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Skiracerne i RUSH...
....signalerer fart, tempo og høj puls. Og det var lige
hvad 15 glade skiracere oplevede...
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HOBRO SKIKLUB

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
Adelgade 25, Hobro
tlf: 27 80 94 51

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.

Medlem af Turlederudvalget, Instruktørgruppen og
Afterskigruppen

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,

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

udveksling af udstyr o. lign.




Formand for børne- og ungdomsudvalg

TURLEDERUDV .: JANN SAMS

MEDLEMskAB AF HOBRO skikLUB betyder:



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

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

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

Formand for turudvalget

klubben har et skitræk i Hvornum
Skiklubbens hjemmeside: www.hobroskiklub.dk
Langrend henvises til www.skovognatur.dk/roldskovskilaug
kontingent pr år:
Junior 0 - 5 år

Gratis

Junior 6 - 17 år kr. 200,-

seniorer 18 - ∞

kr. 200,-

Passive medlemmer

kr. 100,-

Under Danmarks Skiforbund. Medlem af Danmarks Idrætsforbund og
Federation International de Ski.
Hobro skiklub - skinyt 107
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Email: pb1209@outlook.com
Tværgade 3 st., Hobro
tlf. 20 35 83 55

Forsidebillede:
Henrik Sønderholm
..................................................
DESIGN / LAyoUT: HoLSTPLUS
Email: mogens@holstplus.dk
TrykT hos Degngrafisk
oplag 333 stk.

t

FORMAnDEn har ordet

Så er det første
Skinyt klar og det
er tegn på at vintersæsonen nærmer sig. Jeg glæder
mig allerede!

Ny sæson
står for døren
Tiden lige nu i skiklubber, er
tiden hvor der er fokus på
klubture og tilmeldinger til
disse og heldigvis ser det lovende ud. I den kommende
sæson er der en ekstra uge
7 tur på programmet, en tur
til Tjekkiet med Charlotte
Veng som turleder og tilmeldingerne tyder på, at turen
bliver udsolgt. "Hobro På
Ski turen" flytter til Sverige,
nærmere bestemt til Stöten
og her er jeg sikker på, at
turen bliver udsolgt og at
rigtig mange får glæde at
vores koncept, hvor vi gerne
vil skabe tryghed for nye
skiløbere.
For vores konkurrenceløbere i Norge, Italien og
Østrig, er sæsonen i gang
og her bliver det naturligvis
spændende at følge dem
alle gennem sæsonen. Men

specielt de to seniorløbere
Marcus Vorre, som kører på
det danske setup på Hafjell,
og Christoffer Faarup, som
skal køre med det svenske
landshold i Worldcuppen
og Europacuppen, hvor det
store mål er at sikre sig en
plads til OL.
Her i Hobro bliver forberedelserne mere jordnære.
Skigymnastik starter i uge
43 og ungdomsskiracerne
starter op lige efter efterårsferien.
Vores instruktører skal på
internt kursus i uge 46 i
Østrig, så de er klar til at
undervise på vores klubture.
Rigtig god sæson og god
læselyst.
Niels Leth-Sørensen
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DM 2017
DM for alpinløb blev
afholdt i april måned
på Hafjell i Norge.
Danmarks Skiforbund
skrev følgende fine
indlæg om løberne fra
Hobro Skiklub på deres
hjemmeside:

Christoffer Faarup og ida Brøns vinder DM i super-G
Årets alpine danmarksmesterskaber startede i dag med super-G.
Ida Brøns fra Skiklubben Hareskov og Christoffer Faarup fra Hobro
Skiklub var på forhånd udråbt som favoritter – og de levede begge
op til favoritværdigheden. (….)
Christoffer Faarup gennemførte uden væsentlige fejl, og sikrede sig
guldet 2,5 sekunder foran talentfulde Marcus Vorre fra Hobro Skiklub.
– Jeg kørte hurtigt på toppen, hvor underlaget var hårdt, mens jeg var lidt
mere forsigtig på den nederste del af banen, hvor der var blødere sne,
forklarer Christoffer Faarup.
DM dækker bredt
Danmarksmesterskaberne handler ikke kun om de få løbere, der
kæmper om de officielle titler. Ungdommen er stærkt repræsenteret på Hafjell, og man spærrer øjnene op, når mange af de unge
talenter kommer drønende forbi. Det er ikke tilfældigt at danske
løbere i denne sæson har leveret mange flotte resultater i store
internationale børnekonkurrencer, løb på FIS niveau– og i store
norske konkurrencer (…)

stORsLALOM ALLE

DM stORsLALOM OFFiCiEL

kOMBinEREt

sLAL

Piger 12:
Piger 14:

Damer:

Piger 14:

Piger
Piger

Freja-Mathilde Vorre - 2. plads
Clara-Marie Vorre - 1. plads
Pia Søe Valde - 5. plads
Piger 16: Maia Søe Valde - 1. plads
Junior Piger 18
Luna Berger Christensen
- 3. plads
Junior drenge 21
Marcus Vorre - 1. plads
Senior herre
Christoffer Faarup - 1. plads

Hobro skiklub - skinyt 107

4

Herre

Luna Berger Christensen
- 3. plads
Christoffer Faarup - 1. plads
Marcus Vorre - 2. plads

Clara-Marie Vorre - 1. plads
Pia Søe Valde - 5. plads
Piger 16 Maia Søe Valde - 1. plads
Junior drenge 21
Marcus Vorre - 1. plads
Senior herre
Christoffer Faarup - 1. plads

Piger
Junior

Junior

ads

s

ads

DM alpint er et vigtigt samlingssted for danskere,
der dyrker konkurrenceskisport – uanset om man
er ung, gammel, elite- eller breddeløber.
Dagen efter blev der kørt konkurrence i storslalom
og i den forbindelse skrev DSF:
Ser man bort fra 24-årige Christoffer Faarup er det
teenagerne, der snupper medaljerne i dette års
officielle DM.
Blandt de unge er der masser af talent og der var
mange gode præstationer i dagens konkurrenc
Hos damerne vandt Ida Brøns med 3,08 sek. foran
Emilie Larsen mens Luna Berger Christensen var
yderligere 1,01 sek. efter.

ikke lever op til de krav, som FIS stiller, deltog Maia uden
for konkurrence – Maia stiller dog op på ski, som gør at
hun kan blive Danmarksmester i sin egen klase, U-16,
hvilket hun naturligvis gjorde, da hun kørte i dagens
næsthurtigste tid.

Maia og flere andre de unge piger og drenge
har et kæmpe potentiale, så fremtiden ser lys
ud for den danske alpine konkurrencesport.
Vi er stolte over, at de nordlige løbere har
valgt Hobro Skiklub som deres klub og
glæder os over de flotte resultater, de kører
hjem til klubben.

Med til historien hører, at 14-årige Maia Søe Valde kørte
den næstbedste tid hos damerne, men da hendes ski

sLALOM

sLALOM OFFiCiEL

sUpER G

Piger 12
Piger 14

Damer

Piger 14 Clara-Marie Vorre - 1. plads
Piger 16 Maia Søe Valde - 1. plads
Junior Piger 18
Luna Berger Christensen
- 3. plads
Junior drenge 21
Marcus Vorre - 1. plads
Jonas Barslund Pedersen
- 2. plads
Senior herre
Christoffer Faarup - 1. plads

Freja-Mathilde Vorre - 3.plads
Clara-Marie Vorre - 1. plads
Pia Søe Valde - 4. plads
Piger 16 Maia Søe Valde - 2. plads
Junior Piger 18
Luna Berger Christensen
- 3. plads
Junior drenge 21
Marcus Vorre - 1. plads
Jonas Barslund Pedersen
- 2.plads

Herre

Luna Berger Christensen
- 2. plads
Maia Søe Valde - 4. plads
Marcus Vorre - 1. plads
Jonas Barslund Pedersen
- 3. plads
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Award 2017

i Hobro idrætscenter
I april måned - bedst som skisæsonen var slut for de fleste - havde
Mariagerfjord Idrætsråd inviteret til Award 2017 i Hobro Idrætscenter.

Der var tale ved Henrik Sloth, som takkede de
mange frivillige i foreningerne, der bruger deres fritid
på at skabe gode rammer og aktiviteter for andre.
Ligeledes talte borgmester Mogens Jespersen og
hyldede dem, som i årets løb, havde gjort en ekstra
indsats for den lokale idræt.

Som stor cadeau modtog Marcus Vorre titlen for
”ÅRETS BEDRIFT” for hans flotte placeringer til
Ungdoms OL i Lillehammer i februar 2016. Marcus
blev hhv. nr. 8. i slalom ud af 62 deltagere og nr.
5. i SuperG - kun 28 hundredele af sekund fra en
medalje.

