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

rend- og alpinløbere i alle aldersklasser og med interesser lige 

fra afslappede skiferier til konkurrencer. 

Klubben er tilsluttet Danmarks Skiforbund under Danmarks 

Idrætsforbund og er underkastet disse forbunds regler og love.

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

 at skaffe de bedste muligheder for at få mere glæde af   

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

 store konkurrencer,

 at arrangere ture i ind- og udland.

MEDLEMskAB AF HOBRO skikLUB betyder:
 at du modtager vores klubblad, hvor du får information 

 om, hvad der foregår, både i klubben og i Dansk Skiforbund

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

 udveksling af udstyr o. lign.

 træning og instruktion

 mulighed for at dyrke skisporten hele vinteren, billigt,

 lærerigt og hyggeligt i både ind- og udland.

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

Langrend henvises til www.skovognatur.dk/roldskovskilaug

kontingent pr år:
Junior 0 - 5 år  Gratis seniorer 18 - ∞  kr. 200,-

Junior 6 - 17 år kr. 200,-   Passive medlemmer  kr.  100,-

Under Danmarks Skiforbund. Medlem af Danmarks Idrætsforbund og 
Federation International de Ski.

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

DESIGN  / LAyouT: HoLSTPLuS 
Email: mogens@holstplus.dk
  
TrykT hos Degngrafisk
oplag 275 stk.

HOBRO SKIKLUB

Vi  glæder os til at  sneen kommer!

SkiNyt
BEsTyrElsEN For hoBro skIklUB:
ForMAND: Niels Leth Sørensen
Formand og medlem af turudvalg, kommunikations-
udvalg, instruktørgruppen og adm .gruppen

Email: nielsleth@live.dk
Gyvelvej 3, Hobro
tlf.  30 27 04 85

KASSErEr: DorTHE VILLuMSEN
Kasserer og medlem af adm .gruppen

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

SEKrETær: HENrIK CHrISTENSEN 
Sekretær og medlem af børne- 
og ungdomsudvalg og instruktørgruppen

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

TuruDVALG: KArSTEN LyKKE JENSEN
Ansvarlig for alpin talent team og medlem af turudvalget 
og ungdomsudvalget . 

Email: kl.j@get2net.dk 
Adelgade 25, Hobro 
tlf: 27 80 94 51

B & u uDVALG: HENrIK SøNDErHoLM
Formand for børne- og ungdomsudvalg

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

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 

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



Forsidebillede:
Charlotte Veng



Hobro skiklub - skinyt 1103

SkiNyt

FORMAnDEn har ordet

at Hobro Skiklub havde haft 
to atleter til vinter OL på 
samme tid, men desværre 
for Marcus Vorre opfyldte 
han ikke det nationale krav, 
så OL må vente for Marcus. 

Men selvom vi ikke har 
så mange konkurrencelø-
bere som tidligere, så kan vi 
konstatere efter DM, at alle 
løbere fra Hobro kører top 
tre placeringer og naturligvis 
toppedes Christoffer sæso-
nen med 4 DM titler.

Nu er der tid til at se frem 
mod næste sæson. Jeg ved, 
at flere af turlederne allerede 
har deres ture på plads 
til næste vinter. Skiskolen 
bliver grundig evalueret og 
vi vil se, om ikke vi kan gøre 
det endnu bedre til næste 
sæson.

Vores generalforsamling 
betød et farvel til bestyrel-
sens grand-old-man Henrik 
Christensen, som takkede af 
efter 33 år som bestyrelses-
medlem. Der skal herfra lyde 
en kæmpestor tak til Henrik 
for hans trofaste virke for 
Hobro Skiklub. 

Nye i bestyrelsen er Caroline 
Nedergaard og Anders Lund 
Mogensen. Vi glæder os til 
samarbejdet. 

Lige nu er der kun at ønske 

god sommer og husk at 

følge med i Hobro Skiklub, 

så du ikke går glip af en 

skitur næste vinter.

//  Niels Leth-Sørensen

Denne sæson står tilbage 
som sæsonen, hvor vi hav-
de to uge 7 ture med godt 
170 medlemmer på ski i 
den uge. 

Det er fantastisk at se at vo-
res undervisningskoncept 
fungerer og det betyder, 
at flere og flere får øje på 
Hobro Skiklub. I alt har ca. 
350 medlemmer har været 
på ture og rigtig mange af 
dem er nye i klubben. Rigtig 
mange er børnefamilier og 
det glæder at så mange 
børn får lært skiløbets glæ-
der på den rigtige måde.

Sæsonen har budt på et 
vinter OL, hvor Christoffer 
Faarup deltog og faktisk 
har Christoffers placering 
på verdensranglisten gjort, 
at der blev udløst endnu en 
plads på herresiden.  Her 
var det faktisk ikke umuligt, 

Så står vi t i lbage med de gode minder fra 

en skisæson i Hobro Skiklub.
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J e g  f i k  d en  mu l i g hed 

t i l  at rejse på et børne 

f is- løb i  Andorra sam-

men  med  de t  danske 

h o l d .  B å d e  m i n  s t o -

rebror  Marcus og min 

storesøster Clara-Marie 

har prøvet at deltage på 

dette løb t idl igere. 

Min tur til børne fis-løb 
i AnDORRA

Desværre kunne Clara-Marie ikke blive med i år, 
da hun er skadet. Jeg rejste fra Hafjell sammen 
med Maia og Brian Søe Valde. Min far var i Italien 
sammen med min storebror, som skulle køre nogle 
forskellige fis-løb i Europa. Så jeg tog afsted alene, 
men far ville heldigvis komme til Andorra om natten. 
Vi kørte til Gardemoen lufthavn tidlig søndag morgen. 

Da vi ankom til lufthavnen tjekket vi vores bagage ind 
og da mødes vi også med de fleste andre danske 
løber. Så vi rejste sammen næsten hele det danske 
hold. Det tog cirka 3 timer med fly til Barcelona. I 
lufthavnen blev vi hentet af en bus, som skulle køre 
os til hotellet i Andorra. Vi kørte i sammen bus som 
holdet fra Portugal. Hotellet vi boede på hed Mo.
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Den første dag skulle vi køre storslalom. Jeg blev 
nr 35. Der var også indmarch. Det foregår på den 
måde at alle nationer får sit flag og et skilt hvor der 
stod «Dinamarca». Så står man på ski ned af en 
lille bakke, mens landet bliver råbt op.

