
der gjorde en stor indsats i portbanerne, hvor vores unge
mennesker rykkede gevaldigt meget i løbet af dagene.
Vi havde i år ekstra instruktørhjælp med i Hobro-truppen,
idet Peter Bugge og Brian Larsen, som begge har været
under uddannelse som klubinstruktører, var med på turen
under kyndig overvågning af Jesper Villumsen og Niels LethSørensen. Så her blevet der igen rykket stort for alle med
dejlige homogene hold.
Eftermiddagene og aftnerne blev brugt på leg i sneen, spil
og hygge i hytterne, og også i år med masser af kage fra
Bæch`s Conditori i Hobro.
Fredag aften var der storslalom løb for alle og lørdag formiddag var der slalomløb, hvor Hobro begge dage tog godt fra

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 101
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sig af medaljerne. Lørdag eftermiddag blev brugt
på hyggeskiløb, så det var med godt brugte ben, at
bussen skulle pakkes lørdag aften, for at vi igen ved
21-tiden kunne sætte os tilrette i bussen og vende
næsen hjem ad med rygsækken godt fyldt med
masser af indtryk og nye bekendtskaber.

Jeg har som turleder igen haft en SUPER FIN TUR og
glæder mig til igen at arrangere turen til uge 49 2016,
på trods af indkøb af ca. 10 proppede indkøbsvogne,
15 kasser brød, ca. 50 kg. kød mv., som bare lige
bliver pakket i 60 kasser og fordelt på 10 hytter….
Ses vi i uge 49? Det håber jeg.

Bussen landede i Hobro ved middagstid søndag efter en lang køretur gennem Sverige, og det var nogle
trætte, men glade unge mennesker, der stod ud til
deres længselfulde forældre, der stod og ventede
Ved Bæch’s Conditori.

Turleder
Karsten Lykke
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DS FIRST LADY Keramik Saﬁrglas Vandtæt til 100 m Vejl. udsalgspris 2.800 DKK

NKM 2015-16

NKM 2015-16

Piger 8
1 Victoria Boniolo Lund
4 Olivia Brehm Nielsen

Piger 8
4 Olivia Brehm Nielsen

STORSLALOM

BOULEVARDEN 6
AALBORG C.
TLF. 9813 3330

GRØN GADE
AALBORG STORCENTER
TLF. 9818 8577

ADELGADE 17-19
HOBRO
TLF. 9852 0158

WWW.HENRIKORSNES.DK

BOULEVARDEN 6
AALBORG C.
TLF. 9813 3330

GRØN GADE
AALBORG STORCENTER
TLF. 9818 8577

ADELGADE 17-19
HOBRO
TLF. 9852 0158

WWW.HENRIKORSNES.DK

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

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

Drenge 8
3 Ludvig Veng Schack

Drenge 8
3 Ludvig Veng Schack
4 Thor Klysner

Piger 10
3 Ida Hellmers

Piger 10
3 Ida Hellmers

Drenge 10
2 Alexander Lund
7 Villads Veng Borup

Drenge 10
2 Alexander Lund

Piger 12
1 Freja-Mathilde Vorre
6 Filippa Brehm Nielsen
Drenge 12
11 Bertram Veng Schack
Piger 14
1 Maia Søe Valde
3 Clara-Marie Vorre
8 Pia Søe Valde
9 Thilde Lykke Jensen
14 Marie Iversen
16 Mille Leth Sørensen
17 Clara Nørgaard

1

Drenge 14
7 William Veng Schack
10 Kalle Veng Borup
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Piger 16
8 Sissel Nørgaard

T

Jun.Drenge 18
1 Jonas Barslund Pedersen

O

H

JA

C

1115

FYRKATV

EJ

98

FYRKAT
Blomster
B

MEULENGR

AC

SLALOM 12 ÅR

Vet.Herre 31+
1 Mads Helmers

Piger 12
1 Freja-Mathilde Vorre
6 Filippa Brehm Nielsen
Drenge 12
7 Bertram Veng
Piger 14
2 Maia Søe Valde
3 Clara-Marie Vorre
12 Marie Iversen
13 Mille Leth Sørensen
14 Clara Nørgaard
Drenge 14
7 Kalle Veng Borup
Jun.Drenge 18
3 Jonas Barslund Pedersen
Vet.Herre 31+
1 Mads Helmers