Det hele blev krydret med underholdning ved elever
fra Mariagerfjord Kulturskole og der blev serveret en
3-retters menu for de fremmødte gæster.

Med denne anerkendelse for ihærdig træning og flot
præstation modtog Marcus 4000,- kr.

Fra Hobro Skiklub modtog både Christoffer Faarup
og Marcus Vorre velfortjent hæder for deres indsats
på pisterne i 2017.

Formand Niels Leth modtog hæder og priser på vegne af de to superløbere, som på selve Award-dagen
forcerede de norske pister i jagten på DM-guldet.

solafskærmning | tæpper
Farver | tapet | Malerarbejde
smedevej 2 · 9500 Hobro · t 9852 4600
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/Charlotte Veng
Foto: Vejle Amt Folkeblad
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Hobro afdeling
Store Torv
Tlf. 9657 5000
jutlander.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.
ard
Østerga
Vibeke
ådgiver
Kunder
36
9657 20
Telefon
k
rnord.d
vst@spa

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

tættere på

HyttEUDLEjninGl
Haf jel

Til 8 eller 12 personer

Jyllandsvej 2, 9500 Hobro
Tlf.: 98 52 44 11
Hobro skiklub - skinyt 107
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Yderligere information og bestilling på:

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

Tre instruktører bestod på
Hintertux i maj
Hobro Skiklub havde tre instruktører på kursus gennem Den Danske Skiskole i starten af maj.
Hintertux gletsjeren bød på perfekte forhold i starten af maj, så det blev til 8 fantastiske skidage, hvor der
var fuld fart på at blive bedre på ski i løbet af dagen og det fortsatte med diverse kursusaktiviteter fra sent
på eftermiddagen til midt på aftenen med teori og videogennemgang.
Klubbens tre instruktører, Anders Lund Mogensen bestod BSI 2, Karsten Lykke Jensen og Niels LethSørensen bestod begge BSI 1.
Alle tre er klar til at undervise på klubture den kommende sæson.

/Instruktørudvalget
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skiklubbens logo
gennem 30 år
Allerede i 1981, to år efter Hobro
Skiklubs start, tegnede arkitekt
Peder Skole Overgaard Skiklubbens
logo, der symboliserer skibakke og
sne. Dette skete på foranledning af
klubbens formand, Bente Nielsen,
hvis far var Peder Skole Overgaard.
Lige siden har logoet været i flittig
anvendelse – på trøjer og jakker,
på publikationer og hjemmeside
og meget mere. Især har Lillian
og Gunnar Schack været aktive.
Herunder deres skriftlige bidrag til
logoets historie:

til skiklubben
På opfordring fra Marie Juhl vil jeg skrive om vores
arbejde med tryk på klubtrøjer.
Første gang vi var på ski i udlandet var på fantastiske Hotell Straand i Vrådal i 1974 hvor vores søn
Flemming var 6 år.
Jeg var med til den stiftende generalforsamling i
Lægehusets ventesal 29. november 1979, og siden
er det jo gået i susende fart.
Hobro Skiklub´s logo, som formand Bente Nielsens
far tegnede i 1981 var og er fantastisk flot og samtidig enkelt. Som jeg ser det, er symbolet den hvide
skibakke med pulversneen. Den skyfri blå himmel
og tovværket som holder alle os medlemmer sammen. Det bør ikke ændres.
Der blev lavet emalje emblemer og stofmærker,
og Knud Larsens datter lavede strikkeopskrifter
til skihuer.
I 1985 startede Lillian og jeg så småt Super Design

Hobro skiklub - skinyt 107
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textiltrykkeri og mottoet var: ”Vi skal have det sjovt
og tjene penge. Vi skal ikke tjene så mange penge,
at vi ikke har det sjovt. Vi skal heller ikke have det
så sjovt, at vi ikke tjener penge”.

Senere fik vi fremstillet transfers, som kunne påvarmes trøjer og jakker. Ved 25års jubilæet forærede
vi klubben et antal nøgleringe med logo.

Foruden textiltryk med logo i forskellige størrelser på
Tshirt og sweatshirt, trykkede vi til Hobro Skiklubs
Racing Team og flere andre med racingløbere,
SKIING…..a way of living og meget andet.

