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Pejlemærker i klubben...
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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 280 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 
Højlundsvej 9, 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
Johannes V. Jensensvej 9., Hobro
tlf. 20 35 83 55
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SkiNyt

Servicetjek

af Hobro SkiklubFORMAnDEn har ordet

Vi er i bestyrelsen enige om, 
at tiden er inde og derfor vil 
vi i løbet af foråret invitere 
medlemmer til deltagelse i 
denne proces. 

Lige nu har vi fire pejle-
mærker i vores klubarbejde: 
fællesskab, ungdom, ture og 
dygtiggørelse, men vi er ind-
stillet på at smide det hele 
op i luften og se, hvad der så 
falder ned igen, men mere 
om det frem mod foråret. 

Lige nu står sæsonen for 
døren. Skigymnastik er star-
tet, så vil du gerne i bedre 
form har du mulighed for at 
deltage hver onsdag kl. 17.45 
til 18.45 hos Hobro Helse 
Sport. Husk det er gratis. 

Skiracerne er i gang med 
deres forskellige aktiviteter. 
Desværre er fremmødet 
ikke så stort som vi kunne 
ønske, men vi håber natur-
ligvis på, at der dukker flere 
unge, friske skiracere frem. 

Sidst vi l  jeg ønske 

al le en glædel ig jul 

og et godt nytår 

Rigtig god sæson og god 
læselyst. 

Niels Leth-Sørensen

Der er efterhånden 

gået  nogle år ,  s i -

den v i  s idst stop-

pede op for at lave 

e t  se r v i c e t j e k  på 

Hobro Skiklub. 
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Sidst i uge 46 tog 14 instruktører fra Hobro Skiklub 
til Østrig på vores traditionelle instruktørkursus. Det 
er fjerde gang, det afholdes. Målet med dette interne 
kursus er:
1.  at kunne "klæde" medlemmer på til at kunne virke 

som klubinstruktører
2.  løfte niveauet på vores klubinstruktører og vores 

uddannede instruktører
3.  skabe en fælles platform at undervise ud fra. 

Denne gang havde vi fået mulighed for at bo oppe 
på bjerget i små 2.500 meters højde, lige under 
gletscheren Kitzsteinhorn. Det betød meget for vores 
logistik, da den daglige transport bestod i at gå ud 
af hoveddøren på hotellet og klikke vores ski på. Alt 
i alt optimale forhold for et fire-dages kursus med 
et tætpakket program, masser af øvelser, under-
visningspraktik, teori og indirekte dygtiggørelse af 
egne færdigheder. 

påpå
inStRUktØRkURSUS 

kitzsteinhorn
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En stor tak til Caroline Nedergaard Pedersen og 
Mads Sams for deres store arbejde i forhold til 
det faglige indhold og den praktiske afvikling som 
instruktører og undervisere. Det giver meget stor 
værdi for Hobro Skiklub, at vi har mulighed for at 
afholde disser interne samlinger, at vi via vores 
egen instruktørstab kan forestå undervisningen og 
dygtiggørelsen af klubbens medlemmer. 

Samtidig fik vi på turen testet den nye instruktøru-
niform, som Jutlander Bank / Sparekassen Hobro 
fonden har doneret, og med temperaturer på minus 
14 grader krydret med storm og sne, bestod den 
nye uniform fra CMP testen med glans. 

instruktørerne i Hobro Skiklub er klar til  
sæsonen, er du...... ?

Mvh Niels

In
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Anders x 2
Brian x 2
Niels
Peter
Johnny
Jann
Karsten
Jan
Jesper
Flemming
Mads
Caroline
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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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”Man skal da 
            have en klubjakke”
Året var 1993 og skiklubbens juniorer begyndte at blande sig for alvor i toppen af dansk alpin skisport.
Andre klubber kom i flotte klubjakker og det ville vi i Hobro ikke stå tilbage for. Det var dog før vi var blevet 
professionelle i det at skaffe sponsorindtægter, så det blev til nogle meget enkle, men dog meget synlige 
jakker. Frithioff Nielsen, Tim og Fie Udby Graugaard vandt både pokaler og medaljer til DM i Hemsedal i 
1995 i de cyklamenfarvede (regnjakker). Mette Udby vandt 3 guldmedaljer i dameveteran og Bo vandt en 
bronzemedalje i herreveteran. Der blev kun råd til en kasket til seniorerne J!  

