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THOMAS UHRSKOV...
... BLÆRERØV eller BRILLERYSTER, leverede pointen at
man skal aldrig nogensinde så langt ud af komfort...
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BESTYRELSEN FOR HOBRO SKIKLUB:
Formand: Niels Leth Sørensen

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

n kommer!
Vi glæder os til at snee

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

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

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

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

Klubben er tilsluttet Danmarks Skiforbund under Danmarks

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

Idrætsforbund og er underkastet disse forbunds regler og love.

TURudvalg: Karsten LYKKE Jensen

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

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

at skaffe de bedste muligheder for at få mere glæde af 		

B & U udvalg: Henrik Sønderholm

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

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

fra afslappede skiferier til konkurrencer.




store konkurrencer,



at arrangere ture i ind- og udland.

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.

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

Formand for børne- og ungdomsudvalg

TUrlederudv.: Jann Sams

Medlem af Turlederudvalget, Instruktørgruppen og
Afterskigruppen

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

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

Formand for turudvalget

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

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

Kontingent pr år:
Junior 0 - 5 år

Gratis	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.
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300 skal på tur med
Hobro Skiklub...
Formanden har ordet

Som der ser ud nu,
både nord og syd på,
bliver det en rigtig
god sæson snemæssigt. I norden blev de
første sving slået i
starten af november
og lidt senere begyndte flere område
i Alperne ligeledes at
åbne deres område
og selv i Hobro har vi
haft en uge med sne.

Naturligvis kan alting ændre sig,
men der er dog et muligt tegn på
en rigtig god vinter.
Starten har ligeledes været rigtig
god for Hobro Skiklub. Alle vores
ture er udsolgte, hvilket betyder,
at næsten 300 skal på tur med
Hobro Skiklub i denne sæson.
Skigymnastikken er kommet rigtig
godt fra start med et meget flot
fremmøde. Ungdomsafdelinger
er i gang med vintersæsonen.
Her er der plads til flere deltagere, så har du eller dit barn lyst
til sjove aktiviteter hver torsdag,
så mød endelig op. Se mere info
på hobroskiklub.dk. Sidst er der
vores konkurrenceløbere, som
har trænet hårdt og længe og det
bliver rigtig spændende at følge
dem alle. Der er tegn på, at der
kommer flotte resultater. Marcus
Vorre har kørt sig til en 3. plads i
et FIS løb i Solda i Italien.
Sidst er det en glæde, at vi i denne
sæson kan dække vores skiundervisning med egne instruktører. Det betyder at de godt 230
medlemmer, der skal modtage
undervisning på en klubtur, vil

blive undervist af klubbens egne
instruktører.
Husk, at rigtige mange aktiviteter
i Hobro Skiklub er gratis, når blot
medlemskabet er i orden.
Lige her mod deadline har vi
afholdt SkiEvent 2016, som
er et nyt men forhåbentlig
tilbagevendende tiltag i Hobro Skiklub. Jeg vil gerne på
bestyrelsens vegne takke
såvel alle de fremmødte,
som var med til at skabe
en stemningsfyldt dag, de
mange frivillige medlemmer,
som løftede i flok og vores
sponsorer, som gjorde det
muligt at gennemføre arrangementet og give en
økonomisk håndsrækning
til klubben. Der er meget
mere om SkiEvent 2016 inde
i bladet.

Rigtig god sæson.
Med venlig hilsen
Niels Leth-Sørensen
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SkiBiksen

HOBRO SKIKLUB
Lån klubbens udstyr

- og få hjælp og vejledning før I skal på tur

Som medlem kan du låne alpint skiudstyr, slalomski-og støvler
og hjelme. Der er også seler mv. til de mindste.
Der er et bredt udvalg i størrelser lige fra de største voksne til de alleryngste fra 3 år. Udstyret bliver
løbende fornyet, så der er meget nyt på hylderne.
Lånerne hæfter naturligvis for udstyret og betaler en mindre klubpris til vedligeholdelsen. Et af klubbens
formål er jo netop, at så mange som muligt kommer på ski - og her kan klubudstyret og vejledningen
medvirke til en støtte i starten.

Det sidste hentes hjem fra sommeropbevaring, og Nis er
klar til udlån i Skibiksen.

Mie og Andrea
Thomsen med
udstyr fra
Skibiksen
Hobro skiklub - skinyt 104
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MEDLEMSLÅN I SKIBIKSEN
Nis Peder Juhl
Højdevej 8, Hobro.
Telefon: 2147 6389,
Mail: mnjuhl@webspeed.dk

Glimt fra Skisportens verden
Skiforbundet gennem 75 år

af tidligere generalsekretær i Forbundet Henrik Fritzen

Årets julegaveidé
I forordet skriver Henrik Fritzen selv, at han,
da han i 2012 kastede
sig ud i dette bogprojekt, ikke havde drømt
om omfanget af opgaven. Bogen skulle
have været færdig til
Skiforbundets 75 års
jubilæum i 2013.
Henrik fik ret og først i dette efterår 2016, kunne han endelig få
bogen trykt og udgivet.
Vi, som har været med undervejs
med interviews, skihistorier og
fotos fundet i gamle arkiver ved,
hvilket enormt arbejde, det har
været.
Det er en meget spændende

bog - ikke bare for skinørder,
men for alle, der interesserer sig
for idrætspolitik og organisatorisk
arbejde.
Man må både le og græde og
genkender alle vanskelighederne
og udfordringerne, når det er
frivillige, der skal drive en organisation.
Hvad driver værket? Selvfølgelig
stor interesse for en idræt, men
også egne personlige interesser
og ambitioner præger livet i en
idrætsorganisation. Det er en bog
til at blive klogere af at læse.
Selv har jeg og min familie været
en del af historien lige fra min
første tur til Norge i 1947 til Rjukan,
hvor vores bus blev taget af et
sneskred og vi måtte vandre af
sted til fods med ski og bagage.
En anden uforglemmelig oplevelse var det store hopstævne på
Holtekollen i 1952 efter OL i Oslo
(se forside foto).
Selv nåede jeg at komme på det
danske landshold i begyndelsen
af 60’erne med især uforglem-

melige ture til Low-Landers konkurrencerne i Val d’Isere. Johnny
Albertsen, en af Danmarks dygtigste skiløbere gennem tiderne,
der ligeledes pryder forsiden af
bogen, oplevede jeg første gang
til DM for juniorer i Zauchensee.
Han var da 10 år gammel. Det
gjorde et enormt indtryk på mig,
at hans far kom op til ham med
nysmurte ski til 2. gennemløb. Det
havde vi aldrig set før.
Jeg kan på det varmeste anbefale
bogen til alle, der interesserer sig
for skisport og sportens udvikling,
men i høj grad også til alle, der
interesserer sig for idrætspolitikkens glæder og faldgruber.
Bogen kan købes hos boghandlere og netbutikker landet over.
Som medlem af Hobro Skiklub
fås bogen til nedsat pris for kr.
200.- ved henvendelse til:
henrik@fritzen.dk eller
bente.ragnhild@outlook.dk
/Bente Nielsen
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Skievent 2016
Forberedelserne
har været mange
og markedsføringen mere massiv
end før set i klub-

