
Kickstart sæsonen med 4 dage på ski – 

med instruktion, på Kitzsteinhorn Glet-

cheren i Østrig.  

Hobro Skiklub tilbyder i år som noget 

nyt, en ekstra tur med Focus på under-

visning.  

Vi har plads til 30 turdeltagere på tu-

ren, og disse sælges efter først til møl-

le princippet.   

Vi kører mod Østrig efter aftensmad 

onsdag aften D. 13/11 og lander i Ho-

bro igen D. 18/11 om morgenen.  

D. 14/11 ankomst til Pension Lucas 

Hansl i Bruck ca kl 7,00-8,00 morgen-

mad serveres, herefter skiløb på glet-

cheren. Der serveres aftensmad på ho-

tellet (morgen og aftensmad er inkl. 

alle dage). 

Hobro Skiklub afholder i samme perio-

de efter uddannelse af vore instruktø-

rer, og de vil derfor bruge Turdelta-

gerne som emner i undervisningen.  

(undervisning er obligatorisk for alle). 

Kickstart sæsonen med 4 dage på ski  

Tilmelding 
Tilmelding er gyldig når hele turens pris 

er indbetalt og  

der er sendt mail til turlederen.  

Indbetaling på klubbens konto  

Reg. 9336 0075001919  

mrk. Uge46 samt indbetaler navn. 

Turleder: 

Karsten lykke Jensen  

 Tidsplan 

D. 13/11 kører  vi 

mod Østrig efter 

aftensmad onsdag 

aften  og ankommer 

i Hobro igen D. 

18/11 om morgenen.  

D. 14/11 ankomst til 

Pension Lucas 

Hansl i Bruck ca kl 

7,00-8,00 morgen-

mad serveres, her-

efter skiløb på glet-

cheren.  

Gletcher skiløb 

 

Kør selv 

Opvarmningstur til Kitzsteinhorn 

H O B R O  S K I K L U B — S K I  F O R  A L L E  

4 dage på ski med undervisning 

Uge 46 d. 13-18 november. 

Pris:  

Kr. 3095,00  

Inkl. 4 dages liftkort, 

undervisning,  ophold 

og pension på Pension 

Lucas Hanzl i Bruck.  

Turen er kør selv, tur-

leder vil hjælpe med 

koordinering af biler-

ne, så disse er fyldt 

op.  

Tilmelding og 

spørgsmål stilles til 

Karsten Lykke, på 

karstenlykke-

ski@gmail.com  

eller på 27809451 

mailto:karstenlykkeski@gmail.com
mailto:karstenlykkeski@gmail.com