Hilsen Lillian og Gunnar Schack

I 1988 blev trøjer og canvasposer annonceret i
Skinyt.
På en af de mange skiture til fantastiske Hotel Arnika
i Canazei, havde vi medbragt en del textilvarer med
skiklubbens logo.
Jeg må indrømme at jeg er bedst i produktionen,
så Åse Eskildsen (som nu har butik i Bønnerup)
tog trøjerne med ned i restauranten. Der blev hurtigt
udsolgt og vi fik flere bestillinger med hjem til Hobro.

Logoet er fremdeles i hyppig anvendelse især på trøjer
og jakker.
Lokalt i Hobro ser vi ofte det enkle og klare symbol, når vi
møder ungdommen.
Men også ude på skisportsstederne i Europa repræsenterer de mange medlemmer Hobro Skiklub, når de bærer
det flotte og markante logo.

11

Hobro skiklub - skinyt 107

1

95

6

00 HOB

RO

51

T

O

H

JA

C

1115

FYRKATV

EJ

98

FYRKAT
Blomster
B

MEULENGR

AC

DEN BEDSTE TID:

OFF-PISTE I
ESPACE KILLY
ELLER AFTERSKI
PÅ HINTERHAG?
BOOK ÅRETS SKIFERIE NU
PRISER FRA 2.399
INKL. OPHOLD OG LIFTKORT

Den bedste tid er snetid. Sammen med dem, der betyder allermest. Snetid er lys, luft og suset ned ad bjerget.
Snetid er store oplevelser, du aldrig glemmer. Danski.dk
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EN EfTErMiDDaG MED
skiracErNE i rusH
Rush signalerer fart, tempo og
høj puls. Og det var lige hvad
15 glade skiracere oplevede en
lørdag eftermiddag i oktober.
Sveden drev og alle var godt røde i kammen efter alle former for spring i de utallige
trampoliner.
Der blev praktiseret overspring, underspring,
sidespring, højdespring - tja der var ikke det
spring, som ikke blev afprøvet. De dygtige
lavede saltospring i flere varianter, mens
andre var til badutspring.
Én hoppede med brækket arm - én fik
næsten brækket en arm! For sådan går det

somme tider, når man er sej og klar på at
prøve kræfter med sig selv. Seje Lærke tog
det i stiv arm!
Der var masser af sjove og spændende
udfordringer - både for de forsigtige og de,
der gerne vil overskride grænser.
Hvem havde før prøvet at spille “Høvdingebold” i trampolin? Vanvittigt sjovt og super
hårdt! For ikke at tale om at tage en “maveplasker” fra 3-metervippen i en kæmpeballon, eller “wipe-out”, hvor du blev væltet
af et roterende møllehjul, hvis du ikke lige
sprang højt nok. Alt sammen lige til at blive
forpustet af!
Om vi vil prøve igen? Det tror jeg nok, vi vil!
/Henrik Christensen
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UGE 10 TUREN STØTEN 2017

HOBRO PÅ SKI i uge 10
TRYGHED PÅ SKI – FOR HELE FAMILIEN
Turen går til Sverige – Stöten i uge 10
7. - 11. Marts
4 dage på ski med All Inclusive
Stöten er et super godt skiområde lige fra begyndere til de øvede. En perle med masser af muligheder.
Stöten aAlpincenter er et flot område med 18 lifter og over 40 pister, samt et børneområde med lift og
bakker for de mindste og begyndere. Så der er masser af muligheder for alle.
Turen henvender sig primært til nybegyndere, let øvede og børnefamilier.
Skiundervisning er inkl. i turprisen. Skiundervisning er obligatorisk for alle torsdag, fredag og søndag.
Prisen er inkl. færge med kahyt tur/retur, lejligheder med ski-in ski-out, liftkort, skiundervisning,
slutrengøring og mad i Stöten.
Børn 0-7 år: 2499,- kr.
Voksen uden liftkort: 2499,- kr.
Unge 8-15 år: 3149,- kr.
Voksen 16-99 år: 3299,- kr.