Hobro Skiklub og Intersport Hobro
afholdte d. 27. november SkiEvent
på Mariagerfjord Gymnasium. Flere
måneders planlægning og markedsføring var gået forud og alle sejl var
sat for at skabe en spændende dag
i skisportens tegn.

bens historie.
Selv vejret viste
sig fra sin flotte
side med høj sol

Dagen efter Black Friday var et sats måske havde klubbens medlemmer
fyret alle pengene af dagen før? Men
det virkede ikke til at have den store
indflydelse på købelysten blandt de
ca. 400 mennesker, der dukkede op
i løbet af dagen. Der blev indkøbt i
stor stil til julegaver og kommende
skiture og de fleste satte også stor
pris på, at der var både tid og rum
til en ordentlig og grundig service
og vejledning fra personalet fra
Intersport og de to repræsentanter
fra Nordica og Salomon.

og rimfrost på
græsset fra morgenstunden.
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Der var mulighed for god forplejning.
En stor grill var sat op ved hovedindgangen og pølsemestrene kunne
nyde det flotte solrige vinterfrostvejr.
Indenfor var der kager fra Bæchs
bageri, æbleskiver, kaffe og ”Skiwasser” til børnene for at skabe den
gode stemning af Østrig.
Intersport havde flyttet hele varesortimentet af ski, skistøvler og alt
i vintertøj med ud på gymnasiet og
det hele tog sig flot ud i den store
forhal, hvor der var god plads til at
fremvise varerne.
Skiklubben havde sat en masse
små stande op, som profilerede
forskellige dele af klubbens tilbud.
Skibiksen havde naturligvis egen
stand, hvor man kunne blive vejledt
i lån af udstyr til skiferien. Slibemaskinen blev fremvist, og der blev
reklameret for skismøredag og for
klubben som sådan.

Henrik Fritzen fik også en rødternet
dug og mulighed for at præsentere
sin nye bog om ”Glimt fra skisportens verden” (se omtale andetsteds
i bladet)

Her kan ses flere billeder
fra dagen!

http://nordjyske.dk/nyheder/
tilfredshed-med-skimessei-hobro/28b5d4ab-7d56-4a259828-3ad9e178dd0c/4/1513

Der var en stand for den lokale
skirejse-arrangør Henrik Tang, der
via sit firme www.ski-tour.dk arrangerer ski- og ferierejser til mange
forskellige destinationer og en stand
for Stena Line og deres tilbud om
ture til Norge og Sverige.
Sjovest for de fleste i alle aldre var
nok wii-standen, hvor man kunne
udfordre sig selv på slalomski eller
med skihop foran skærmen. Der var
stor konkurrence blandt deltagerne
og vores OL-bysbarn Fie Udby, som
før har været aktiv i Hobro Skiklub,
kiggede forbi og måtte se sig slået
af sin ægtemand med få sekunder.
Ligeledes kunne man afprøve sine
evner på klubbens nye segboards og

det var der flere, der prøvede kræfter
med i gymnasiets Grønnegård.
Dagen igennem blev der solgt lodder til det amerikanske lotteri, som
mange af byens lokale firmaer
havde doneret flotte gaver til, hvilket
Skiklubben er meget taknemmelig
for. Sponsorerne kan også ses her
i SkiNyt.
Lotteriet kulminerede med udtrækningen af hovedgevinsterne efter
Thomas Uhrskovs show.
Weekendturen med Stena Line til
Norge gik til Flemming Schack, Dorte
Bundgaard blev udstyret med nye ski
fra Intersport og Mona Lisa Svengaard Mortensen fik sig et par nye
skistøvler - begge dele fra Intersport.
En tilfreds formand udtalte sig efterfølgende til Nordjyske som bragte
denne lille notits og hvor der også
kan ses flere billeder fra dagen.

7
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Ønskeliste til jul...
Er det ikke snart…. JUL.2016
Et must under ski-interesseredes juletræ i år.
Læs mere her i SkiNyt, hvor du kan købe bogen til kun
200,- kr.
Et gavekort til SkiArena vil forbedre din teknik på pisterne klik ind på deres hjemmeside og læs mere… De har også
familiekurser, hvis I skal på ski for første gang og gerne vil
være bedre forberedte.
En wirelås til at låse dine ski fast på med, når du lige skal
ind og have en kop Glühwein ☺
Pris: fra ca. 99, til ca. 199,- alt efter kvalitet.
Coolstuff.dk har vildt mange sjove ting, som du ikke har
brug for - og så alligevel …
Skimasker med dyreprint er ret sjove. Se flere varianter
på https://www.coolstuff.dk/Beardo-Balaclava-Dyremotiv

Til de mindste:
For ca. 200,- kan du få et overtræk til børneskihjelme. De
små elsker dem og du kan se, hvor de er på bakken - winwin. Der er masser af varianter til både drenge og piger,
søde og seje på skiwear4u.dk.
Problem: Din iPhone går altid kold i frostvejr.
Løsning: En fastcharger er måske din redning. Den lader
fra 0-50 % på 30 minutter.
Så med et smil til kromutter, må du sikkert gerne lade din
telefon op, mens du napper en ”Heisse Schokolate mit
Sahne”
/Charlotte Veng
*billederne i artiklen er fundet på nettet
og er ikke reklamerelaterede
9
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Thomas Uhrskov til SkiEvent
Fotos: Charlotte Veng

BLÆRERØV
ELLER
BRILLERYSTER
SKI EVENT THOMAS UHRSKOV

Masser af billeder fra
vores lokale fotograf Røgild
kan desuden ses på:

https://photos.google.com/share/
AF1QipO0qYFgVeSkdDkf2QlhVd17zY_
qP5vIkIHEln1A9ko9Gaa-48_J5Woc6fWWr-4wPA?key=RFBhdnRaQk4x
U1k1Wm5NLUFvcDBrN011UWdzZ2Jn
Hobro
skiklub - skinyt 104
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Fortsættes side 12 }

SPONSORVÆG til Hobro Skievent nov.2016
TAK!
Stor tak til alle de lokale firmaer, som var med
til at sponsorere gaver til det amerikanske
lotteri til SkiEvent 2016.