NORDKREDSMESTERSKABERNE

5 seje fætre i nye klubjakker klar til at indtage Kvitfjell i uge 49

Deltagerne

I slalomkonkurrencerne deltog samtidig i konkurrencen om samlet set at blive
Nordkredsmestre. Også i denne konkurrence høstede Hobro Skiklubs løbere
stor hæder. Nedenstående er de løbere fra klubben, som fik Nordkreds-pokaler
med hjem.
Drenge 8:
Drenge 10:

Ludvig Veng Hobro
Alexander Lund, Hobro

Piger 12:
Piger 14:

Freja Mathilde Vorre, Hobro
Maia Søe Valde, Hobro

Junior18:

Jonas Barslund, Hobro

Veteran herre o. 31:

Mads Helmers, Hobro

MEGET , MEGET FLOT

HOBRO SKIKLUB
HAVDE IKKE FÆRRE
END 21 DELTAGERE
MED.
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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 ?
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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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Interview med Kalle Veng
(12 år), som var med på uge 49 for første gang

1. Hvorfor ville du gerne med på skitur i uge 49?
Jeg vil gerne med på uge 49, fordi jeg nemlig kun
er ude og stå på ski i uge 7 og min fætter William
også har været med på uge 49 i ca. 2-3 år, så jeg
ville gerne prøve det.
2. Hvordan fik du lov at komme med?
Altså jeg plagede lidt meget min far, for jeg måtte
gerne for min mor. Men så da det blev lillebrors
fødselsdag, fik han et “GAVEKORT” til denne tur.
Jeg fik selvfølgelig også lov pga. jeg havde plaget
hele året :-)
3. Prøv at fortælle om turen derop :
Turen derop var faktisk meget hyggelig efter min
smag. Altså der var ingen, der sad alene - alle sad
sammen med en ven eller en veninde. Vi skulle ud
til Bæchs bageri og der skulle vi køre med bus hen
til Frederikshavn og derefter skulle vi sejle til - jeg
kan ikke lige huske hvad stedet hed!

8.Hvordan var turen hjemad?
Turen var det samme, som der op ud over at
bussemanden ikke havde fået nok søvn, så vi var
nødt til at vente! Men det fede var, at vi havde købt
færge morgenmad: Berlinere, BACON, pandekager,
softice og alt det gode. Der var jo serfølgelig også
“det sunde” :-)
9. Hvordan var det at være afsted uden dine forældre?
Altså det var jo første gang, så det var jo nyt, men
de andre voksne var en slags forældre, som tog
ligeså godt af mig som deres andre børn!
10. Vil du gerne med igen, hvis du må og hvorfor vil
du evt. gerne ?
Ja, jeg vil gerne med igen, fordi at der var super god
skiskole og gode bakker i Kvitfjell. Det var super
hyggeligt og så var der ikke så mange andre end
Hobro på bakkerne :-)
/Charlotte Veng

4. Hvem var med deroppe?
Der var mange deroppe - altså jeg ved ikke lige helt,
hvordan du mener, men der var nok instruktører til
at instruere os og det var meget dejligt.
5. Hvem boede du sammen med?
Jeg boede sammen med William, Brian, Jesper, Lis,
Thor, og Alexander, tror jeg nok, han hed.
6.Hvad synes du om at køre konkurrencer?
Jeg synes, det var meget sjovt at køre konkurrencer,
men jeg er ikke såååå god, så jeg vandt ikke noget,
men det var sjovt alligevel.
7.Havde I nogle opgaver deroppe?
Ja og nej - altså vi lavede ikke så meget andet end
at stå på ski men pigerne lavede mad ihvertfald!
9
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Bedste på skiklubtur
er bare det bedste
I uge 49 gik turen med bus til Kvitfjell med mit ældste barnebarn Thor.
Den tur havde vi begge glædet os meget til.

Vi blev indkvarteret i dejlige hytter tæt på skiløbet,
med andre børn og skiinstruktører samt bedstes søster, som lige skulle se om det var noget for hende
at få sin guldklump med på sådan en skoletur.

osv. Det er hyggeligt at kunne hjælpes ad omkring
børnebørn, og de var SÅ søde at køre med om
eftermiddagene. De ville jo også gerne vise, hvad
de havde lært.