Læs alt om turen på vores hjemmeside. www.hobroskiklub.dk
eller kontakt turlederne.
Vi glæder os til at se dig
Hilsen Turlederne
Peter Bugge Sørensen, Tlf. 0045 - 20 35 83 55 (Kontaktperson)
Pernille Villumsen, Tlf. 0045 - 60 14 77 88
Dennis Thøgersen, Tlf. 0045 - 50 59 25 42

Hobro skiklub - skinyt 107
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UGE 10 TUREN - MORZINE 2018

uge 10, 2018 ski & oplevelse
Morzine - Avoriaz i Frankrig og schweiz
Skiområdet er blandt Europas største og bedste, hvad angår terræn og sneforhold.
Med ophold på Hotel Alpina *** i Morzine nær centrum og lifter.
Vi flyver fra Aalborg Lufthavn lørdag den 3. marts.
Endnu få ledige pladser.
Nærmere oplysninger på hjemmesiden og hos Nis Peder Juhl tlf: 21 47 63 89, email: mnjuhl@webspeed.dk

UGE 3 TUREN - ØSTRIG 2018

4 dages skitur til Østrig 2018
Skitur til Schladming den 12.-17. januar 2018

Østrig uge 3

Tag på ski og kom i godt humør
med sol, sne og afterski.
Luksusbus – 4 dage på ski – liftkort - hotelophold med ½ pension –
skiinstruktion af egne skilærer – afterski med HYGGE og meget mere.
Vi skal i år prøve det fantastiske skiområde Schladming under SKI
AMADE.

Vi har 50 pladser i bussen og vi kører med Fjordens
Busser Hadsund.
Pris Børn
kr.
3995.Pris Junior
kr.
4495.Pris Voksen
kr.
4895.Hobro skiklub laver sammen med intersport Hobro
en info- og købsaften først i december med 20 %
rabat. Hold øje med vores hjemmeside, Facebook
og tjek mailboksen.

15
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UGE 7 TUREN - TJEKKIET 2018

TJEkkiET 2018 - NYT NYT NYT
Da der i skrivende stund netop er blevet udsolgt på begge
ture, har Hobro Skiklub valgt
at satse på yderligere en tur
i samme uge. Det har vist sig
at være en god satsning, da
der i skrivende stund er udsolgt på uge 7 turen til Østrig
og kun ét værelse tilbage på

Skisportsområderne i Tjekkiet er i de seneste år blevet
opgraderet betydeligt og der er i dette område såvel ny
kabinelift, 6-stolelifte og en enkelt lift med sædevarme J
Vi skal bo på Hotel Hela i byen Velká Úpa, hvor der er et lille
pisteområde bag hotellet. Hotellet er ægte tjekkisk - hygge
og billig øl er vigtigere end komfort :-)
Jeresferie - som reklamerer her på siden - hjælper os med
det praktiske og de sproglige udfordringer!
Der er 5-10 min. kørsel til skiområdet og ”hovedbyen” Pec
pod Snĕžkou. Vil man over på ” Mallorca-siden”, skal man lidt
længere og over til Jánské Lazné, hvorfra kabineliften afgår.

turen til Tjekkiet!
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Turen går til Černá hora (Jánské Lazné) i Tjekkiet - en destination, som ikke tidligere har været udbudt i Hobro Skiklub.
Området ligger tæt på den polske grænse og er et af de
mest populære i Tjekkiet.
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T
Skiområderne Jánské Lazné og Pec Pod hænger
sammen via en snowcat (Skitour) - ret sjovt for
både store og små.
Undertegnede er turleder og oplevede sidste år
skiområdet på egen hånd med familien. Det er
glimrende område for børnefamilier, pisterne er
brede og ikke overfyldte og det er en af grundene
til at valget faldt på denne destination.
Der er ikke store udfordringer for dem, som kun
kører sorte pister, men der er rig lejlighed for at
slippe de halvstore unger fri i ”lukkede” områder,
hvor de kan boltre sig i såvel slopes, slalombaner,
skovkørsel og funpark.
Skileg for de helt små udbydes også på denne tur,
da det er vigtigt for Hobro Skiklub at alle - uanset

alder- kommer godt i gang med skiløbet. Det er
altid en fornøjelse at se børnenes udvikling hen over
ugen og glæden i øjnene, når de suser afsted på
egen hånd. De lidt større børn er også på denne tur
inddelt i hold, hvor der vil være udfordringer for alle
niveauer tilrettelagt af klubbens dygtige instruktører.
Prismæssigt er det en fornøjelse at spise frokost og
holde pauser på pisterne. Der er talrige restauranter
og små udskænkningssteder, hvor man kan få en
”pivo” og en portion ”hranolky” og spise hele familien
af for under 200,-.
Jeg glæder mig også til at introducere deltagerne for det tjekkiske
køkken! Inden vi er hjemme igen vil jeg tro, at de fleste kan udtale
zmrzlina pohar, palačinka og smažený sýr J

se nærmere info om turen på hjemmesiden.
/ Charlotte Veng
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Book online
v/ Charlotte Pedersen