Med jeres støtte var I med til at skabe en
rigtig god dag for klubbens medlemmer og
andre ski-interesserede.

SPONSORVÆG
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SKI EVENT THOMAS UHRSKOV

Den var hård at trække op lige i
starten…. En sjællænder - som
med vanlig kraftig karlsmartagtig
ø-accent - kommer ind med et
budskab om, at man skal blære
sig, når man er dygtig til at stå
på ski…

/Charlotte Veng
Skiklubs skibriller på. Vi håber jo
lige præcis med vores uge 7 tur,
at rigtig mange børn bliver grebet
af at stå på ski. Uhrskov blev lettere overrumplet af svaret, men
kom hurtigt tilbage i skisporet
og greb tråden og roste svaret

kurve er større. De fleste voksne
skikurve derimod står i stampe,
når man tager samme sted hen,
kører på de samme bakker og
ender i ”the comfort zone”, hvor
udviklingen stagnerer. Dette var
vand på Hobro Skiklubs mølle,

En gennemsnitlig dansk skiløber
tænker mere, når han/hun står
på ski end når vedkommende
er på arbejde! Der sker noget,
når man begynder at tænke og
vi taler negativt til os selv. Efter
de to indledende og meget forskellige videoklip kom Uhrskov
ski-pointer til at Uhrskov spørger
bredt: ”Hvornår er det sjovest at
stå på ski?”

til skyerne. For ”Hvad gør børn,
når de falder?”, fortsatte han. ”De
griner, hvis det kilder i maven! De
græder, når de slår knæet. De reagerer, som det føles i kroppen”.
Hvad gør voksne? De udvikler
sig ikke meget på ski, fordi de
tænker for meget! De prøver at
smide brillerne af - med andre
ord desperat kigger sig omkring
og tænker: ”Var der nogen, der
så mig?” ! Så hvis man fra liften
spotter en voksen, der prøver at
smide brillerne af, er det en voksen, som prøver at camouflere,
at han er faldet ☺

da det præcis er den udvikling,
vi gerne vil skubbe i en anden
retning gennem instruktion af
såvel børn som voksne på vores
ture uanset niveau.

”I VINTERFERIEN!!”, råber en
8-årig knægt blandt publikum.
Et supergodt svar set med Hobro

Thomas Uhrskovs pointe er, at
begyndere (uanset alder) griner
mere, fordi deres udviklings-

Ikke mange i salen klappede, da
Thomas Uhrskov viste filmen,
hvor han - uden hjelm og gennem
en udfordrende pukkelpist! - efter
eget udsagn står HERREGODT
på ski.
3 minutter efter viser Uhrskov
filmklippet, hvor han styrter 6-7
gange og sidste gang råber han
op til kameraet og råber ”Jeg ku’
ikk’ se sporet!”, blev der til gengæld grinet og klappet højlydt. De
to yderpunkter er ifølge Uhrskov
ikke langt fra hinanden. Fra ”hold
da kæft, det kører godt det her”
til ”nej nej nej, bare der ikke er
nogen, der ser mig”. Ofte kører det
ski’degodt på det niveau, man er
på for nuværende og grunden til,
at det går galt er, at vi begynder
at tænke!

Hobro skiklub - skinyt 104

12

Thomas Uhrskov har for år tilbage
lavet en DVD, der hedder ”Æbletræet, kærligheden og det glade
skiløb” At lære at stå på ski er
som at lære at klatre i træer. Ikke
for meget teori - bare mærk efter
i kroppen, hvad der føles rigtigt!
LUK ØJNENE!
Det bedste skivejr er ikke høj
sol - men snevejr, hvor alt står i
et og man ikke kan se 3 meter
frem - for så bliver man bedre til
at stå på ski. Man kan også stå

på ski med lukkede øjne to og
to og holde øje med hinanden.
Uhrskov får hele salen til at stå op
først med åbne øjne og derefter
lukkede øjne. ”Nu kan I stå på
ski!”, lyder hans ræsonnement. Et
dårligt sigte får en til at fokusere
på det væsentlige - fødderne!
Mange fryser om tæerne på 2.
og 3. dagen for på det tidspunkt,
er man begyndt at tænke med
hovedet og ikke med fødderne!
Thomas viste et helt magisk
klip med ham og den dygtige
freeskier Rasmus DJ, som iført
kansasdragter påført en masse
lysdioder løb på ski i bælgravende
mørke. I den mundering er man
i zen-zonen konstant og mærker
KUN sit eget skiløb.
SYNG!
”Det er ren og skær magi, hvad
jeg kan gøre, når jeg står på mine
ski” De gange undertegnede har
sunget denne sang på pisterne,
kan ikke tælles. Ofte popper den
op i hovedet på vej i tallerkenliften
med et barn ved siden af, så vi
kan gøre den lidt kedelige optur
lidt sjovere. Det var dejligt at
blive bekræftet i, at man ikke er
en total tåbe, fordi man kommer
syngende ned af bjerget.
Sangen ”jeg er på vej” er fra føromtalte DVD og findes også PÅ
Youtube på:

https://youtu.be/e84nL56jWQQ?list=PLbBcB9C
FdVym93x1Jzk_wCz9kIxe8GBKz

Uhrskovs pointe var nemlig følgende: Hvis man synger HØJT,
når man står på ski, glemmes
alt omkring en, fordi man slapper
af. Man kan ikke tænke på 2 ting
på én gang. Når man synger højt
forstyrrer hjernen ikke kroppen.
Så når I fremover hører et hold
fra Hobro Skiklub stor-skrålende
ned af pisterne, ved I hvorfor ☺
EN NY HOMO SAPIENS
Inden for de senere år er de
fleste menneskekroppe blevet
forlænget med ca. 10 cm. på hver
arm - smartphonen!
Uhrskov er ikke udelt begejstret
for den udvikling, selvom han selv
lever af at optage film på pisterne.
Skitracker-apps, som måler hastigheder og højdemeter fjerner
vores fokus fra selve zen.
Facebook omsætter (desværre)
vores oplevelser til konkrete
ord. Vi oplever ikke hastighed
med målinger - ved at bruge
ord kommer vi ud af zonen. Vi
fjerner os fra nuet ved at fokusere på apps, GoPro-kameraer
og selfiestænger, skibriller med
indbygget hastighedsmålinger og
SMS beskeder, Wi-Fi-punkter på
pisterne, som kan følge en direkte
på Facebook.
Thomas holdt en pause undervejs
i sit oplæg og var rundt på de forskellige stande og prøvede blandt
andet slalom på wii-boardet. En
udfordring for den mest habile
skiløber!
En auberginefarvet sædcelle
2. halvdel af Thomas’ show var
fokuseret omkring, hvordan han
har oplevet selv at blive presset