Vejret var helt super og sneen var god at køre på. 
Premie uddelingen foregik i bunden af bakken.
Resten af ugen blev jeg: Nr. 20 i super-G, nr 25 i 
slalom og nr 28 i kombineret (super – G og slalom)

Torsdag var sidste dag med konkurrence og om 
aftenen var der fælles afslutning for alle lande. Det 
foregik i byen, hvor alle gik samlet igennem byen. 

De som havde vundet et løb, fik som premie M&M 
chokolade. 

Min far rejste tilbage til Marcus, da han skulle køre 
Junior VM i Schwiez. Så om fredagen rejste jeg 
sammen med Maia og Brian Søe Valde hjem til 
Norge igjen.

Jeg synes det har været en stor oplevelse at være 
med, men man kunne mærke at der var mange 
rigtige gode løber med.

// Skihilsner fra Freja-Mathilde Vorre

Min tur til børne fis-løb 
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solafskærmning | tæpper
Farver  | tapet | Malerarbejde

smedevej 2 · 9500 Hobro · t 9852 4600

UGE 7 TUREN - ØSTRIG 2018ØSTRIG 2018ØSTRIG

intromøde og forberedelse
Til intromødet forud for turen, fik vi hilst på de øvrige 
deltagere. Vi kendte ikke de andre deltagere, men 
blev inviteret ind i et skønt fællesskab af familier, 
hvor glæden ved en fælles skiklubtur var ganske 
særlig. Mens Charlotte Veng, som var turarrangør, 
introducerede os voksne til skiområdet i Tjekkiet, 
hotellet, vej- og vejrforhold m.v., legede ungerne i 
gymnastisksalen, og de første nye venskaber blev 
grundlagt. 
Skiene blev lejet via klubben, hjemme hos Nis, som 
gav sig tid til grundig vejledning til os alle. 

Afgang mod tjekkiet
Bilen og tagboksen blev pakket fredag aften og 
lørdag morgen kl. 03.30 satte vi kursen mod Tjek-
kiet og forud ventede en ca. 10-12 timers køretur. 
Køreturen gik helt perfekt, der var stort set ingen 

trafik og fine vejforhold. Da GPSén viser, at der var 
30 km til, at vi skulle være der, var der fortsat ingen 
sne at se, men stille og roligt snoede vejen sig op 
mellem smukke grantræer, hvor sneen tyngede 
grenene ned og der blev hvidt overalt. 
Hotellet lå i en ganske lille by og som Charlotte på 
forhånd havde lovet, var hotellet af Tjekkisk stan-
dard, ikke noget fint og fornemt, men ok. Lige bag 
ved hotellet lå et mindre skiområde og der var også 
et par hyggelige restauranter og en lille købmand 
i nærheden.

Første dag på ski
Søndag var første dag på ski. Winnie, som var 
skiinstruktør for Peter Plysholdet, forsikrede os om, 
at det var bedst, at vi som forældre ikke var der, 
mens hun underviste drengene. Drengede vinkede 
ubekymret farvel, mens vi forældre tog skibussen 

Familien Nielsens første skiferie
Morten, der er en erfaren skiløber, har i mange år forsøgt at overtale mig til en skiferie med vores to drenge. 
så da Morten i efteråret præsenterede mig for endnu skiferie, denne gang en familieskitur til tjekkiet med 
Hobro skiklub, fik han mig overtalt. Det, der talte for at vælge skituren til tjekkiet var først og fremmest, 
at det var en familietur for alle uanset niveau og at der var 4 dages skiundervisning til drengene, sammen 
med jævnaldrende og med danske skiinstruktører. Derudover havde vi hørt meget godt om Hobro skiklub 
fra naboer og venner.



Hobro skiklub - skinyt 1107

SMS “nybank” til 1272,  

så ringer vi dig op  

(alm. sms-takst)

Hobro afdeling
Store Torv
Tlf. 9657 5000
jutlander.dk

til Pec Pod, et større skiområde 10 min. fra hotellet.
Ud fra devisen; at hvis jeg ikke vil være den mor, 
som skal stå i hytten og lave maden til drengene, 
når de kommer hjem fra en sjov dag på ski – så 
er jeg nødsaget til at lære at stå på ski. Med den 
devise i baghovedet og fuld af gå på mod, vraltede 
jeg sammen med Morten hen til lange T-lift op til 
de blå og røde pister. Morten gav mig en grundig 
introduktion i, hvordan jeg kom på liften, men vi talte 
ikke om, hvordan jeg skulle komme af…. styrt nr. 
1- det første af mange styrt på vej ned af pisterne.
Ved middagstid var vi tilbage ved børnebakken, hvor 
vi blev mødt af to glade, men trætte drenge. Winnie 
havde tilrettelagt undervisningen første dag, som en 
introduktion, der indbefattede leg i sneen både med 
og uden ski. Efter frokost var der fri leg til drengene, 
mens jeg fik min første skiundervisningstime sam-
men med Jesper Willumsen. 

Jeg fik grundig introduktion til skiløb, alt i et aner-
kendende og roligt tempo. Jeg gik fra første skiun-
dervisningstime langt mere optimistisk end efter 
formiddagens udfordringer på de blå og røde pister 
sammen med Morten.

skiferie med skiklubfamilien
Dagene gik med undervisning til drengene om 
formiddagen. Ord som pizza og spaghetti fik lige 
pludselig en anden betydning. Drengene var super 
seje. På dag tre var Victor på 6 år klar til at prøve 
kræfter med de blå og røde pister. Philip på 4 år, fik 
på dag tre lært selv at køre ned af børnebakken og 
på dag 4 kørte han også på de blå pister. Stor ros 
til de dygtige og tålmodige instruktører.  

Mens drengene fik undervisning, fik Morten mulig-
hed for at stå på ski og udforske området, sammen 
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 tættere på

Er du på udkig efter en bank, der arbejder lige så hårdt 
for dig, som du arbejder for dine penge?

Så tror jeg, det er på tide, vi hilser 
på hinanden.