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

Stålprofiler til tag og facade

www.ds-staalprofil.dk

Vinterdæk
il skituren

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

kurt Nielsen
40 5633
44 33
98
52 44

Kurt Nielsen - 40 56 44 33
Esben
Nørlem
Esben
Nørlem
- 24 49 68 5524 49 68 55
Brian
Mikkelsen
- 24 49 68 89
Brian
Mikkelsen
24 49 68 89
Mariagervej 42 9500 Hobro Værksted: Fynsvej 1

Mariagervej 42 . 9500 Hobro · Værksted: Fynsvej 1

t

98 52

Ho

br Ad

o elg
Kurt Nielsen - 40 56 44 33 .TlEsben
Nørlem - 24 49 68 55 Brian M
f. ade
25 51 Mariagervej 42 9500 Hob
8 5 41
Telefon 98 52 44 33 Telefax 98 952
2
50

HObrO  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

44

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

KLARGØRING AF SKIRUTE
I ROLD SKOV
Dato: Søndag 5. november kl. 10-13
Mødested: P-pladsen på Himmerlandsvej mellem Rebild og Skørping
lige øst for Rebild
Turleder: Rold Skov Skilaug og Naturstyrelsen Rold Skov Skilaug inviterer alle interesserede til en præsentation af den flotte skirute i Rold Skov. Vi gennemgår ruten og gør den klar til snesæsonen med let
oprydning, opsætning af skilte og markeringspinde. Efter et par timer samles vi på Røverknolden (skovlegeplads og bålplads) for at spise vores medbragte madpakker.

Skilauget er vært ved bålpandekager og lidt varmt at drikke.

Se skiruten på: www.roldskovskilaug.dk
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Fjordens

Taxa & Bus
Taxa og Turist kørsel i ind og udland med 1 til
78 passager til konkurrencedygtige priser. Lad
os hjælpe med planlægningen af din næste tur.
Skiboks og Cargo-trailer til de store grupper.
Morten Lybech
Fjordens taxa & Bus

T: 9857 5710

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

Tlf: 9852 5511 · Fax: 9851 0341

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

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

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

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

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

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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Hobro Skiklub
Ó Hobro Alpine SkiteamÓ
2017-2018

Dato

Aktivitet

M¿ dested

L¿ rdag den 28.
oktober

MTB og Traill¿ b. Udfordring pŒ kondition
og koordination i ¯ sterskoven.

¯ sterskoven

Onsdag den 1.
november
Onsdag den 8.
november

Skil¿ b i Skiarena (18.00 Ð 19.30)

Gymnasiet

Annonceres i
selvst¾ ndig
invitation
Annonceres i
selvst¾ ndig
invitation
16.45 - ca. 21

Skil¿ b i Skiarena (18.00 Ð 19.30)

Gymnasiet

16.45 - ca. 21

Torsdag den
16. november
L¿ rdag den
25. november

Leg, motion og balancetr¾ ning pŒ
rullesk¿ jter og seqboards
Tur til Aalborg Gigantium pŒ issk¿ jter

DS Andrupvej

18.30 Ð 19.45

Gymnasiet

Torsdag den
30. november
Torsdag den
7. december
Torsdag den
14. december

Leg, motion og balancetr¾ ning pŒ
rullesk¿ jter og seqboards
Leg, motion og balancetr¾ ning pŒ
rullesk¿ jter og seqboards
Leg, motion og balancetr¾ ning pŒ
rullesk¿ jter og seqboards
Ingen tr¾ ning

DS Andrupvej

Annonceres i
selvst¾ ndig
invitation
18.30 Ð 19.45

DS Andrupvej

18.30 Ð 19.45

DS Andrupvej

18.30 Ð 19.45

Onsdag den 3.
januar
Onsdag den
10. januar
Torsdag den
18. januar

Skil¿ b i Skiarena (18.00 Ð 19.30)

Gymnasiet

16.45 - ca. 21

Skil¿ b i Skiarena (18.00 Ð 19.30)

Gymnasiet

16.45 - ca. 21

Leg, motion og balancetr¾ ning pŒ
rullesk¿ jter og seqboards eller alternativt
program
Afslutningsarrangement + • rets Skil¿ ber

DS Andrupvej

18.30 Ð 19.45

Bymarkskolen

17.30 Ð 20.00

L¿ rdag den 7.
oktober

21.+28.
december

Torsdag den
25. januar

Tur til Rush Ð Danmarks sjoveste
trampolinpark.