På denne tur var en glæde at se, hvordan der blev
leget og god tålmodig indlæring. Der var nærmest
en skilærer på hver af de 2 yngste Olivia og Thor,
som ud over skiløb også hyggede sammen i hytten, når Olivias bedste var på opgaver omkring løb

Et storslamon og slamonløb deltog de da også i, så
det var en stolt bedste, der nød at se den udvikling,
der var sket på så kort tid.
Hilsen
Thors Bedste

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 101
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Bedstetur igen i uge 3 med
de 2 mindste børnebørn
på 4½ og 5 år

Turen i uge 3 til Skeikampen i Norge var en dejlig
familietur bestemt også en bedstetur for mig. Turen
bød på undervisning i alle niveau, ung som ældre
kunne blive udfordret og dygtigere. Det var fint med
formiddagsundervisning for især de mindste.

taget hjem med at det lykkedes, og at de selv også
syntes, de har haft en god oplevelse.
Masser af leg i sneen og god hygge i lejligheden
med popcorn og varm chokolade samt lidt god
historielæsning blev der også tid til.

En tak til Pernille, Thilde og ikke mindst Emilie
forederes tålmodighed med mine 2 ”banditter”. De
havde bestemt, at ski, det gad de ikke. Det holdt så
kun til de så Emilies medalje, SÅ rykkede det lige
pludselig. Det var bare så skønt at se. Nu er vi nemlig

Tak for endnu
en dejlig skitur Bedste
(Lis), Siff og Sebastian
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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
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Hobro afdeling
Store Torv
Tlf. 9657 5000
jutlander.dk
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Skismøredag 2016
Igen i år blev skismøredagen et
tilløbsstykke og mange har fik
toptunede deres ski til turene med
klubben i januar og februar. Især
mange fra den tætforestående uge
3 tur var mødt op for at få skiene
klargjort til weekenden efter.
Det tager lidt tid at få styr på teknikken, men som
det ses på billederne, giver et par af klubbens
instruktører kyndig hjælp til sliberiet, hvis man
ikke selv havde mod på at give sig i kast med
slibningens kunst.
Måtte man vente lidt, kunne ventetiden bruges på
at drikke en kop kaffe eller nyde en lækker vaffel
fra ”Thildes vaffelhus”
Villumsign lagde igen velvilligt lokaler til og talrige
skruestikker var sat op for at tage imod ski, der
trængte til en kærlig hånd.
Skiklubben har investeret i en slibemaskine, som
finsliber skiene og giver en skarphed, man bogstavelig talt kan skære sig på, hvis man er uheldig.
Spar Nord fonden har sponsoreret denne og det
er en rigtig god hjælp til klargøringen af udstyret.
Igen i år blev der solgt brugte ski, skitøj og udstyr.
Vi glæder os til igen at kunne hjælpe dig godt på
vej på ski til næste år.
/Charlotte Veng
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UGE3TUREN

Et par gamle rotters
første erfaringer med
skiundervisning
Vi var som nye medlemmer af Hobro Skiklub med på vores første tur
med skiklubben til Alpendorf i uge
2, 2016.

Jeg må dog indrømme, at jeg var lidt skeptisk overfor
den obligatoriske undervisning. Jeg mener jo selv, at
min stil på ski er fantastisk og svær at forbedre:-))
og samtidig var min mening at rundkreds og peptalk
er noget overvurderet :-)
I bussen på vej mod Alpendorf blev vi præsenteret
for instruktørerne. Undertegnede skulle med Brian
og Dorte skulle med Jesper og Peter.

Grunden til, at det lige blev Hobro var, at vi var anbefalet turen fra et par gode venner, Vibeke & Peter
Gørlitz, som deltog i 2015.
Vi har været på ski mange gange nordpå såvel
som sydpå, men har aldrig fået undervisning. Men
da vi skulle med et par venner, navnesøster Dorte &
Iver, hvor Dorte er nybegynder, var en skiklub med
undervisning et indlysende valg.
Peter fortæller:

Det viste sig at være en kanon undervisning, og for
mit vedkommende med Brian, var der jo alligevel
et par ting, der kunne strammes op på:
Jeg kan nævne i ﬂæng:
• 1-2 metoden
• Op-ned
• Vægten frem på skien, med forskellige redskaber
• Kørsel i slange
• Brug af storetå til at styre med