Tal med en bank, 
der forstår dig

 tættere på

Så tror jeg, det er på tide, vi hilser 

Vibeke Østergaard

Kunderådgiver

Telefon 9657 2036

vst@sparnord.dk

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

HyttEUDLEjning
Hafjell

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

Til 8 eller 12 personer
Jyllandsvej 2, 9500 Hobro

Tlf.: 98 52 44 11
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med de mere erfarne deltagere, som var med på 
turen. Jeg hyggede mig med de andre forældre, som 
havde børn på Peter Plysholdet, dels med lidt skiløb 
og dels med et kop glühwein eller varm kakao på 
en af de mange beværtninger på pisterne.
Pec Pod viste sig at være et super fint område, med 
gode skimuligheder for både øvede, nybegyndere 
og for børn.

De sidste to dage kunne vi som familie stå på 
ski sammen. Vi var en stor flok afsted fra Hobro 
Skiklub, så det betød, at der altid var en, der gerne 
ville hjælpe drengene op med T-liften, komme med 
opmuntrende tilråb eller hjalp drengene og mig op, 
når vi faldt. Et fælleskab og en hjælpsomhed, som vi 
syntes er kendetegnene ved denne tur og familierne, 
som var med.

skiløb er ikke alt
At være på skiferie med skiklubben er andet end 
bare skiløb. Det er også hygge med skønne men-
nesker. Det har været en fornøjelse at være en 

del af og opleve et helt hotel, der 
myldrer af liv og glæde. Børn og 
unge, der på tværs af alder og køn, 
finder venskaber og løber hjem-
mevant rundt mellem værelserne 
på hotellet. Dette, mens de voksne 
hygger i restauranten med øl, spil, 
masser af snak og latter. Det sidste 
krydderi til turen var det naturligvis 
maden fra det meget traditionelle 
tjekkiske køkken, som alt sammen 
blev skyllet ned en god tjekkisk øl.

Det store smil er ikke til at få væk
Den bekymrede nybegynder og 
de super seje drenge kan nu efter 
endt ferie konstatere, at vi selvføl-
gelig skal afsted igen med Hobro 

Skiklub. 
Det er fantastisk at se sine unger udvikle sig og 
tage skiløbet til sig som det mest naturlige i verden. 
Se dem med glimt i øjet og et kæmpe smil ned af 
pisterne og ganske ubekymret tage liften op af de 
stejle bakker 
Det er fantastisk at få lov at stå på ski sammen med 
familien, særligt når Victor på 6 år suser foran mig 
og siger, ”du er altså blevet bedre end i går mor, 
men jeg skal nok vente på dig.” Og se, hvordan Philip 
på 4 år selv drøner af sted på ski, med far tæt på.

som en slutbemærkning;  
Victor 6 år; ”Jeg vil gerne være på skiferie hele tiden”
 Mor: ”Hvorfor”
 Victor: ”fordi man må få slik hverdag (red. Børnebenzin )”

Tak til hele skiklubfamilien på uge 7 turen til Tjekkiet, fordi 
I var med til at gøre vores første familieskiferie til en ferie, 
vi ikke vil hjem fra og en tur, vi er klar på igen!!!

Mvh.
Morten, Tina, Victor og Philip

UGE 7 TUREN - ØSTRIG 2018ØSTRIG 2018ØSTRIG
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Jeg sidder i Åre og skriver om mit OL i PyeongChang. 
Det er gået hurtigt, siden jeg var af sted og jeg har 
ikke rigtig nået at tænke over det. Men i starten af 
februar sad jeg i en flyvemaskine sammen med min 
træner Anders og diskuterede skiteknik, baneprofil 
og alle de særlige regler, som skal overholdes under 
et OL, som omfatter blandt andet reklamer og udstyr. 
Da vi landede, sad min servicemand Ziga (min 
skiprepper) og ventede og havde hentet alle mine 
ski, og så var det ellers bare med at komme igen-
nem immigration og ud i en bus som tog os til 
landsbyen. Her blev vi mødt af Chef de Mission og 
fik lidt forskellig information om lejren og blev vist til 
vores værelser. Personligt sov jeg forfærdeligt den 
første nat, men da jeg fik opdaget, at min madras 
var vendt forkert, blev den pludseligt bedre, og jeg 

troede min plan om at vende døgnet de her 8 timer 
var lykkedes. Men nej, kl 03.30 på tredje dag fik jeg 
en sms på min telefon fra Ziga; ”You sleep?” ”NO,” 
”Go eat?” ”Yes!” og der sad vi så i dining hall ,som i 
øvrigt er åben 24 timer i døgnet med buffet, og drak 
kaffe og spiste morgenmad, før sneen skulle testes 
senere samme dag. 

Og der var fantastisk sne i Sydkorea. Der var så 
koldt, at sneen havde sindssygt godt greb, så man 
virkelig kunne angribe og få en god følelse. Selvtil-
liden var derfor høj ind mod den første konkurrence 
nogle dage senere. I  mellemtiden var jeg og mit 
crew, nu bestående af træner, service, farmand 
og hjælp fra det tyske landshold, flyttet på hotel i 
bunden af pisten grundet en 1-times rejse hver vej 

En tur til sydkorea
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blev lidt lang. Første konkurrence var kombination 
eftersom styrtløbet var blevet flyttet. Det blæste 
ekstremt i Sydkorea, og en af trænerne måtte se 
sine ski forlade gondolen den ene dag, da vinden 
tog dem. Det blæste da også til kombinationen, så 
start blev flyttet ned, og vi kørte en vind-linje for at 
hoppe lidt lavere på de allerlængste hop, så vinden 
ikke skulle flytte for meget på os i luften. Normalt 
ville jeg ellers sige, jeg er en ret habil hopper, og jeg 
ved som regel selv, når jeg har gjort det godt, men i 
kombinationsstyrtløbet ramte jeg perfekt uden rigtig 
at vide det. Det var en meget kaotisk omgang med 
sne fygende hen over pisten så det var svært at se 
noget, og det rystede i skiene, så da jeg kom ned, 
havde jeg ingen ide’ om, hvordan det var gået, indtil 
jeg så tavlen, og så kunne jeg ikke være andet end 

tilfreds med at ligge 20 før slalomen :)

Fra kombi-slalomen og udover kollapsede det lidt 
resultatmæssigt. Med en stor fejl og en ganske 
så middelmådig slalom-omgang endte jeg som 
nummer 30, og styrtløb og super-g var ikke noget 
at råbe hurra for, men det var fedt at få 1 rigtig god 
omgang og mærke, at jeg var tæt på de bedste, når 
det fungerer for mig. Det er bestemt også godt for 
motivationen, og det har været enormt fedt at være 
af sted og repræsentere Danmark ved OL i 2018.