til at overskride sin egen grænse.
Klippet, hvor Uhrskov beskriver
sig selv som en auberginefarvet
sædcelle, som lige har været på
speedskiing, viser sig at have
en ganske anden historie end
det smarte og frisk-fyrsagtige
indslag.
I virkeligheden følte han sig presset til køre, det franske crew
var arrogante og tog 7 lange og
brede om at komme med den
hjelm, han ønskede og som var
for lille, da den ankom og han
var overbevist om, at hans sidste
time var kommet. Da han endelig
nåede bunden efter en hastighed
på 142 km/t, smed han hjelmen af
h….. til og knaldede skiene - som
er 2.44 lange! - hårdt op mod en
bar-rude og gik ind og bestilte to
store cognac’er, som blev skyllet
ned samtidig med, at ederne fløj
rundt på fransk.
Men klippet skulle jo i kassen, så
han travede op af bakken for at
lyde forpustet og indslaget blev
filmet til DR.
Pointen var, at dette overgreb,
som han følte det var, gav ham
forståelsen for at ingen skal presses til noget, som de ikke selv
ønsker ift. at stå på ski.
Man må gerne udfordre zonen for nærmeste udvikling,
og komme ud af comfortzonen, men aldrig nogensinde
så langt, at den enkelte
føler sine egne grænser
overskredet markant.
Det var en meget god og
afsluttende pointe for alle
fremtidige skiture.
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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
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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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Hobro afdeling
Store Torv
Tlf. 9657 5000
jutlander.dk

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
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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♥
Vi gør byggeriet let

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

1

Knauf Danogips og Danoline er del af Knauf Gruppen, der udvikler, producerer og
markedsfører gipsrelaterede produkter samt systemløsninger over hele verden.
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Det lille træhus - Hobro
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God sne, høj himmel og fysisk velvære – så er der
basis for en rigtig god skiferie. I forberedelserne
til denne nydelse kan det godt betale sig at tage
bestik af noget af det, der kan spolere denne
oplevelse, nemlig hvordan dine fødder har det.
Det basale er at klippe negle korrekt og fjerne
hård hud, så du ikke pludselig står med en nedgroet negl, vabler eller en ligtorn midt i ferien.
Men også kolde eller sovende tæer og fødder er
forudsigelige problemer, der kan forebygges ved
rettidig omhu.
Står skiferien for døren, er det derfor en god

Pas godt på dine fødder

– de skal bære dig hele livet!
ide at få tjekket dine fødder og
måske også dit fodtøj hos en
statsautoriseret fodterapeut.
Ledsmerter kan også have afsæt
i dine fødder.
Generelt kan siges, at støvlerne skal passe. Prøv dem med
skisokkerne på. Tag sålen ud og
stå på den, så du kan se, der er
plads til dine fødder + 1-1,5 cm
foran tæerne. At sålen kan tages
ud, sikrer desuden, at støvlerne

kan tørre hurtigere. Alternativt til
løse såler, kan du tegne et omrids af foden på et stykke papir
med en opretstående blyant. Kan
papiret ikke ligge glat i støvlen,
men kryber op ad siderne, så
passer støvlen ikke. Støvlerne
skal have en stiv hælkappe og
snører/spænder, der kan binde
godt til omkring vristen, så tæerne har fri bevægelighed. Stød
hælen tilbage mod hælkappen,

inden du snører/spænder.
Sokkerne skal være fri for generende syninger i tåen og lange
nok til, at tæerne har fri bevægelighed.
Du er velkommen til at booke
en tid til fodbehandling og nærmere individuel vejledning hos
Evaemilia Kvan, Det lille træhus,
Skivevej 14, Hobro. Se annonce
andet sted i bladet.
17
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Scolarship fra IOC
Der bliver lagt mærke til Christoffer Faarup. Der bliver lagt
mærke til ham ikke bare i Hobro
Skiklub og på de norske pister,
men selveste IOC har øje for den
danske 23-årige løber, som har
udmærket og forbedret sit skiløb
markant de seneste år.
Den olympiske komité har tildelt
Christoffer Faarup et legat, som
betyder, at han får 10.000 kr. om
måneden fra til OL i 2018.
Dansk Skiforbund og den danske
olympiske komité har indstillet
Christoffer, fordi de tror på, at han
kan nå endnu længere i fremtiden
og pengene betyder, at han kan
træne endnu mere seriøst i de
kommende 15 måneder inden
vinterOL løber af stablen. Med
legatet i tegnebogen får Christoffer igen muligheden for at rejse til
Chile og træne og denne mulighed har fået ham til at opjustere

Hobro skiklub - skinyt 104
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forventningerne til sin kommende
placering ved OL. Christoffer har
- også for at motivere sig selv til
endnu hårdere træning - nu en
målsætning om at komme blandt
de 20 bedste - en justering på 5
pladser.
Christoffer er allerede startet
på de større løb og i december
starter Europa Cup sæsonen og
han skal kort før jul køre World
Cup løb i Val Gardena.
Også i de danske medier er Christoffer særdeles aktiv i denne tid.
Han har indgået et samarbejde
med Højmark Rejser og FysioDanmark og optaget en masse
videoer med henblik på at minimere skiskaderne på pisterne.
Dette samarbejde første ham
også et smut i GodmorgenDanmark.
Alle videoerne kan ses på:
https://www.hojmark.dk/blivklar-til-din-skiferie & http://www.

randers-fys.dk/skitraening/ - så
bare klik ind og kom i form. Der er
ingen undskyldninger, når Hobro
Skiklub er leveringsdygtig i en så
værdig repræsentant for at undgå
skader ☺
Tildelingen af legatet gjorde også,
at Nordjyske Stiftstidende den 10.
november 2016 bragte et flot dobbeltsidet opslag om Christoffers
planer for at nå højere på skamlerne ved OL i Pyeongchang 2017.
Ligeledes har Christoffer også
travlt med at profilere sine sponsorer, POC og Reusch, som også
hjælper ham godt økonomisk
på vej til at nå sine kommende
OL-mål.
I kan følge Christoffer Faarup
og hans vej til OL på såvel hans
hjemmeside som hans Facebook-side.
/Charlotte Veng

Randers fys.