- 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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• Og sidst men ikke mindst, the Moose.
(Brian kan måske bedst forklare hvad det går ud
på :-) (Vi glæder os til at se en demonstration til
afterski, red. J )
Jeg synes selv, jeg kan mærke forbedring i svingteknik osv., så træningen har absolut ikke været
spildt på mig.
Dorte fortæller:
I modsætning til Peter har jeg haft store forventninger til at få skiundervisning. Jeg var forinden helt
klar over, at der var mange vaner og teknikker, der
kunne forbedres og mine forventninger er helt klart
blevet indfriet.

og afkoms skiløb og det har drejet sig meget om fart.
Jeg kunne jo slet ikke følge med og har ofte følt, at
jeg er dårlig til at stå på ski, så det har været rigtig
dejligt at få ros og opmuntring og blive korrigeret på.
Jeg har fået mange redskaber med mig, som jeg er
klar på at arbejde videre med til næste gang.
Tusind tak fra os begge for en super flot arrangeret tur i dejligt selskab. Hobro Skiklub
vil helt klar være med i overvejelserne, når vi
næste år skal på ski.
De bedste hilsener fra
Dorte og Peter fra Nibe

Jeg har fået nogle af mine dårlige vaner og teknikker lagt i baggrunden og kan nu klart mærke, når
jeg gør tingene rigtigt. Det er en skøn fornemmelse.
Jeg har i mange år bare forsøgt at hænge på mand
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Juniorafslutning
Torsdag den 4. februar blev ungdomsudvalgets afslutningsfest
afholdt som kulminationen på den
række af aktiviteter, der igennem
efterår og vinter har udspillet sig
for skiracerne - klubbens yngre
medlemmer.
Henimod 30 deltagere fordelt på børn/unge og
voksne havde sat hinanden stævne på Bymarkskolen.
Ungdomsudvalgets formand Henrik Sønderholm fik
den store ære af at præsentere aftenens program,
som i al sin enkelhed gik ud på at få lidt godt til
ganen, og derefter udføre vel nok aftenens vigtigste
punkt; nemlig at kåre Årets Skiløber.
Denne traditionsrige kåring - som også udgør en
tildeling af en vandrepokal i form af en ski i sølv

samt 1000 gode danske kroner, tildeles via klubbens formand Niels Leth, til et ungt menneske
blandt klubbens medlemmer, som i den forløbne
sæson har gjort sig specielt og positivt bemærket
på en række udvalgte fronter.
Det være sig indenfor kammeratskab, fremmøde
til aktiviteter, resultater/begivenheder indenfor
skiløb eller aktiviteter, som på anden måde har
bibragt værdi til klubben som sådan. Denne gang
gik prisen fuldt fortjent til Thilde Lykke Jensen. Se
nærmere på side 15.
Efter veloverstået spisning og kåring af Årets
Skiløber blev gymnastiksalen åbnet, og der var
mulighed for at spille fodbold, gynge/kravle i tov,
William tilbød prøveture på sit nye Seqboard og
alle unger var i fuld vigør i lidt over en time.
Alt i alt en rigtig hyggelig aften i selskab med klubbens unge medlemmer.
Derudover skal der lyde en stor tak til ungdomsudvalgets medlemmer samt forældre til skiracere,
som har bidraget med deltagelse og hjælp til
aktiviteterne igennem sæsonen.

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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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
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98 52
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Kurt Nielsen - 40 56 44 33 .TlEsben
Nørlem - 24 49 68 55 Brian Mi
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25 51 Mariagervej 42 9500 Hobr
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Telefon 98 52 44 33 Telefax 98 952
25
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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
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SPAR

50%
hele året rundt

Årets Skiløber 2015/16
Hvert år uddeles prisen som årets
skiløber til juniorernes afslutningsaften. Pokalen er en ski af sølv,
som er doneret af klubbens tidligere
formand Bente Nielsen. En sølvski,
som hun selv vandt som ung på ski.
Nedenstående tale blev overbragt
af nuværende formand Niels LethSørensen til den glade modtager.
Kære skiracere
Det er en tradition at Hobro Skiklubs vandrepokal samt
”historiebog” skifter ejermand hvert år, når vi afholder
afslutningsfest for skiracerne. Samtidigt udnævnes den
nye ejermand med titlen ”Årets Skiløber”, og kan bryste
sig med denne titel et helt år frem.
Prisen går traditionen tro til en person som med sin
væremåde, engagement og deltagelse i forskellige arrangementer har gjort en forskel f.eks. på det kammeratlige
eller klubmæssige plan.
Årets Skiløber 2015/2016 har gjort sig positivt bemærket
ved flere lejligheder.
Bl.a. har personen været fornuftigt aktiv og deltagende,
ved de arrangementer som har været afholdt af Ungdomsudvalget.