/Christoffer Faarup
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2018 blev året ,  hvor turen ”Hobro på 

Ski” endnu en gang satte ny rekord, 

i  det hele 91 deltagere var med og 

heraf er de 31 helt nye medlemmer 

i Hobro Skiklub.

Turen har tryghed og skiskole, som de vigtigste prio-
riteter, og derfor havde vi også valgt at tage hele 16 
skiinstruktører med, hvoraf mange af dem har været 
med lige fra den første tur til Skeikampen.

Det store antal instruktører gjorde det muligt, at vi 
kunne have helt små skiskolehold. 

Siden ”Hobro på Ski” startede, har turen gået til Ski-
kampen i Norge, men i år skulle vi prøve noget nyt. 
Det blev til Stöten i Sverige, tæt på grænsen til Norge.

Stöten viste sig at være helt fantastisk. Lejlighederne 
i Mitt boligerne, gav os ski-in / ski-out, så nemmere 
kunne det vist ikke blive, og tilmed tæt på og med fri 
adgang svømmehallen med spa.

Konceptet havde vi ikke lavet om på. Maden blev 
medbragt i en varevogn, venligst stillet til rådighed 
af Hobro Farve- og Gulvcenter, og efter sigende blev 
alle mætte hver aften, selv i instruktørlejligheden med 
de 2 MEGET sultne teenagere ;-)

Hobro på ski 2018
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Fortsættes næste side >>
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Til forskel for de forrige år i Skeikampen boede vi alle 
på én lang gang. Det gav os nogle unikke muligheder 
for fælleshygge og samvær, for dem, der havde lyst.
Jo, der blev skam også holdt afterski med levende 
musik og råhygge på gangen.

Vi i turledelsen var meget spændte på, om Stöten 
kunne leve op til de gode faciliteter, vi tidligere havde 
i Skeikampen, og her var vi alle enige om, at Stöten 
er et betragteligt bedre, og et mere udfordrende 
sted end Skeikampen, for de som har mod på mere, 
samtidig med, at der fortsat er perfekte områder for 
nybegynderne.

Stöten har hele 45 pister, heraf er de 8 pister sorte, så 
nu er der også noget til de meget erfarne skiløbere.
Området bød også på et utal af skovpister, hvor spe-
cielt børnene elskede at udfordre skæbnen. 

Turen gik rigtig godt, og trods det høje deltagerantal 
var der ikke de store skader.

Vejret viste sig også fra sin flotte side med sol, frost 
og nysne. Mere kan man vist ikke bede om.

Set ud fra tilbagemeldingerne har alle deltagerne været rigtig 
glade for turen. Så det ser igen ud til, at konceptet holder, 
og vi kan sætte ”flueben” ud for succes igen 
Vi fra turledelsen siger tak til alle deltagerne og på gensyn 
næste år.

Hilsen
Peter, Pernille og Dennis 

 

  

Hobro på ski 2018
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På billedet ses Ole Johansen, som overrækker hol-
dets gave på tre flasker vin til turarrangør Nis for 
hans tur nr. 50.  

"Vi er glade for, at du bliver ved med at lave ture 
for os, og vi håber, du bliver ved mange år endnu". 
Ole og sønnen, Alexander har været med på mindst 
halvdelen af de mange skiture gennem de sidste 
22 år.

Nis’ indsats som 50-turs jubilar blev også markeret 
ved afterski-festen og udløste ligeledes 3 flasker vin 
overrakt af formanden, som fremhævede Nis’ evne 
til at finde nye gode destinationer for oplevelsesture. 

I sin korte tak fremhævede Nis, at det er deltagernes 
positive tilbagemeldinger, som giver energien til 
fortsat at arrangere ture og det kan enhver turleder 
vist skrive under på. 

Når Nis er færdig med sin egen tur og når alle an-
dre turledere i klubben kommer hjem med deres 
deltagere, er Nis ski’hurtigt i arbejdstøjet igen. I sit 
utrættelige arbejde for Skibiksen bliver der slebet 
og vokset ski, så de også er klar til hans tur nr. 51, 
52, 53 ….. 

/Marie Juhl og Charlotte Veng

Nis har 50-turs jubilæum

50



FACEBOOK		

CONVENTUS	-	BETALINGSKORT		

OG	HJEMMESIDEN	
	

Hobro	Skiklubs	Facebookgruppe	hedder	”Hobro	Skiklub	-	Ski	for	alle”.	

Giv	os	et	like	og	følg	klubbens	aktiviteter.		Her	annonceres	også		

klubbens	ture	

	

CONVENTUS	
Har du har fŒ et nyt betalingskort?  
HUSK	at	gå	ind	på	Conventus	og	rette	oplysningerne	om	dit	betalingskort.	

 
- Log ind via medlemslogin pŒ  Conventus             

- V¾ lg medlem (ved samme mail adresse stŒ r alle samlet pŒ  forsiden)           
- V¾ lg ¿ konomi (¿ verst til venstre) 

- V¾ lg kortoplysninger under Ó BetalingskortÓ  i menuen til venstre 
- Tryk pŒ   "Skift kort"              

- Indtast nye kortoplysninger                
- Afslut med at klikke pŒ  Ó tilmeld abonnementÓ  

 

NŒ r dette er udf¿ rt og din betalingen evt. er i restance, skal du v¾ lge punktet "Betalinger" under afsnit 
"Betalingskort" i menuen til venstre. 

- V¾ lg fanebladet Ó Afbrudte" oppe i toppen 

- Klik pŒ  knappen "Fors¿ g igen" ud for betalingsid xxx (se evt. dato) 

  

Har du glemt din adgangskode til Conventus? SŒ  klik pŒ  "Glemt adgangskode". Indtast herefter din 

e-mailadresse (fortrinsvis) eller dit mobilnummer- og en ny adgangskode vil straks blive tilsendt dig via 
enten SMS eller email. F¿ lg herefter vejledningen! 

Du kan efterf¿ lgende ¾ ndre din adgangskode under din profil. 

NB! FŒ r du besked om at din e-mailadresse ikke er registreret, kontakt Brian Larsen: 
vielshoejen4@gmail.com for at fŒ  opdateret din adresse! 