M¿ detid

Aarhus

NB! V¾ r opm¾ rksom pŒ datoer og tider for hvert arrangement, idet tr¾ ningen er fordelt
over bŒ de weekender og forskellige hverdage.
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”Hobro alpine skiteam”
– sæson 2017 -2018

kære gamle og nye alpinracere

Vi har sådan glædet os til at præsentere jer for et nyt og spændende

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

program for den kommende sæson.
I løbet af sæsonen vil racerne opleve
mange varierede aktiviteter. Nedenfor vil I kunne se en kort beskrivelse
af, hvad vi har på programmet i kommende sæson.

Et par arrangementer mangler nogle
detaljer, men disse småting kommer på plads, og bliver meldt ud,
når tilmeldingen for de enkelte ting
nærmer sig.

Hobro skiklub - skinyt 107

indendørs træning
Sidste sæson valgte Skiklubben at investere i lidt nyt
træningsudstyr. Der blev indkøbt fem seqboards, så
vi kunne udvide vore repetoire indenfor øvelser som
styrker balance og bevægelse. Vi fik indfriet vores
forventninger til dette udstyr, da det både er sjovt
at bruge, og giver mulighed for varieret træning. I
denne sæson fortsætter vi med leg og øvelser på
vores boards. Fast bestanddel i træningen vil også
i år være rulleskøjtetræning. Rulleskøjtetræningen
foregår i en hal, som venligst er stillet til rådighed
af DS Group på Andrupvej i udkanten af Hobro.
Belært af vores erfaringer om portkørsel på Jeppe
Aakjærsvej i udendørssæsonen, vil vi også indendørs integrere vores nye slalomporte i noget af
træningen. Vi kommer så tæt på rigtigt skiløb som
overhovedet muligt.
skiarena i Aarhus
Vi tilbyder i denne sæson hele 4 ture til Skiarena i
Aarhus. I Skiarena kan vi stå på ski på et skråt rullende ”gulvtæppe”. Fornemmelsen er næsten som

22

rigtigt skiløb – man træner de rigtige bevægelser,
mens man ser sit eget skiløb i et kæmpe spejl.
Supersjovt og hårdt! ;-)

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

specialarrangementer
I sæsonen vil der blive indlagt et antal særarrangementer, som ikke nødvendigvis har noget med
skiløb eller balancetræning at gøre. Formålet er
her at styrke andre kompetencer som kan komme
den unge skiløber til gode. Det kan være noget med
samarbejde, mod/udfordring, kondition og andet.
Arrangementerne er endnu ikke helt færdige i sin
planlægning, så vi holder kortene ind til kroppen lidt
endnu. Dog kan man være sikker på, at kunne læse
om nyhederne på hjemmesiden, og som skiracer
får man også særskilt invitation via sms.

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

jul på hjul
Er en sjov og hæsblæsende aften på rulleskøjter
med den kommende højtid som tema. Her dystes i
alle mulige sjove discipliner. Vi håber, at det bliver
spas.

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

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

Vi håber at se mange nye skiglade børn
mellem 7 og 18 år i sæsonen, der kommer!
Vel mødt!
Lederteamet
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Christoffer Faarup
repræsenterer Danmark
og Hobro Skiklub
Christoffer Faarup har allerede inden der er kommet frost på bilruderne i Danmark - været ude i
verden og repræsentere Danmark
og Hobro Skiklub på pisterne i
fornem stil.
I Chile lykkedes det Christoffer at sparke sæsonen i gang med et yderst flot resultat. Vores
formand skrev følgende på Facebook i den
anledning:
I særklasse det bedste danske skiresultat, også
historisk set, af Christoffer Faarup fra Hobro
Skiklub. En 4. plads - kun 3/100 dele fra en
podieplads - i Sydamerika Cuppen. 11,32 fis
punkter i SuperG er uden sidestykke det bedste
en dansk skiløber har præsteret. Fremragende
start på den nye sæson. Stort tillykke til Christoffer og pøj pøj
Christoffer har ligeledes fået flere og nye sponsorer, som alle hjælper ham på vej mod målet
om at blive blandt de 20 bedste i verden. Han
har indgået samarbejde med Advokatfirmaet
Børge Nielsen og tøjfirmaet CMP, som leverer
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kvalitets-skitøj til såvel den unge herre som til
instruktørerne i Hobro Skiklub.
Det er fortsat Atomic Ski, som holder Christoffer
flyvende og Fysio-Danmark, som tester formen
af og Isostar, som leverer en del af energien.
Desuden er POC og Reusch med deres skiudstyr vigtige sponsorer for Christoffers liv på
pisterne.
Vores landsdækkende DR er også begyndt at få
øjnene op for Christoffers store talent og det har
udviklet sig til en såkaldt vlog - en videoserie,
hvor Christoffer fortæller om sin vej mod at nå
drømmen om at komme højt op på rangstigen
ved OL i Pyeongchang.
Første afsnit kan ses her: http://www.dr.dk/…/
droemmen-om-pyeongchang-christoffer-faar…
DR Sporten har også interviewet Christoffer om
hans barndom og vejen mod OL. Hele artiklen
kan findes på DRs hjemmeside: http://www.
dr.dk/…/portraet-danmarks-alpine-ol-haab-vilvae… og her afslører Chirstoffer bl.a. at han har
sin egen pude med rundt i hele verden og at
han tisser nervøsiteten ud på et træ 10 minutter
før de vigtige løb.
Vi vil fortsat skrive om Christoffer her
i Skinyt og vil man følge med på helt
tæt hold, kan Christoffer også følges på
Facebook og på instagram @CFaarup.