I 1997 startede projekt” Mandagsbørnene” med Henrik Christensen som leder og i 1998 blev Leo Nielsen 
valgt ind i bestyrelsen. Leo viste sig at være en ildsjæl uden lige og så kom der fart på projekt ”klubjakker”.
Med støtte fra Sparekassen fik ”Mandagsbørnene” og ledere blå fleecejakker. 

Det var begyndelsen til det, der siden da har været et fast punkt for bestyrelsen og det har betydet, at der 
lige siden har været klubjakker til i første omgang løbere, instruktører og ledere. Senere blev det som nu 
en mulighed for alle klubbens medlemmer.

Den første rigtige skijakke var grå og blev præsenteret på Hafjell i uge 49 2002. I årene efter fulgte røde 
og sorte jakker med tilhørende fleece. Jakkerne er blevet indkøbt ca. hvert andet år. 
Instruktørerne har de senere år også været heldige at få tilhørende bukser. I starten sorte, men på det 
seneste grønne og gule, så korpset er lette at se og kende på pisterne. 

En stor tak skal lyde til vores sponsorer gennem årene, som har muliggjort at sælge gode klubjakker til 
favorable priser. I denne 
sæson kan vi således 
specifikt takke:

Spar Nord, DS Gruppen, 
festshop.dk (telt- og 
serviceudlejning), Ho-
bro Farve- & Gulvcenter 
samt Intersport Hobro/
Hadsund

/Bente Nielsen

Hobro Juniorerne, 

flankeret af Leo 

Nielsen, Henrik 

Christensen og 

Jesper Villumsen, 

gjorde en flot figur 

i nye grå jakker på 

Hafjell i uge 

49, 2002.
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Solafskærmning | tæpper
Farver  | tapet | Malerarbejde

Smedevej 2 · 9500 Hobro · t 9852 4600

Fortsat: Man skal da have en klubjakke...

~ Et cyklamen farvet rygmærke kappl 94.
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| Kasket med logo og de første cyklamen-
farvede regnjakker, som i ’95 udgjorde klubjakken.
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SMS “nybank” til 1272,  

så ringer vi dig op  

(alm. sms-takst)

Hobro afdeling
Store Torv
Tlf. 9657 5000
jutlander.dk

| Mads og Peter i vores 
nyeste klubjakke.

� Gunnar er allerede i klarposition. Pigerne er hhv. iført fleecetrøje og rød 
klubjakke fra først i 00’erne. Bemærk skiklubhuen J 

| Instruktørerne har enkelte gange haft ”uofficielle” klubjakker, 
så vi kunne kendes i flok på pisterne.

} Mads viser den 
nys aflagte jakke.
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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

Adelgade 25

Hobro . Tlf. 98 52 50 44

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

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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Måske blev du inspireret af art ik len 
om klubjakkerne? I så fald er møn-
stret på den f lotte retro-hue fra Ho-
bro Skiklub lige her. Den er kreeret i 
1983 af mangeårigt medlem Birgitte 
Larsen fra Hvornum.
Størrelse: Voksen

Mål: Huen har en vidde på ca. 48 cm., men asser til 
en hovedvidde op til ca. 58 cm.
Materiale: Ca. 60 g. mørkeblåt og en rest i hvidt og 
lyseblåt. Grønhøje strømpegarn har (havde de rigtige 
farver og har 30% nylon og 70% uld.) En 40 cm. Lang 
rundpind nr. 2½ og hvis strikkeprøven ikke passer en 
40 cm. Lang rundpind og et sæt strømpepinde nr. 3.
Mønster: Se diagrammet.
Slå 140 m. op med mørkeblåt på pind nr. 2½ og 
strik rundt i omg. Strik 3 omg. Rib 1r,1vr. Skift til glat. 
Strik lige op til arbejdet måler 11 cm. Strik 1 omg. vr 
til ombukningskant. Skift evt. til rundpind nr. 3 og 
fortsæt i glat strik.
Efter 2 omg. Tages 20 m ud: ” 7 r, tag lænken mel-
lem m op og strik den dr. R”, gentag fra ”til” omg 
rund= 140 m.
8 omg efter ombukningskanten begynder mønster. 