 
 

PŒ  www.hobrokskiklub.dk kan du bl.a. se de grundl¾ ggende oplysninger om klubben, en kalender med 
vores prim¾ re aktiviteter, nyheder om ture og placeringer ved konkurrencer samt finde 

kontaktoplysninger pŒ  bestyrelsen og lign.  

Hobro skiklub - skinyt 11017
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Rigtig mange medlemmer har i år stiftet be-
kendtskab med det nye instruktørlook og det 
kan vi takke Jutlander Bank og Sparekassen 
Hobro fonden for. Vi har modtaget alt 60.000 
kr. til indkøb af nyt tøj til vores instruktører for 
at holde dem varme og gøre dem synlige på 
bjerget. 

Her ses den nye dragt i flere sammenhænge 
og tilbagemeldingerne fra instruktørerne er, at 
det fungerer og de nemt kan holde varmen i 
det nye tøj fra CMP leveret gennem Intersport 
Hobro. 

CMP er for øvrigt personlig sponsor for Chri-
stoffer Faarup, så der er også her en fin sam-
menhæng mellem sponsor og Hobro Skiklub.  

Der er ingen tvivl om, at det for vores skiskole 
samtidigt er godt med synlighed, så ingen er 
i tvivl om hvem og hvor deres instruktør er. Så 
synlighed for Hobro Skiklub er også synlighed 
for Jutlander Bank. 

Så endnu engang 60.000 gode grunde til 
at sige tak til Sparekassen Hobro fonden 
og Jutlander Bank. 

På vegne af Hobro Skiklub
/Niels Leth-Sørensen 

60.000 grunde til tak….
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60.000 grunde til tak….

Afventer hvis der kommer billeder
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E: mogensbach@mogensbach.dk

MOGEns BACH
tØMRERFiRMA

ap
s

Tobberupvej 8 · Hobro | T: 2143 1999
Østergårdsvej 300, 8355  Solbjerg  

tlf. 3095 0665   
E: bj@byggefirmaet-johansen.dk

W: byggefirmaet-johansen.dk

ByGGEFiRMAEt
Lundbjergvang apS

· Om Og tiLbygning
· tOtaLentrepriSe

Kurt Nielsen - 40 56 44 33    Esben Nørlem - 24 49 68 55   Brian Mikkelsen - 24 49 68 89
Telefon 98 52 44 33   Telefax 98 52 41 51   Mariagervej 42   9500 Hobro   Værksted: Fynsvej 1

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

98 52 44 33

98 52 44 33

Kurt Nielsen - 40 56 44 33    
Esben Nørlem - 24 49 68 55   
Brian Mikkelsen - 24 49 68 89
Telefon 98 52 44 33   Telefax 98 52 41 51   
Mariagervej 42   9500 Hobro   Værksted: Fynsvej 1

98 52 44 33

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

Mariagervej 42 . 9500 Hobro · værksted: Fynsvej 1

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

HObrO   98520911

Vinterdæktil skituren

v/ Charlotte Pedersen

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

Book online

www.ds-staalprofil.dk

Stålprofiler til tag og facade

KØB DIT SKITØJ TIL FERIEN
I SPORT 24 OUTLET 
SPAR ALTID 50%

SPAR

50%
på alle mærkevarer

hele året rundt

50%
på alle mærkevarer

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

HOBRO 
Thurøvej 15
Tlf: 30 21 37 10

Man.-tor. 9.30-18.00
Fredag 9.30-19.00
Lørdag 9.30-16.00
Søndag 10.00-16.00
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skitur i uge 10 
med Hobro skiklub
Denne gang er vi ,  Kjeld og Hanne fra Roski lde på Sjælland, 

blevet opfordret t i  l  at skrive l idt om uge 10 skituren t i l 

Morzine-Avoriaz i  Frankrig.



Hobro skiklub - skinyt 110    22

Nogen undrer sig måske over hvorfor vi, der bor på 
Sjælland, rejser med Hobro Skiklub. I 2015 var vi med 
Danski i Canezie, vi var der helt på privatbasis og 
havde lejet en lille lejlighed. Første dag på ski, havde 
Danski arrangeret pistevisning for alle Danskis 
gæster. Vi blev delt op i nogle hold alt efter vores 
skikompetencer. Det viste sig at de øvrige gæster 
kom fra Hobro skiklub og at vores skierfaringer 
matchede, hvilket gav os mulighed for at stå på ski 
sammen med andre. Vi blev opmærksomme på, 
at der var noget der hed ”kaffe-kage holdet” som 
Hanne kunne deltage på og Kjeld kunne komme til 
at køre hurtigt ned af de sorte pister sammen med 
ligesindede.  Ikke nok med at vi kunne stå på ski efter 
hver vores lyster, men det var hyggelige folk, dem 
fra Hobro. Så da vi kom hjem fra en meget vellykket 
skiferie besluttede vi at melde os ind i Hobro skiklub 
og i år var 4. gang, vi tog på skitur sammen med de 
hyggelige, imødekommende og rare mennesker fra 
Hobro og omegn.

Turen var som sædvanlig velorganiseret af Nis og 
Marie – Tak for det. Fordi vi startede fra Kastrup, fik 
vi leglighed til at lære lufthavnen i Amsterdam ekstra 
godt at kende inden vi mødtes med de andre.. Hele 
gruppen ankom ved 02.00 tiden til Hotellet I Morzine 
og blev installeret og hurtigt i seng.

Første dag på ski blev vi i Morzine, men de næste 
dage udforskede vi Avoriaz og de tilstødende ski-
områder i Schweiz.

Mulighederne for at stå på ski var enorme. Gode 
lange pister, de fleste dage velpreparerede og i 
utroligt smukke omgivelser. Ind imellem kig til Mont 
Blanc og til Genevesøen. Franskmændene preparerer 
øjensynligt ikke pisterne i særlig høj grad, hvis der er 
snevejr på vej. Det gav lidt et lidt udfordrende men 
også spændende skiløb. Vejret var stort set venligt 
stemt. En enkelt dag med vind, sne og tåge, men 
ellers sol og/eller skiftende skydække. Et helt igen-
nem fantastisk område som man slet ikke kunne nå 
på 6 skidage og som helt klart kunne besøges igen. 