kammerat, og har haft en afsmittende effekt på personer
i nærheden, via sit bramfri sprog og ligefremme facon.
Desuden har personen vist god stil og godt skiløb i såvel
DM som Nordkredsmesterskaberne.
Yderligere har personen vist initiativ og fremadrettet
engagement, ved på skiklubbens uge 3 tur, at indgå i
trænerteamet som assisterende hjælper. Der lurer måske
en instruktørkarriere forude? J
Det er med stor glæde, at Skiklubben denne
gang uddeler ”Årets Skiløber” til Thilde Lykke
Jensen. Det er fuldt fortjent. Tillykke!

Personen har været en tilstedeværende person, en god
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BRØNDUM
MURERFORRETNING
v/ Bjarne Christensen

. AUT. KLOAKMESTER

www.broendum-murerforretning.dk
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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 101
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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
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Hobro Skiklub har modtaget kr. 10.000,- fra Spar Nord Fonden til en kantslibemaskine. Beløbet blev overrakt til formanden en torsdag aften til ungdomstræning af Vibeke Østergaard. På billedet ses såvel den
glade formand som den glade giver flankeret af glade børn fra Hobro Skiklub.
Kantslibemaskinen er allerede taget i brug, da den blev brugt til skismøredagen, hvor talrige af klubbens
medlemmer fik afprøvet teknikken med at slibe og vokse egne ski under vejledning af instruktører fra
klubben.

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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Hobro på ski
Alle bekymringer blev
gjort til skamme…
Igennem flere år har vi ofte talt om at tage på en skitur, men små
børn, husbyggeri og økonomien havde altid været en hindring for os.

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 101
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Over et glas vin med gode venner faldt snakken
igen på rejseoplevelser og dermed vores tanker
om skitur. Vores venner nævnte Hobro Skiklub, og
at de havde hørt om en miniferie med alt inklusiv –
og tilmed til få kr. Vi undersøgte mulighederne på
skiklubbens hjemmeside, og blev straks enige om,
at vi ville tilmelde os turen.
Det var med nogle bekymringer, da vi igennem
årene havde opbygget flere hindringer end fordele.
Trætte, forfrosne børn på toppen af et bjerg, der
bare vil hjem i varmen, opbevaring af al den ekstra
baggage, det vil kræve i form af skiudstyr m.m.
samt at skulle aflevere børnene på skiskole – og så
uden mor og far! Jamen, hvordan skulle det dog gå.
Vi blev enige om, at når andre kunne, så kunne
vi også!
I tiden op til skituren, blev vi jævnligt informeret af
klubben, via e-mail og SMS, vedr. selve turen samt
arrangementer forinden.