Tekst: Charlotte Veng
Foto: fra Christoffers Facebookside
25

Hobro skiklub - skinyt 106

KLUBJAKKER
Børn kr. 275,Voksen kr. 475,-

Jakken er af mærket Whistler og har et isoleret mellemlag, som gør, at
jakken er varmere end den nuværende. Jakken har et vandsøjletryk på
15.000 og åndbarhed på 10.000 og det betyder, at den modstår en hård
vinterdag. Jakken har to udvendige lommer, samt lomme til liftkort på det
ene ærme, hætten er aftaglig. Der kommer klublogo og diskret reklametryk
på jakken.
Børn størelse
4 år til 16 år
Voksen størelse
S til XXXL
Bestilling frem til 20. oktober, levering i starten af november.
Jakken kan prøves hos Intersport Hobro i efterårsferien. Bestilling via dette link:

http://doodle.com/poll/p2t2sqfc9as8vwpc

Hobro skiklub - skinyt 107
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Hold formen ved lige

både før og efter skituren

skiGyMnAstik
"HOLD FORMEN VED LIGE”
HVER ONSDAG FRA KL. 17.45 - 18.45
HOS HOBRO HELSESPORT
Vi begynder onsdag den 25. oktober 2017 kl.
17.45 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 på skift af Dorthe Dam
Samuelsen og Vibeke Schiønning Dahl.

De har begge flere års instruktørerfaring og vil
med deres glade væsen 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 7. februar 2018.

VI GLæDER OS TIL AT SE DIG ONSDAG
DEN 25. OKTOBER 2017 KLAR TIL GyMNASTIK KL. 17.45.
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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

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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Hold formen ved lige

både før og efter skituren

sEniORMOtiOn
GåtURE / CykLinG

”Den blå fisk” på havnen i Hobro
Er du senior eller har du fri onsdag formiddag så mød
op til helt gratis motion. Du skal kunne gå ca. 8 km.
Cykle ca. 30 km. Mulighed for skiløb, når der er sne.
i vinterhalvåret går vi kl. 9.30

Tovholder Marie Kjems Juhl
tlf. 42 19 07 67
se evt. www.hobroskiklub.dk.
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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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SkiBikSen

HOBRO SKIKLUB
Lån KLUBBenS UdSTYR

- og få hjælp og vejledning, før I skal på tur
SKIBIKSEN NYT

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.
Ida Glerup Henriksen 3 år - snart 4 år.

Vi glæder os også til
at se DIG i Skibiksen

MedLeMSLån I SKIBIKSen
Nis Peder Juhl
Højdevej 8, Hobro.
Telefon: 2147 6389,
Mail: mnjuhl@webspeed.dk
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Afsender: Hobro Skiklub, Gyvelvej 3, DK - 9500 Hobro

COPENHAGEN
WINTER GAMES

3. og 4. november arrangeres der for første gang nogensinde Copenhagen Wintergames
i københavn.
Få mulighed for at se top-skisportsudøvere lave vilde tricks og hør fed musik og vær
med til det vildeste og størSte afterskiparty.
et 50 m. højt tårn og 800 tons sne er produceret til eventen - så der er fuld knald på.
Se meget mere om eventen på www.copenhagenwintergames.com