Højmark
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Skibiksen 25
Det sidste hentes ind 2016

I denne sæson

Dette skal naturligvis markeres i
SkiNyt og Charlotte bad om, at få lov
til interviewe Nis i denne anledning.
Med sædvanlig rettidig omhu mødte
Nis til interviewet med 7 håndskrevne sider med noter til artiklen. Så er
det let at være ”journalist” ☺ I denne
artikel har jeg derfor sammensat Nis’
notater med overskrifter, små citater
og egne erfaringer med at leje ski i
Skibiksen.
Billederne er overvejende Nis’ egne
og vidner ligeledes om mange års
oplevelser blandt ski, støvler, småfolk og skitosser ☺
Forhistorien
I 1985 erhvervede Hobro Skiklub
med hjælp fra Sparekassen og
Intersport 8 sæt nye Head-ski og 8
par støvler til juniorerne.
I januar 1986 kom udstyret i brug i
Apotekerskoven og senere på Skiklubbens lille bakke i Hvornum, hvor
der i årene med megen sne var en
lille træklift.
Skiudstyret var opmagasineret i
kælderen på Solgaven, hvor Gunnar
Schack var ansat. De få dage, der

har en af Hobro
Skiklubs fornemste indsatser 25
års

jubilæum.

Nis Juhl har i 25
år udlejet ski og
støvler fra sit lokale i privaten på
Højdevej.
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Ski under motorsaven i 2009 De gamle ski
udfases og carvingski indkøbes

20

var sne, blev udstyret læsset på en
trailer, hvorfra det kunne lånes.
Som Nis siger: ”Dengang kunne alle
passe det - for jeg havde kun det”! ☺
Især en enkelt weekend var der
gang i udlånet, da den nye skilift
indkøbt i 1982, trak op i mange timer.
Trailerkørsel og opbevaring var besværlig, så vi (min hustru Marie og
jeg) tilbød at huse udstyret i værkstedet i den gamle garage på Højdevej.
Så kunne man låne udstyret her.'
Selve idéen til Skibiksen var sejlklubbens udlån af optimistjoller til
juniorerne. Da vi også var aktivie
i ungdomsafdelingen der, var det
nærliggende at benytte samme
koncept. Således startede Skibiksen i 1991 med et udvalg af 8 sæt
slalomudstyr.
Udlån kun til medlemmer på turene
I starten var det kasserer Marie, der
annoncerede i klubbladet. Jeg lånte
ud og sleb og voksede skiene.
Jeg var selv startet som turleder
i klubben i 1986 og på den måde

år 1991 - 2016
Skiudlån d. 28 02 2012 001
Fam. Villumsen og Jacob Nielsen

spredte budskabet om, at man
kunne leje ski til klubturene sig helt
naturligt.
Fra 1994 var jeg også turleder på
klubbens uge 7 tur og efterhånden
blev Skibiksen kendt af alle i klubben.
Skiklubbens første 10 år
Der kom 3-5 sæt ekstra nye skisæt
til om året. I 2003 rådede Skibiksen
over ca. 35-40 sæt, primært brugte
og renoverede med nye bindinger
eller med bindinger fra ødelagte ski.
”Jeg har virkelig flyttet rundt på mange bindinger i min tid i Skibiksen”!
Reparationerne var vigtige, da Skibiksen ikke måtte koste klubben
penge. Skibiksen har altid hvilet i sig
selv. Et par gange i årenes løb er der
dog ydet et tilskud fra klubben til 4-5
sæt nye ski og støvler.
Ski-revolutionen
Omkring 2005 kom den store skirevolution med carvingski. Klubbens
lånere blev mere kræsne og der var

Klargøring på hylderne 2016

Ludvig Veng Schack januar 2012

Sommer-location
I takt med at beholdningen af ski og støvler
voksede blev det også
nødvendigt at flytte lageret om sommeren,
så familien Juhl trods alt
kunne gøre brug af deres
egne lokaler om sommeren! Som sløjdlærer
skulle Nis også have rum
til de mange gør-det-selv
projekter om sommeren
- projekter, som også
kom Skibiksens lokale
til gode.

efterspørgsel på nyere materiel. Alle
ski i Skibiksen blev fornyet i årene
frem til 2009. De mindste børneski
blev udfaset i sæsonen 2010/11.
Samtidig kom kravet om at køre med
hjelm fra flere af de store skisportssteder i udlandet og de første hjelme
blev ligeledes indkøbt i 2004/05. De
fleste steder er det påbudt for børn
og generelt er det blevet kutyme, at
også voksne har hjelm på. Børnene
har også fået ekstra fokus i Skibiksen,
da uge 7 turen i 2007 blev udvidet
med klubbens indsats omkring ”skileg” for de yngste medlemmer på 4-7
år. Dette gjorde, at der blev indkøbt
seler og tiplocks (skispidser, som
man klikker på ski, så de bremser
naturligt) til de yngste, så vi får dem
godt i gang på skiene.
Senest har en donation fra Jutlander
Bank gjort det muligt at indkøbe 20
par Salomon ski med fleksible bindinger, 10 ekstra hjelme og 4 par nye
støvler i store størrelser, så der nu
er over 100 støvlepar fra str. 25-48
i beholdningen.

Lokalet skal ligeledes
bruges til børn, børnebørn og andet godtfolk,
som nyder godt af familiens Juhls gæstfrihed.
Derfor er alt skiudstyr
hvert år blevet transporteret til andre opbevaringssteder i sommerhalvåret. I 20 år var
21
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NIS 25 års jubilæum

Familien Holst - 2009
Nyt udstyr rockerski,
sponsorat fra Jutlander Bank 2015

det kælderen på Bymarkskolen,
hvor Nis arbejde, som lagde lagerplads til i det fjerneste hjørne.
Da denne aftale måtte ophøre, var
det kontorlokalerne i det tidligere
Chr. Hansen på Sdr. Ringvej. Nis
er nu på jagt efter et nyt sted,
da disse lokaler er blevet jævnet
med jorden. Så hvis der blandt
klubbens medlemmer er nogle
med kendskab til et tørt lokale til
overkommelig pris, må de gerne
kontakte Nis.
Det er mange trailerture frem
og tilbage, da beholdningen efterhånden tæller 80 par ski, 100
par støvler, 100 par stave og 50
hjelme.
Der er ligeledes et forsikringskrav
forbundet med at ligge inde med
så står en beholdning af materiel.

Hobro skiklub - skinyt 104

22

Hvem - hvad - hvor - hvordan og
ikke mindst hvor længe ☺
Nis fortæller, at det er både
tidskrævende og spændende at
servicere og være med til at udvikle skisporten lokalt i harmoni
med sportsbutikkerne i Hobro,
der også har glæde af, at Hobro
Skiklub tæller en stor medlemsskare.
Skibiksen indkøber altid udstyr
lokalt og skaber på den måde
goodwill hos en af vores hovedsponsorer Intersport, som så
omvendt støtter klubben markant.
Når der lånes skiudstyr ud fra
Skibiksen starter det ofte med en
opringning og denne opringning
er ofte fra en familie med en del
nybegyndere. Når først skiløbet
har grebet en for alvor, køber
mange deres eget udstyr.