Der opstod en lille hyggelig tradition med, at de 
fleste mødtes ved sidste bar inden gondolen hjem 
til en øl eller andet.

Hotellet var lille, hyggeligt, rent og velorganiseret. 
Der blev serveret rigtig god mad. Onsdag aften stod 
i ostens tegn; fondue eller raklette. Alt smagte dejligt 
og var veltillavet.

Endnu en dejlig skitur med Hobro skitur hvor Kjeld 
og jeg fik mulighed for at ski sammen med dem 
der passede bedst til vores skievner, hver især. Vi 
forsøgte et par gange at starte i samme gruppe fra 
morgenstunden, men af uforklarlige årsager lykke-
des det ikke at holde sammen, så den stående vits 
blev: ”Er Kjeld nu blevet væk igen”!

Skitur UGE 10 med Hobro Skiklub
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Vi ses uge 10 2019. 
Hanne og Kjeld fra Sjælland.



 SKISKOLE 
Der er skiskole for alle børn 4 
formiddage fra kl. 8.50 - 
12.00  med egne instruktører 
fra Hobro Skiklub. Der bliver 
inddelt hold efter færdighe-
der. Ønske om børn, venner 
eller familie, der skal på sam-
me hold kan ikke efterkom-
mes. Instruktørerne evaluerer 
hver aften og vil evt. lave 
justeringer ved disse evalue-
ringer. Skiskolen for de mind-
ste: Her vil der være behov 
for forældretransport  af de 
yngste (3-5 år) til liften i Neu-
kirchen. Dette for at opnå de 
bedste undervisningsbetingel-
ser. Alle skiskolehold slutter 
samme sted. Mulighed for 
tilkøb af voksen undervisning.  
SKIOMRÅDET 
Der er 65 piste km. i Wildko-
gel, som er et meget familie-
venligt område. Der er netop 
investeret i endnu en kabine-
lift for at løse et af knude-
punkterne i området og der-
med skabe mindre kø. Der er 
nem adgang til Kitzbuhel. 
Området er kun 5 min i bil fra 
hotellet og 25 min. i den mod-
satte vej står du i Zillertal 
Arena. Masser af skiløb til 
alle. Kitzbuhel og Zillertal 
skal tilkøbes ved bestilling = 
alle områder. 

Hotel 
Vi skal igen bo på Hotel 
Wolkensteinbär, som ligger i 
Bramberg, kun 400 meter fra 
hovedliften op til skiområdet 
Wildkogel. Der kører skibus 
fra hotellet, men det er nemt 
at gå, og der er mulighed for 
at leje skidepot ved liften. 
Selve hotellet kender vi rig-
tigt godt, da det er fjerde 
gang, vi skal bo på Wolken-
steinbär. Et hotel som er byg-
get til at håndtere grupper, 
pæne store værelser, godt 
spiserum og 3 store rum med 
”skikælder” Der er gode par-
keringsforhold. Der er buffet 
både til morgen-og aftensma-
den. Aftensmaden er med tre 
retter. Til aften spiser vi  
samlet kl. 18.30. Morgenmad 
fra kl. 07.15 
BETINGELSER 
Medlemskab af Hobro 
Skiklub og to voksne på 
hvert værelse for at opnå 
børnepriser. 
Kælketur 
Vi laver en fælles kælketur 
på den 14,7 km lange kælke-
bane, med after-kælk. 
Instruktørbidrag 
Der er indregnet et bidrag på 
Kr. 75,-  pr. deltager til ud-
dannelse/tøj til instruktører. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra d. 17. august 2018  via dette link:  
https://docs.google.com/forms/d/1ZhrIFXuFrZcpxtfycBCHoOhxOju3UHsEdMf6CpHE7N8/viewform?

c=0&w=1&usp=mail_form_link  

Spørgsmål kan rettes til Niels Leth-Sørensen  

nielsleth@live.dk eller mobil 30270485 
Tilmeldingen registreres først, når depositum på kr. 2.000,- pr. voksendeltager betalt 

 
 

 

Hotel Wolkensteinbär 

Tilmelding: 

T I L M E L D I N G   

F R A  1 7 / 8 - 1 8   

K L . 1 8 . 0 0  
D E R  E R  3 0  

V Æ R E L S E R ,  H V O R  A F  

D E R  E R  T I L D E L T  

V Æ R E L S E R  T I L  

I N S T R U K T Ø R E R   

Uge 7 ”kør selv” tur  

til Wildkogel i Østrig 
”7 overnatninger - 5 min. til liften - 14,7 km kælketur” 

9 .  T I L  1 6 .  F E B U R A R  2 0 1 9  H O B R O  S K I K L U B  

P R I S  P R .  P E R S :  

Børn 0 - 2 år:  

 kr. 500,- 

Børn 3– 5 år: 

 Kr. 975,- 

Børn 6– 8 år: 

 Kr. 1.575,- 

Børn 9-12 år 

 Kr. 2.075;- 

Unge 13 -16 år: 

 Kr. 2.575,- 

Børn/unge er inkl. liftkort 
i 6 dage,  skiskole og 1/2 
pension. 

Tillæg for 7 dage: 

Kr.  275,- / 350,- 

Voksne: 

 Kr. 5.275,- 

inkl. 1/2 pension. 

Wildkogel 6/7 dage      
Kr. 1.650,- / 1.850,- 

Salzburgerland 6/7 dage 

Kr. 2.050,- / 2.250,- 

Tredje voksen på værel-
se. 

 Kr. 3.775,- 

inkl. 1/2 pension 

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

Taxa & Bus
Fjordens

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 & BusT: 9857 5710

 

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.

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

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

Skal den pakkes ind ?

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

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

Skal den pakkes ind ?

skal den pakkes ind?

sMEdEVEj 32 · 9500 HOBRO
Tlf. 98 51 17 55 · www.villumsign.dk

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

Tlf: 9852 5511 · Fax: 9851 0341
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§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Generalforsamling
2018

Generalforsamlingen 2018 i Hobro Skiklub 
blev afholdt i Gasmuseets lokaler øverst oppe 
på toppen over udstillingslokalerne. Dette 
er måske meget symbolsk, da flere ting i 
formandens beretning viste sig at indeholde 
indikationer på, at Hobro Skiklub på mange 
områder er på toppen. 