Ved at melde os ind i klubben, blev vi tilbudt flere
ture, hvor vi kunne få muligheden for at møde andre medlemmer af klubben. Vi deltog bl.a. i en tur
til Rønbjerg Feriecenter, hvor børn og unge kunne
give den gas på klatrevæg, forhindringsbane og
badeland – alt betalt af klubben.
Da vi aldrig havde haft ski på før, v
algte vi ligeledes at deltage i ture til SkiArena i Århus,
igen med alt betalt af klubben. Her fik vores ældste
datter Ida på 9 år en masse gode oplevelser – og
en god fornemmelse for flere tekniske øvelser o
forhold til det at stå på ski.
Dagen for skituren kom, og vi mødtes med klubben i Frederikshavn ved 8-tiden om morgenen.
Flere praktiske detaljer blev igen formidlet af Peter
Bugge, som havde arrangeret turen. Da vi kom
ombord, fulgte vi alle de andre til et stort område,
hvor vi hyggede dagen lang. Igennem dagen kom
flere af instruktørerne rundt og hilste på os alle, så
vi vidste, hvem der skulle guide os på løjperne de
næste dage. Flere af de unge piger var rigtig gode
til at lege med børnene på færgen, så de allerede
var ”bedste venner” inden den kommende skiskole.
Her skal lyde en kæmpe tak til Emilie og Thilde,
som bare var super gode til ungerne. Generelt blev
vi taget rigtig godt imod, og følte os hurtigt som en
del af klubben og fællesskabet. Der var fokus på at
få alle med og sikre en god stemning blandt alle.
Efter ca. 3 timers kørsel fra færgen, ankom vi til
Skeikampen. Vi fik udleveret 3 kasser med mad plus
det løse. Peter Bugge var hurtig med at udlevere
nøgler til lejlighed og liftkort samt anvise mødested
for næste dag – igen velorganiseret og planlagt til
mindste detalje.
Det var som juleaften….
Da vi åbnede døren til lejligheden, blev vi så glade.
Det var super lækre lejligheder med en stor dobbeltseng og køjer til ungerne. Køkken/ stue var fuldt
udstyret med alt, hvad man skulle bruge. Vi havde
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Hobro på ski
egentlig ikke talt videre om, hvad forplejningen bestod af, trods vi var blevet informeret om dette på
forhånd. Da vi åbnede kasserne, blev det dog igen
synligt, at kvaliteten var i højsædet og at vi bare
skulle hygge. Der var kød og pålæg fra slagteren,
grøntsager, mælk, juice, kaffe, te, havregryn kaffefiltre, sølvpapir osv., ja selv flere liter kakao med
tilhørende flødeskum. Aftenmenuerne var ikke at
forglemme - der var bare tænkt på alt! Generelt
var der så meget mad, at vi slet ikke kunne nå at
få det hele spist.
Vi havde selv medbragt lidt godter hjemmefra,
men selv dette var der også tænkt på. Pakkerne
indeholdte popcorn, saltstænger o.l.
Generelt om turen:
Der var planlagt skiskole dag 1,2. og 4 – dvs. 3.
dag (lørdag) kunne vi gøre, som vi ville hele dagen.
Dag 1 - på skiskole
Vi mødtes med de andre på den store plads ved
børnebakkerne – kort gåafstand fra lejligheden. Vi
blev igen hurtigt og effektivt informeret – og delt
ud i hold. Janni og jeg, plus tre andre skulle på
begynderhold ved Sigurd. Emma på 5 år skulle
instrueres af Pernille og Thilde, og Ida på 9 år
skulle i kløerne på Emilie og Michael.
Formiddagen gik med grundøvelser - hele tiden i
et tilpasset tempo, så alle var med.
Om eftermiddagen var der ”fri leg”, så vi kunne
øve det, vi havde lært hos vore respektive ”instruktører”.
Om aftenen var der ”kveld kjørring” – aften ski med
lys på løjpen. Emma og Janni hyggede i lejligheden
med ømme muskler og varm kakao, mens Ida og
Henrik tog et par gode ture op og ned af løjperne.
HOBRO SKIKLUB - SKINYT 101
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Dag 2 - på skiskole
Den første dag havde skabt lidt forskellige behov
hos mange – her i blandt Janni og jeg. Janni ønskede stadig at arbejde videre med børnebakken og
de basale bremse/styre øvelser. Henrik ville have
lidt mere ”action” og videre til næste udfordring.
Instruktørerne var enige og super elegant blev vi
opdelt på andre hold, så vi hver især fik indfriet
vores behov denne dag. Sådan blev vi vurderet
hver dag, og instruktørerne byttede deltagere
gennem turen, så alle blev udfordret i henhold til
ønsker og kunnen.
Dag 3 – fri leg hele dagen
Janni begyndte langsomt at føle sig sikker på at
styre/bremse og ville gerne prøve kræfter med en

tallerkenlift samt længere ture med lidt mere fart
på. Henrik fandt en rød løjpe, som skulle forsøges
– og med stor stolthed blev der fortalt om de store
oplevelser senere på dagen.

til toppen af blå løjpe og var pavestolt hele vejen
hjem fra Norge.
Emma og Ida fik også deres lyst styret med hver
deres ture i det fri.

Denne dag fik vi også rigtig mulighed for at følge
børnene i deres kæmpe udvikling, der var sket på
de forrige dage. Ida fik lokket Henrik med på diverse
udfordringer, og han måtte erkende, at det var svært
at følge med sin 9 årige datter :-)

Hjemtur
Hele turen hjem gik lige så velorganiseret, som
de forrige dage, og vi ankom til færgen i god tid.
Hjemturen skulle foregå om natten, så vi overnattede i 4-mands kahytter, med eget bad, toilet og
køjesenge. Alle vågnede udhvilede og tilfredse med
hele turen.