Herefter fortæller Nis, hvor, hvornår og hvordan udlånet foregår.
En god tommelfingerregel er, at
udlånet oftest tager ml. et kvarter
og ½ time pr. person - ofte dog
mere, men det er fordi, der ofte
kommer en så god skisnak i
gang, at det er svært at løsrive
sig! Skiene tilpasses og Nis giver
gode råd om skienes indstilling,
hvordan man bedst holder på
stavene og andre fif. Alt udstyr
i biksen har deres eget unikke
nummer, så der er helt styr på,
hvilken indstilling par nr. 14 skal
have i hhv. uge 3 og uge 7, alt
efter hvem de er lejet ud til.
Undertegnede kan verificere, at
når først udlånene er noteret i Nis’
protokol, kan man trygt forlade
biksen og være forvisset om, at
alt er klargjort til kommende tur.
Nis’ sindrige system gør også,

Katrine og Frederik
fastelavn 2016

Skibiksen nov 2009 Bertram Veng
Schacl med sele og tiplock udstyr 012

at han kan se, hvilken ski, man
havde sidste år, om man skal gå
et nummer op i støvlestørrelse
eller skilængde og så fremdeles.
Som låner føler man sig i trygge
hænder i disse omgivelser. Man
kan sagtens komme og prøve
udstyr i det sene efterår, selvom
man først skal på tur i januar februar. Det sidste, der sker er,
at der aftales et afhentnings- og
tilbageleveringstidspunkt - og så
får man et lille bolsje fra Sparekassen til at gå hjem på - og
måske et eksemplar af SkiNyt,
hvis man er ny i klubben ☺
Nis fortæller, at over 90 % af
udlånene har været tilfredsstillende for klubbens medlemmer,
og udstyret har passet og virket
godt på turene.
Dette tal er også gældende ”den
anden vej”. Langt de fleste be-

Ski hentes hjem fra sommeropbevaring

handler udstyret pænt, men det
sker selvfølgelig, at en skiløber
bøjer eller mister en stav eller at
skiene ødelægges i et styrt. Dog
var det værre dengang udstyret
var af ældre dato. Støvler kommer
ofte fugtige hjem efter en uges
skitur og en nat i en tagboks og
af og til skal de vaskes rene, når
de har været gennem mudder og
søle på en p-plads.
Sammenlagt er tidsforbruget ca. 2
timer pr. låner. Når dette ganges
op med de mellem 100-140 sæt,
der lejes ud pr. år, kan selv den
ikke så kyndige matematiker
regne ud, at indsatsen i Skibiksen
kræver sin tid og sin mand.
De første år i 90’erne var prisen
for at låne i Skibiksen omkring
100.- kr. pr sæt. Nu er lejen steget til 2-3 gange så meget, men
prisen er stadig favorabel set i

forhold til leje af ski på de fleste
europæiske skisportssteder.
Målsætningen, som Nis har efterlevet i sit mangeårige virke som
Skibiks-udlejer er, at efterleve
formålene for Hobro Skiklub:
• At samle alle, der har interesse
for skisport.
• At skaffe de bedste muligheder
for at få mere glæde af sporten
• At arrangere ture i ind- og
udland
At kunne opfylde alle 3 pinde i sit
virke som såvel turarrangør og
ski-udlejer må siges at være en
flot præstation, som klubben i den
grad værdsætter.
TAK til Nis Juhl for 25 års uvurderligt arbejde i Skibiksen.
/Charlotte Veng
23
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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
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Lundbjergvang ApS
Østergårdsvej 300, 8355 Solbjerg
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E: bj@byggefirmaet-johansen.dk
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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

Teknikkursus
i Hintertux 2016

jeg endelig finder ud af, hvilken bus
jeg skulle med, og havde fået lagt
min bagage, var et juniorhold, der
spillede top 100 på Spotify ikke det
fedeste. Efter at jeg havde fundet mit
sæde, gik turen faktisk ganske fint.
Der kom først et problem langt nede
i Tyskland. Chaufførerne fra Prag, der
skulle køre os videre, havde troet, at
det var dagen efter, de skulle gøre
det. Så vi skulle vente ti timer på,
at de kom. Dette lyder måske som
begyndelsen på en dårlig tur, men
da vi først var dernede, kom den
tanke hurtigt ud af ens hoved.
Første dag
Jeg kom på et hold sammen med ni
andre og så selvfølgeligt en instruktør. Jeg havde forventet, at jeg ville
være en af de yngre, men de fleste
andre var på min alder. Allerede fra
første time var det top seriøst. Det
er også noget af det, der er så fedt
ved det: Man betaler for at lære og
det gør man. Vi optog film allerede
på første dag, som vi så senere.
Så fik vi også en introduktion til
BSI (skiinstruktør) kurserne. Senere
så vi filmene på vores instruktørs
værelse. Det var faktisk meget sjovt
at se en selv. Allerede efter at have
været der et par timer, havde man
glemt om den irriterende bustur.
Ikke en hyggetur.

Dårlig musik og 10 timers ventetid
Da jeg kom slæbende med alle mine tasker ind mod hovedbanegården, var det ikke et businferno, jeg havde håbet på. To
busser, som begge skulle til Hintertux, og en anden, der skulle til
Odense. Hundredvis af tasker flød på gaden, og det var ganske
uoverskueligt at finde ud af, hvilken bus man skulle med. Da

På bakken var det klart, at man var
der for at lære. Selvfølgeligt blev der
grinet og hygget i liften og rundt om
spisebordet, men når man stod på
ski, var det for at stå på ski. Man
bliver så meget bedre af det, især
fordi at det er så dedikeret og vel25
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BRØNDUM
MURERFORRETNING
v/ Bjarne Christensen

. Aut. kloakmester

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

www.broendum-murerforretning.dk

Tlf: 9852 5511 · Fax: 9851 0341

Fjordens taxa & BUS
98 57 57 10

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

Vi

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

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

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

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

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

www.fjordenstaxa.dk

Med venlig hilsen
Henrik Knudsen
Fjordens Taxa & Bus

Adelgade 40, 9500 Hobro
Tlf.: 98 52 24 11
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Skal den pakkes ind ?
Skal den pakkes ind ?

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

Skal den pakkes ind?