(Det er lettest at strikke frem og tilbage og sy huen 
sammen til sidst).
På anden omgang efter mønsteret tages de 20 m. 
ind igen: Strik ” 6 r, 2 r sammen. Gentag fra ” til ” 
omg rundt til 140 m. Når huen måler 18 cm fra om-
bukningskanten beg indt. til pulden.
1.  indt” 1r, 2 r sammen,65 r,1 r løs af,1r, træk den 

løse m over. Gent fra” til ” endnu 1 gang.
2.  indt. ”1 r, 2 r sammen. 63 r 1 r løs af 1 r træk den 

løse m over ”. Gent fra ” til ” endnu 1 omg.
3.  indt. ”1 r, 2 r sammen 1 r, 61 m, 1 r løs af 1 r, træk 

den løse m over. Gent fra ” til ” endnu 1 gang. 
4.  Fortsæt med at tage ind på hver omgang, således 

at der bliver 2 m mindre på hver side. Når der er 
for få m til rundpind skiftes til strømpepind. Når der 
er 8 m tilbage trækkes enden af garnet igennem 
m.

Montering: Sy huen sammen, og evt. ombuknings-
kanten op.

Ps. Strikkes kun 1 hue, kan man strikke en lyseblå 
understribe på underfaldet, så kan man nøjes med 
et nøgle af hver farve. 

Er du god til at strikke? 
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Poul Tranes mindepokal gik i  år t i l 
Maia Søe Valde fra Hobro Skiklub. 
Bestyrelsen havde indsti l let en af 
vores unge konkurrence løber  t i l 
denne pris med disse begrundel-
ser: 

Maia er: 
•  En pige der har arbejdet og trænet utroligt seriøst 

med sin skisport og som gennem årene har lagt 
mere og mere på sit skiløb. 

•  En pige, som udvikler sig teknisk. 
•  En pige, som ligeledes har udviklet sig fysisk. 
•  Samtidig med at hun er utrolig seriøs, er hun en 

god kammerat. 
•  De seneste år har hun opnået sin bedste re-

sultater og vi ser meget frem til at følge hende 
i denne sæson og de kommende. 

•  Hun er en godt repræsentant for dansk skisport 
og for Hobro Skiklub og fortjener en anerken-
delse for sin indsats og sin dedikation. 

uddElinG af 
Poul tranes 
mindepokal 2017

Også Danmarks Skiforbund har på deres facebook-
side fremhævet Maias præstationer. De skriver d. 
2. december på et opslag: 

Så blev andendagens slalom til de alpine konkurrencer i 
uge 48 også afviklet i fin stil på Kvitfjell.
Forholdene var igen fine, og underlaget holdt godt.
Børnebanen havde et enkelt udfordrende parti på et stejlt 
stykke med indlagte kombinationer, og det kostede des-
værre, at nogen løbere måtte udgå - men det ændrede 
ikke på det gode humør og en masse glade børneansigter.

Hos de store var Maia Søe Valde igen klart hurtigste 
pige (,….)

For Maia var det yderligere en stor dag, fordi hun blev 
hædret med den fornemme Poul Thranes hæderspris, 
som går til en skiløber eller leder i de jyske klubber, som 
har gjort sig særligt bemærket.

Maia har i den seneste tid vist enorm fremgang og dedi-
kation - tillykke til Maia med hæderen.

/ Niels Leth -Sørensen

~ Maia med pokalen, foto: Maias mor

~ Pokaloverrækkelse, foto: Ole Mathiassen
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nordkredsmesterskaberne 
på kvitfjell 2017
Flotte forhold på Kvitfjell den 1.-2. december var rammen om dette års Nordkredsmesterskaber.
3 af klubbens dygtige atleter bosiddende i Norge kunne dette år deltage i konkurrencerne i 
juniorrækkerne. De FIK aLLe FLOTTe pLaceRINgeR. 

PLACERingER Og MEDALjER tiL HOBRO SkikLUB:

Storslalom:
Piger 14 år: Sølvmedalje: Freja Mathilde Vorre.
Piger 16 år: Guldmedalje: Maia Søe Valde
Piger 16 år: Bronzemedalje: Pia Søe Valde  

Slalom:
Piger 14 år: Sølvmedalje: Freja Mathilde Vorre
Piger 16 år: Guldmedalje: Maia Søe Valde
Piger 16 år: Bronzemedalje: Pia Søe Valde

nordkredsmester og pokalvinder 
Piger 16 år: Maia Søe Valde

                                       /Bente Nielsen

~ FOTO: Danmarks Skiforbunds hjemmeside 



Hobro skiklub - Skinyt 108    14

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

FYRKAT
Blomster
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Årets lokale 
julegaveidé

næsten

Bogti tel : 
Børn - med familien på skitur

Pris: 
348,75 kr. 