Klubbens medlemstal nærmer sig nu tiden 
før Conventus. Graden af frivillige hænder er 
stort og formanden takkede de mange, som 
løfter klubben ulønnet og dermed sikrer at en 
masse får del i klublivet. 

Christoffer Faarup og klubbens øvrige dansk-
norske løbere leverer flotte resultater både 
nationalt og internationalt og sætter Hobro 
Skiklub på ski-kortet rundt omkring. 

Deltagerantallet til generalforsamlingen er 
også særdeles højt sammenlignet med 
mange andre klubber i Hobro og omegn. 
Helt ekstraordinært måtte bestyrelsen i år 
sige farvel til Henrik Christensen, som i 33 
år har virket som bestyrelsesmedlem og i 
de seneste år har haft sekretær-posten til 
samtlige bestyrelsesmøder. Niels takkede for 
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den store indsats og gemte resten af talen til det 
efterfølgende afterski-arrangement. Bestyrelsen 
supplerede Henrik med hele to nye medlemmer, 
da både Caroline Nedergaard og Anders Lund 
Mogensen var opstillet og kunne vælges ind i 
bestyrelsen. Igen en flot indikation på, at mange 
brænder for arbejdet i Hobro Skiklub. 

Dog er ikke alt i klublivet rosenrødt og formanden 
kom bl.a. ind på uoverensstemmelser med Dan-
marks Skiforbund ift. udviklingen af et kraftcenter, 
hvor Hobro Skiklub har trukket sig fra samarbejdet. 
Ligeledes ønsker klubben, at flere af vores unge 
medlemmer ønsker at engagere sig i juniortrænin-

gen og der blev efterlyst gode idéer til, hvordan vi 
får mere liv i ungdomsafdelingen.

Samtidig indbød formanden til et stormøde for 
klubbens medlemmer (nærmere dato følger) om 
det fremtidige virke for klubben, når klubben i kom-
mende sæson går ind sit 40. jubilæumsår. 
Niels takkede slutteligt Bente Nielsen for (igen og 
med bravour) at påtage sig dirigentrollen.  
/Charlotte Veng 
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Afterski
EnEstÅEndE!
Dette var et ord, der gik igen flere gange, da Ben-
te Nielsen holdt en tale for Henrik Christensen 
i anledningen af hans udtræden af bestyrelsen. 
At være bestyrelsesmedlem i 33 år for samme 
klub er vitterligt også enestående. Bente frem-
hævede især Henriks enestående indsats for Ho-
bro Skiklub og den ildhu, han har lagt for dagen 
i sit virke for især klubbens ungdomsafdeling. 

Det var en bevæget tale med fokus på de minder, 
som Bente som mangeårig formand og Henrik 
som mangeårigt bestyrelsesmedlem har skabt 
sammen for og med Hobro Skiklub.

Bente betonede, at hun ofte havde kontaktet 

Henrik for at få gode råd, når hun ikke vidste 
hvordan en situation skulle tackles, for Henrik 
var altid loyal. Det var hendes plan i mange år, 
at Henrik skulle afløse hende på formandspo-
sten, men da det ikke blev til. Beslutningen om 
aldrig at ville være formand holdt han fast i, og 
så måtte hun jo fortsætte! Det var til gengæld flot 
og passende, at han valgte at følge den gamle 
formand med 33 år på pladsen, mente Bente 
J  Og et æresmedlemsskab nåede det også at 
blive til for dem begge.  

Bente sluttede med ordene: ”Henrik - Det har 
været et enestående samarbejde. Jeg holder så 
meget af dig. Ikke et øje var tørt! 
Niels overrakte Henrik en lille erkendtlighed for 

18
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Afterski
indsatsen og gav ham ligeledes et par ord med 
på vejen.

Henrik selv kvitterede med en tak for de fine ord 
og en afskedstale, som lagde vægt på, at det han 
og Bente havde forsøgt at skabe fra starten var en 
skiklub med fokus på uddannelse, ungdomsarbejde 
og at det skulle være sports- og ikke en rejseklub. 
Og at det hele nu funderede sig i, at han føler, at 
ringen på en måde er sluttet ved at et af de unge 
mennesker, som han i sin tid selv var med til at 
udvikle indenfor skisporten - nemlig Caroline Ne-
dergaard, en de små ungdomsløbere fra for 16 år 
som siden er blevet skiinstruktør - nu blev valgt ind 
i bestyrelsen efter ham. 
Den fødekæde, som Henrik ofte refererer til og som 

har været en af hans kongstanker for klubbens 
fortsatte virke, skal skabe en god og solid bund 
for det fortsatte arbejde i klubben og medvirke til, 
at de unge skientusiaster har mod på at yde en 
”mod-indsats” for de mange frivillige timer, som de 
engang selv er blevet belønnet med. 

Og af disse timer, har Henrik i den grad stået i 
spidsen for mange af dem. 

TAK FOR DE 33 ÅRS INDSATS, HENRIK CHRISTEN-
SEN! 

/Bente Nielsen og Charlotte Veng
Fotos: Charlotte Veng, Marie Juhl

18
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 Kære Skifolk
Næste års skitur: ”Ski & Oplevelse” er nu planlagt.  
Uge 11  (lørdag 9. – 16. marts).  Tidspunktet er rykket 
på grund af fastelavnsugen, der falder i uge 9/10, 
hvor alt er udsolgt.

Som for 25 år siden, dengang i uge 7, går turen til  
Østrig, det smukke vestlige Tyrol, Paznaundalen 
med See, Kappl, Ischgl / Samnaun (Schweiz) og 
Galtür.

Vi skal bo på Hotel Silvretta *** i Kappl, hvor der 
er skiløb, og hvorfra der er skibus til skisports-
områderne i dalen.