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

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

hobro

teknikkursusHintertux

udviklet. Selv når man
kom hjem til hotellet, var
man nødvendigvis ikke
færdig for den dag. Der
var en masse spændende kurser og oplæg.
Eksempelvis hørte jeg
om Interski. Interski betyder, at en gang hver
fjerde år mødes de fleste
nationer og diskuterer ski
og laver workshops. De
laver også opvisningsskiløb, hvor hver nation
har forberedt noget skimæssigt, som de viser
til resten. Jeg hørte også
en oplæg fra en, der var
professionel skiinstruktør

i USA. Han arbejdede på verdens
rigeste skisted, og fortalte om det
helt absurde miljø, der er dér.
Opfordring
Er du interesseret i at blive bedre
til ski? Så er Den Danske Skiskoles
kurser helt sikkert noget for dig.
Selvom der var en irriterende tur
derned, var det en af de bedste ski-

oplevelser, jeg nogensinde har haft.
Man lærte så meget, også af pisten,
og jeg blev meget bedre. Man lærer
det ski på et helt andet plan. Man
laver normale øvelse på pisten, men
man går også ind i skiløbet på en hel
anden skiteknisk måde.
/Lauritz Dahlin - 16 år
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Skirejser til Tyskland - Østrig - Italien
Kør-selv skiferie - Grupperejser - Snescooter safaris
Altid personlig service!

kreativitet

grafisk
design
web
design

REKLAME

BUREAU

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

BIL · MC · KØRETEKNIK
GENERHVERVELSE
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Rønbjerg
"Når du tager med
Hobro Skiklub og
ungdomsudvalget
på tur til Dayz
Rønbjerg vil det
kræve lidt mod,
og du vil blive
udfordret på dine
evner indenfor
bevægelse, koordination, udholdenhed og hurtighed".

Sådan blev medlemmer i alle aldre
"advaret" i den tilmelding som 1.
oktober skulle få alle Hobro Skiklubs
skiracere til at hanke op i træningstøjet, og tage med på en actionpræget
tur til feriecenteret i Rønbjerg. Planen
var at understøtte sammenholdet i
ungdomsafdelingen, lave nogle aktiviteter, som forbedrer fornemmelse
for krop, bevægelse og balance,
samt at skabe variation i forhold til de
aktiviteter ungdomsafdelingen ellers
tilbyder i denne sæson.
På kort tid kom der fuldt blæs på
tilmeldingerne, og forud for deadline
havde ca. 25 personer tilmeldt sig
arrangementet. Forældre til mange
af skiracerne stillede køretøjer til
rådighed og tidligt om morgenen gik
turen mod Rønbjerg. Arrangementet
var i væsentlige træk magen til en
lignende tur sidste år, så ungdomsudvalget turde nok håbe på succes i

en eller anden grad. Til gengæld var
aldersfordelingen noget anderledes,
da rigtig mange af de helt unge skiracere havde valgt at komme med i år.
Det var rigtigt godt at se, at vi i Skiklubben "råder over" en pulje af helt
unge mennesker på 6, 7, 8 år som
stadig har masser af skioplevelser
til gode - forhåbentlig også på de
skiture, som klubben arrangerer.
Ved ankomst i Rønbjerg blev skiracerne delt op i hold, så den ene
halvdel kunne gå i gang med fysisk (og hård) træning på militær
øvelsesbane, og den anden halvdel
udfordrede sig selv og hinanden på
den indendørs klatrevæg.
Kombineret hvilepause og frokostpause blev afholdt udenfor i et for
årstiden glimrende vejr og fantastisk

29

Hobro skiklub - skinyt 104

RØNBJERGfortsat

Bagefter gik turen ned til en nærliggende hangar, hvor der skulle spilles
3D lasergame. Til forskel for sidste
år, hvor en del voksne helt sikkert
regnede med at "nakke unger", så
var der en anderledes stillestående
spænding denne gang. Belært af bitter erfaring omkring, hvor god ungdommen faktisk er med skydevåben,
skulle den voksne del af selskabet
ikke nyde noget af at være alt for
friskfyragtige. De bange anelser viste
sig at holde stik. Mange af skiracerne kom med berettiget hoveren,
da den efterfølgende træfstatistik
blev udskrevet og studeret.
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Anderledes afslappende var stemningen omkring den sidste aktivitet
førend turen atter gik hjem til Hobro.
Alle skulle i vandland, og prøve kræfter med vandrutsjebaner, boblebad
og udendørs solbad!
Afslutningsvis kunne deltagere og
arrangerende udvalg konstatere,
at dagen både havde været sjov
og god og opfyldt sit formål, om at
skyde efterårssæsonen i gang med
ungdomsaktiviteterne.
/Henrik Sønderholm

31

Hobro skiklub - skinyt 104

Segboard 		
- det
nye sort!
Racerne har fået
nyt legetøj til deres torsdagstræ-

De
nye
boards var
i gang for 1. gang
til årets første torsdagsrul sidst
i november.

ning. Ungdomsafdelingen har indkøbt 5 nye Segboards, som skal

DS har fået bygget en ny hal, og da
den ikke er taget rigtig i brug endnu,
virkede det som om, at vi havde en
hel hal for os selv og der var rig mulighed for udfoldelse på de nye hjul.
Segboards er et rigtig godt supplement til rulleskøjterne, da de på
samme måde øver vægtoverførsel
og balance. Når man læner sig
fremad, kører boardet af sig selv.
Når man er tilbagelænet, holder
man stille.

bruges, når der
er torsdagsrul på
DS Arena.

Ligeledes er det ens egen krop, som
styrer, om man drejer til venstre eller

højre. Når man læner
sig mod venstre, drejer boardet mod
venstre og omvendt og man kan nøjagtig som på ski - lave en 360
graders drejning kun ved hjælp af
vægtflytning.
William Schack og Sebastian Sønderholm har haft eget segboard i et
års tid og de var gode hjælpere for
alle de, der skulle prøve for første
gang. Såvel børn som voksne fik
lært at styre boardet. Der er dog
stadig stor forskel på, hvor modig
den enkelte er i forhold til tempo og
drejninger. Men mon ikke det udlignes med tiden og øvelsen.

Klinik for Fodterapi
Evaemilia Kvan
Det lille træhus
Skivevej 14, Hobro
Tidsbestilling nødvendig på
tlf.: 2121 3517 eller online
www.detlilletræhus.dk • ek@evaemilia.dk
Hobro skiklub - skinyt 104
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/Charlotte Veng

Rulleskøjterne var også i brug denne
aften. Selvom det var første aften i
sæsonen var det tydeligt, at ingen
ikke havde glemt de grundlæggende
teknikker. Den yngste i Schackflokken var en naturlig forhindring for de
fleste på sin 2hjulede ☺
Henrik Christensen havde som
vanligt lagt et godt og varieret program for rulleskøjterne og Henrik
Sønderholm styrede segboardaktiviteterne.
Hvis nogle har lyst til at kigge forbi
og se racerne i aktion, er I velkomne
torsdag aften. Se de kommende datoer her i kalenderen. Normeringen
er - som I kan se på billederne bedre end i de fleste institutioner ☺
33
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Tal med en bank,
der forstår dig
Er du på udkig efter en bank, der arbejder lige så hårdt
for dig, som du arbejder for dine penge?
Så tror jeg, det er på tide, vi hilser
på hinanden.