Dag 4 – på skiskole
Flere udfordringer blev udforsket og især denne dag
fik vi alle en fornemmelse for, hvad skiløb kan være.
Henrik var på langfart med holdet – under kyndig
vejledning af instruktøren Flemming. Janni rykkede

Den største glæde for os som nybegyndere var helt
klart, at der var fokus på, at vi kunne blive udfordret
i hver vores tempo – at der var styr på detaljerne.
Informationsniveauet var højt og der var generelt
glade mennesker, som altid var klar til at inddrage
os og især vores børn, i hyggen og legen.
Tak for en rigtig fed tur – vi er klar igen i 2017!!
Af Henrik 36 år, Janni 36 år,
Ida 9 år og Emma 5 år.
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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.
Tobias, Philip og Jan Tubbert låner
udstyr til Skeikampen - turen,
januar 2016

MEDLEMSLÅN I SKIBIKSEN
Nis Peder Juhl
Højdevej 8, Hobro.
Telefon: 2147 6389,
Mail: mnjuhl@webspeed.dk
HOBRO SKIKLUB - SKINYT 101
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Stemningsbilleder
fra Wagrain 2016

Tak for en fantastisk god tur og jeres gode humør - Vi glæder os til
2017 (turen er bestilt) - så hold øje med hjemmesiden og SkiNyt.
Alle er velkommen - Vi ses
Mange SKIHILSNER TINA - ANETTE - JANN
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GCYKLER
G for GODEcykler
til GODEpriser

DIN CYKEL - DIT SPONSORAT
Kontakt
gcykler@gmail.com
eller
2741 0033

Hold formen
ved lige hele
året

GÅTURE - CYKLING – SKILØB.
”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 vinterhalvåret mødes vi kl. 9.30; i Sommerhalvåret
cykler vi kl. 9.00.

BIL · MC · KØRETEKNIK
GENERHVERVELSE
HOBRO SKIKLUB - SKINYT 101
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Alle, der er medlem i Hobro skiklub er velkomne
til en aktiv og hyggelig formiddag.
Tovholder Marie Kjems Juhl tlf. 42 19 07 67
se evt. www.hobroskiklub.dk

e

g så

Seniormotion i januar er
også at komme ud på
egne langrendsski, når
vejret endelig viser sig
fra sin bedste side. Bente
Nielsen har sendt disse
to stemningsbilleder fra
en smuk solbeskinnet
sne-dag, hvor der kunne
trækkes spor på markerne
bag Søndertoften.

Mu-

våret

mne

07 67
ub.dk
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Tal med en bank,
der forstår dig
Er du på udkig efter en bank, der arbejder lige så hårdt
for dig, som du arbejder for dine penge?
Så tror jeg, det er på tide, vi hilser
på hinanden.

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

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

tættere på

HYTTEUDLEJNINGl
Haf jel

Til 8 eller 12 personer

Jyllandsvej 2, 9500 Hobro
Tlf.: 98 52 44 11
HOBRO SKIKLUB - SKINYT 101
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Yderligere information og bestilling på:

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

Dagsorden til

GENERALFORSAMLING
D. 18. MARTS KL. 17.00 PÅ BYMARKSKOLEN.

GENERALFORSAMLINGEN DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandsberetning
Det reviderede regnskab samt budget for kommende sæson
Indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen - I lige år vælges op til 4
I ulige år vælges op til 5
6. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år.
7. Fastsættelse af kontingent
8. Evt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Skirejser til Tyskland - Østrig - Italien
Kør-selv skiferie - Grupperejser - Snescooter safaris
Altid personlig service!
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Afsender: Hobro Skiklub, Gyvelvej 3, DK - 9500 Hobro

Stemningsbilleder Hobro på ski 2016

Vinderen af et
gavekort er fundet.

Tillykke siger vi herfra

SKINYT ÅRGANG
KONKURRENCE

100

I forbindelse med dette særnummer af SKI-NYT udloves endnu en konkurrence.
Du vil modtage en mail via Conventus med et link i juledagene. Ved at svare på
3 spørgsmål, som du finder svarene på i dette nummer, deltager du i konkurrencen om et gavekort på 300 kr. valgfrit til en af vore sponsorer.