Jeg har forudbestilt 13 dobbeltværelser og 2 en-
keltværelser. 6 dages liftkort til hele Paznaundalen.
Flytransport fra Billund eller Kastrup – over Frankfurt 
– til Friederichshofen (nord for Bodensøen). Derfra 
transfer til Kappl. Eftermiddagsfly både ud og hjem. 
Samlet rejsetid fra Hobro i alt 10 – 11 timer.
Bemærk, at skitransport er indregnet i turens pris.
Mulighed for kør-selv. Kør-selv rabat:  kr. 2500 pr. 
person

Totalpris pr. person, senior (fra 61 år): kr. 9.850
Tillæg for ”unge” under 61 år: kr. 400  =  kr. 10.250
Tillæg for enkeltværelse: kr. 1400

Skiområdet: Kappl har sit eget skiområde med 
42 km pister med skiløb mellem 1175 og 2720m 
højde. Snesikkert, hyggeligt og overskuelig med blå 
og røde pister. Rød piste nr. 4 går lige forbi Hotel 

Silvretta. Fra hovedliften ”Diasbahn” og fra centrum 
af Kappl går der skibus til bl.a. Ischgl op til 6 gange 
i timen. Køretid 15 min. I Ischgl har man adgang 
til yderligere 238 km pister i alle sværhedsgrader. 
Skiområdet i Ischgl er et af Alpernes mest snesikre 
med skiløb fra 1380 til 2870 m højde og med over 
90% af pisterne beliggende over 2000 m. Skiom-
rådet har et af Alpernes mest effektive liftsystemer 
og strækker sig også ind i Schweiz til den toldfrie 
by Samnaun.

Hotel silvretta:  Direkte ved pisten i Kappl finder 
man Hotel Silvretta. Hyggeligt 3-stjernet hotel med 
43 værelser, beliggende for enden af hovedgaden 
(Höfen) i Kappl i ca. 1200 m højde. Værelserne 
er veludstyrede, nogle med balkon eller terrasse. 
Ophold på hotellet inkluderer morgenmadsbuffet og 
4-retters aftenmenu med salat buffet og valgmulig-
hed af hovedretten.

Hotellet har også en lille wellnes-afdeling med 
sauna og infrarød-kabine. Desuden har hotellet bar, 
reception og elevator. Der er opvarmet rum til støvler 
og ski.   Gratis parkering ved hotellet.
Tilmelding inden 1. september  Nis Peder Juhl , 
21476389  mnjuhl@webspeed.dk 
Overfør depositum kr. 1500,-  
konto nr.   9815  4581000567

Husk medlemskab af Hobro skiklub
(Se billeder fra området og hotellet på Google)
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Lidt historie:
I både 1994 og 95 gik uge-7 turen til Kappl med Nis 
som turleder. Vi rejste 50 deltagere med sovebus, 
som var nyt for os dengang. Vognmand Kris Bak 
fra Suldrup med ny sleep-liner bus--- og med 2. 
chauffør Torben Holm Christensen. Sovebussen var 
luksus og gav mulighed for 8 dage på ski.

Vi fandt skiområdet smukt og stort nok. Her var 
rigeligt med udfordringer til deltagerne, hvor de 
færreste var habile på ski. Der var undervisning for 
alle de fleste dage. Enkelte tog skibussen en dag 
eller to til Ischgl, hvor der var større udfordringer.

Vi boede på früstück-pensioner rundt i byen og 
spiste sammen på restaurant om aftenen. Det andet 
år i Kappl spiste vi på det helt nye Hotel Silvretta. 

Nogle år senere i 2003 tog Marie og jeg på vandre-
sommertur i Paznaundalen . Vi boede i Kappl og 
kørte ud derfra og mødte virkelig smuk alpe-natur 
i bjergene.

I kan melde til nu.
De bedste forårshilsner fra 

Nis Peder Juhl

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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Skirejser til Tyskland - Østrig - Italien  

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

 

Skivevej 14, Hobro  

Tidsbestilling nødvendig på 
tlf.: 2121 3517 eller online
www.detlilletræhus.dk • ek@evaemilia.dk

Klinik for Fodterapi 
Evaemilia Kvan 
Det lille træhus



GÅtURE - CykLinG
”Den blå fisk” på havnen i Hobro

Er du senior eller har du fri onsdag formid-
dag 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 sommerhalvåret cykler vi kl. 9.00.

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

sOMMERMOtiOn
både før og efter skituren

Hold formen ved lige

Vi RULLER
kLUBBEns MEdLEMMER 
BEstEMMER UGEdAGEn.

Medlemmer har stemt via doodle og den 
foretrukne dag blev onsdag. Vi ruller hver 
onsdag fra 17.30-19. Der er ingen fast 
mødetid - bare mød op og vær med til at 
træne på SORT SNE!
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SKIFERIE I TRYSILSKIFERIE I TRYSIL

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

Med venlig hilsen
HOBRO SKIKLUB
Poul Erik Andersen

Intersport Hobro tilbyder lækker skihytte eller lejlighed i 

"Norges skimekka" Trysil. Vælg mellem en 12 personers hytte 

eller 8 personers lejlighed. Begge er beliggende med ski in-out

“ Læs mere om hytterne på

www.try
silhytter

.dk

Her kan du også se hvilke uger 

der stadigvæk er ledige ”

INTERESSERET ?

ADELGADE 35, 9500 HOBRO, TLF.98 52 21 20 WWW.INTERSPORTHADSUNDHOBRO.DK
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Vi glæder os også til 
at se DIG i Skibiksen

SKIBIKSEN NYT

SkiBikSen
HOBRO SKIKLUB

Lån kLubbens udsTyr
  - og få hjælp og vejledning, før I skal på tur

Der er et bredt udvalg i størrelser lige fra de største voksne til de alleryngste fra 3 år. Udstyret bliver 
løbende fornyet, så der er meget nyt på hylderne.

Lånerne hæfter naturligvis for udstyret og betaler en mindre klubpris til vedligeholdelsen. Et af klubbens 
formål er jo netop, at så mange som muligt kommer på ski - og her kan klubudstyret og vejledningen 
medvirke til en støtte i starten.

MedLeMsLån I skIbIksen
Nis Peder Juhl
Højdevej 8, Hobro. 

Telefon: 2147 6389, 
Mail: mnjuhl@webspeed.dk

Isabella og Oskar Schack prøver ski til uge 7



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

kØR - sELV - FERiE 
til tjekkiet for hele familien annonceres 
på Facebook og via Conventus inden 

sommerferien

Læs en deltagerberetning fra dette års uge 7 tur til tjekkiet har i 

skinyt og se annoncen for turen til Østrig.

Uge 7 til Østrig og uge 7 til tjekkiet åbnes begge for salg 

fredag d. 17. august kl. 18.

VI GLæDER OS TIL AT HAVE JER MED PÅ TUR!

MVH

NIELS OG CHARLOTTE