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

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

tættere på

Hytteudlejningl
Haf jel

Til 8 eller 12 personer

Jyllandsvej 2, 9500 Hobro
Tlf.: 98 52 44 11
Hobro skiklub - skinyt 104
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Yderligere information og bestilling på:

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

SEGBOARDdet nye sort

Opdateret kalender
Ungdomsafdelingen har 3 forskellige arrangementer tilbage i denne sæson.
Vi håber at se mange af klubbens unge medlemmer til denne gratis træning som forbedrer
skiløbet markant på pisterne og giver dig sjove oplevelser sammen med andre ski-venner.

Torsdag den 5. januar

Skiløb i Skiarena (18.00 – 19.30)

Gymnasiet

16.45 - ca. 21

Torsdag den 12. januar

Skiløb i Skiarena (18.00 – 19.30)

Gymnasiet

16.45 - ca. 21

Torsdag den 19. januar

Rulleskøjtetræning eller alternativt

DS Andrupvej

18.30 – 19.45

Bymarkskolen

17.30 – 20.00

arrangement
Torsdag den 26. januar

Afslutningsarrangement + Årets
Skiløber

Torsdag den 2. februar

”Hobro på ski"
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SKIGymnastik
Skigymnastik hver onsdag fra
kl. 17.45 - 18.45 hos Hobro Helsesport
Vi starter onsdag den 26. oktober kl. 17.40 i Dansesalen
og som medlem af Hobro Skiklub skal du bare møde op
i træningstøj og indendørssko - der er også mulighed
for omklædning og bad.
Skigymnastikken ledes af Vibeke Schiønning Dahl, der
med sit glade væsen vil have fokus på at styrke de
muskelgrupper, der er mest relevante ved skiløb, så vi
kan minimere skader.
Dette fantastiske tilbud er ganske gratis, når du er medlem
af Hobro Skiklub og sæsonen slutter igen den 8. februar 2017
/Tina Bygholm

Hold formen ved lige
Seniormotion
Vi mødes ved Den blå Fisk på Hobro Havn hver onsdag. Vi er netop startet
med at mødes kl. 930 ved Den blå Fisk på Hobro Havn til en rask gåtur.
Alle er velkomne
Tovholder
Marie Kjems Juhl.
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Hobro
på
ski
- Kun 2350,- kr. pr. person.
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4 dage på ski med All inclusive

Norge Skeikampen i uge 5 1. - 6. Februar 2017
TRYGHED PÅ SKI – FOR HELE FAMILIEN
Hobro på Ski melder igen udsolgt!
Igen i år kan turen ”Hobro på Ski” melde udsolgt kort efter, at turen blev åben for tilmeldinger.
Vi er glade for, at vi kan sende 80 sneglade skiløbere til Norge i uge 5.
Det er ligeledes glædeligt, at der iblandt de 80 deltagere er 28 helt nye medlemmer af Hobro Skiklub.
Et ekstra stort velkommen til Jer. Vi ser alle frem til endnu en fantastisk tur.
Hvis du ikke kom med, så glæd dig til 2018, hvor vi forventer at turen ruller igen.
Læs alt om turen på vores hjemmeside. www.hobroskiklub.dk
Vi glæder os til at se dig.
Hilsen turlederne:
Peter Bugge Sørensen
Tlf. 0045 - 20 35 83 55
Pernille Villumsen
Tlf. 0045 - 60 14 77 88
Dennis Thøgersen
Tlf. 0045 - 50 59 25 42
37
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Skismøredag

8. januar kl. 13-16
Hobro Skiklub inviterer alle
medlemmer til skismøredag d.
8. januar 2017 kl. 13-16 i Villumsigns lokaler på Smedevej.
Dette er dagen, hvor du lærer at toptune dine
ski, så de er klar til vinteren og turene med
Hobro Skikklub.
Skiklubben stiller udstyr til rådighed og der
vil være kyndig vejledning til de, som er nybegyndere udi slibningens kunst.
I lighed med sidste år vil der være ”køb og
salg” mulighed. Så hvis du har ski eller skiudstyr, som du gerne vil videresælge, er du
velkommen til at medbringe dette og håbe på
interesserede købere.
Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag. Der
kan være ventetid ved slibemaskinen, men
imens kan du hygge dig med kaffe og lidt sødt
og få en skisnak med de øvrige fremmødte.
Arrangementet er åbent for alle, uanset om
man vil slibe eller shoppe og tilmelding er
ikke nødvendig.
Vel mødt til en hyggelig ski-eftermiddag!
/Bestyrelsen
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Dato for generalforsamling og afterski
Sæt kryds i kalenderen til generalforsamling og afterski d. 31. marts.
Der kommer meget mere info i næste SkiNyt

Nordkredsmesterskaberne
Nordkredsmesterskaberne
som blev afholdt
på Kvitfjell i uge
48, gav 6 medaljer til de tre del-

Freja-Mathilde Vorre kørte sig til to
anden pladser i U12 gruppen, i slalom og storslalom.
Clara-Marie Vorre vandt begge
sine løb i U14 gruppen, i slalom og
storslalom
Maja Søe Valde vandt begge sine løb
i U16 gruppen i slalom og storslalom

Alle løbere er de af klubbens løbere,
som er bosat i Norge. Grundet aflysning af uge 49-turen, som vi kalder
den, deltog ingen af løberne i Hobro
og omegn.
Stort tillykke til vores nordiske løbere
med de flotte placeringer.

tagende løbere
fra Hobro Skiklub.
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Afsender: Hobro Skiklub, Gyvelvej 3, DK - 9500 Hobro

BLÆRERØV
ELLER
THOMASUHRSKOV
BRILLE-RYSTER!
LÆS MERE INDE I BLADET

VIND GAVEKORT til Intersport Hobro - Værdi Kr. 500,Hjælp os med at lave en super fed ski-event-dag!
Sådan deltager du i konkurrencen:
LIKE dette opslag
Inviter dine ski-venner til vores store skievent d. 27. november
Skriv i kommentarfeltet, hvor mange du har inviteret.
Sådan lød konkurrencen på
Facebook forud for Skieventen, så budskabet om eventen

kunne spredes mest muligt.
Den heldige vinder af konkurrencen blev Johnny Ramm,

som her overrækkes gavekortet af Peter Bugge Sørensen fra
Hobro Skiklub.