Kan købes på www.solidskiing.dk 
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Tidl igere racer fra Hobro Skiklub udgiver bog 

om børn og ski løb 

Helene Møl ler Larsen startede med at stå på ski med sin 

famil ie i  Hobro Skiklub, og som junior kørte hun på klub-

bens Alpine Racing Team og deltog i  DM og Nordkredsme-

sterskaber. 

Senere er hun blevet uddannet til professionel skilærer, og hun har tilbragt mange 
dage i bjergene som skilærer for børn og voksne. Hun har undervist for Ecole de 
Ski Internationale i Frankrig og uddannet danske skiinstruktører i flere år for Den 
Danske Skiskole.

I 2012 startede hun konceptet SkiCamp i samarbejde med Novo Nordisk Sports-
Camp, som er skiture for dygtige børn med fokus på skiglæde og en høj kvalitet i 
undervisningen.

De seneste år har hun været engageret i Solid Skiing, der bl.a. udgiver bøger om skiløb 
på dansk og engelsk og på www.solidskiing.dk har lavet et online univers for skiløbere 
med gratis adgang til skiøvelser, artikler om skiløb, en udstyrslommeregner mm. 

Helenes bog Børn – med familien på skitur er skrevet til forældre og andre voksne, 
der skal på skitur med børn og unge skiløbere på alle niveauer.
Bogen omhandler planlægningen af og forberedelserne til en vellykket skitur, og 
hvorfor skiskole er en god investering. Der gives gode råd til, hvordan man kan stå 
på ski med børn med sikkerhed og skiglæde i fokus, og der kommes med forslag 
til aktiviteter, samt hvordan man kan gøre børnene mere selvstændige på bjerget.
Derudover gives der tips til gode rutiner før og efter skidagen og fordelene ved med-
lemskab i en skiklub fremhæves. 

Årets lokale 
julegaveidé
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Skibriller er et must og de må gerne 
være seje og lækre og i god kvalitet, 
som denne model fra Demon Matrix set 
på Skiwear4you.dk

https://www.skiwear4u.dk/skibriller-skigoggles/
demon-matrix-skigoggle-green-orange-green-mirror/W:

Til manden, der har alt: 
Den ligner en almindelig stav, men rummer en herlig hemmelighed.
Snapsestaven, som kan rumme 0,2 l. væske til at varme sig på på pisten er ofte 
et morsomt indslag i før-afterski. 

https://www.surf-ski.dk/vinter/komperdell-snapsestavW:

Den fedeste skitaske 
Douchebag Slim Jim er en mindre version af verdens mest avancerede skitaske, Douche-
bag 2.0. Slim Jim har plads til et par ski og har tilmed hjul, så du kan transportere dine ski 
på en nem og handy måde. Slim Jim har adopteret de bedste features fra dens storebror, 
og er justerbar i længden (fra 106-212 cm), har slidstærke hjul og er fuldt komprimerbar. 

Mere til frossenpinden:
Strømper med indbygget varme, som du 
styrer via din mobiltelefon. Findes der bedre 
gadget til skientusiasten? 

https://www.skiwear4u.dk/
lenz/lenz-lithium-pack-heat-
sock-startsaet/

W:

Maskeringsforbud? Så skal du 
nok ikke købe denne her .. men den 
er da for sjov.☺Igen er det coolstuff.dk, 
som står for underholdningen! 

På skibakken er du nok nødt til at bruge de varme ski-
handsker og det bøvl der følger med smartphonen. Men 
ellers er det fedt at have et par smartphone-handsker i 
vinterkulden
Set hos https://www.friluftsland.dk/herre/hand-

sker-og-luffer/the-north-face-mens-etip-
glove-f13-s-tnf-blackW: Hvad du 

ønsker,
skal du...

Hv
ad

 d
u 
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Julegave-
shopping 
t i l  ski fer ien 
Artiklen er ikke sponsoreret  - blot 
ment som inspiration til medlem-
merne J. Og husk altid at kigge 
hos vores lokale sponsorer, som 
også ofte har gode priser på udstyr 
til skiferien.

https://gag.dk/maend-358/W:

Går turen til Østrig, skal du måske investere i et 
tyrolersæt.
 ☺ 
Se flere modeller her:

Fryser du ofte fingrene på ski? Så skal du måske 
finde en lækker inderhandske - denne er fra Hestra 
i merniould set på

https://www.pedersenski.dk/
skihandsker/606-skihandsker-hestra-
merino-wool-liner.htmlW:

Små børn med på skituren? 
Så vil det måske være ret genialt at 
investere: Axso Barnevognsski 
Passer på alle hjul og er supernemme at 
tage af og sætte på! Set på coolstuff.dk

Crazy Ears 
Den lille trold vil elske dig for denne gad-
get lige til at sætte på hjelmen med velcro
Set på coolstuff.dk

De varme handsker kan hænges i tasken 
med en praktisk karabinhage, imens du 
drikker glühwein…

https://www.surfline.dk/
hestra-karabin-hage-til-
handskerW:

Hvad du 
ønsker,
skal du...



I dag er jeg skiinstruktør i Hobro Skiklub, hvor jeg 
både er med som instruktør på nogle af klubturene 
og hjælper med den interne efteruddannelse for 
instruktørerne i Hobro Skiklub. Til dagligt studerer 
jeg til fysioterapeut i Aalborg på 5. semester. 

En skiferie stiller store krav til din krop. Mange 
kører på ski op til 7 timer om dagen, når de er på 
skiferie. De mange timer på pisterne flere dage i 
streg kan være hårdt for både muskler, sener og 
led, hvis ikke du er fysisk aktiv til daglig. Derfor er 
det inden skiferien nødvendigt med træning for 
at forberede din krop på de fysiske udfordringer, 
den bliver udsat for. Du vil herved både forebygge 
muskelømhed, mindske risikoen for skader samt 
øge fornøjelsen, hvilket i sidste ende vil gøre dig 
til en bedre skiløber. 

Der findes mange måder, du kan træne på inden 
skiferien. Grundlæggende er alt motion godt! Det 
anbefales som minimum at starte træningen 12 

J eg  ha r  være t  med lem a f  Hob ro 
Skiklub, siden jeg var 10 år gam-
mel og har bl .a. været en del af det, 
der i  dag kaldes Det Alpine Talent-
hold .  Gennem de s idste 3 år har 
jeg uddannet mig t i l  professionel 
ski instruktør gennem Den Danske 
Skiskole. I  den forbindelse har jeg 
blandt andet haft 1 ,5 års højskole-
ophold på Oure Højskole, hvor 25 
af ugerne var på ski i  Alpe d’Huez. 

til skiferienVi har bedt Caroline nedergaaard om at fortælle, 
hvordan vi bedst muligt undgår skader på skituren. 
Caroline, som også var med på instruktørturen, 
præsenterer sig selv og en masse gode ”kom-i-form-
øvelser her i artiklen:
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kom i form



Kom	i	form	til	skiferien	
En	skiferie	stiller	store	krav	til	din	krop.	Mange	kører	på	ski	op	til	7	timer	om	dagen,	når	de	er	på	
skiferie.	De	mange	timer	på	pisterne	flere	dage	i	streg	kan	være	hårdt	for	både	muskler,	sener	og	
led,	hvis	ikke	du	er	fysisk	aktiv	til	daglig.	Derfor	er	det	inden	skiferien	nødvendigt	med	træning	for	
at	forberede	din	krop	på	de	fysiske	udfordringer,	den	bliver	udsat	for.	Du	vil	herved	både	
forebygge	muskelømhed,	mindske	risikoen	for	skader	samt	øge	fornøjelsen,	hvilket	i	sidste	ende	
vil	gøre	dig	til	en	bedre	skiløber.		
	
Der	findes	mange	måder,	du	kan	træne	på	inden	skiferien.	Grundlæggende	er	alt	motion	godt!	Det	
anbefales	som	minimum	at	starte	træningen	12	uger	inden	skiferien,	men	selv	en	sen	forberedelse	
er	bedre	end	ingen.	Det	bedste	vil	dog	være	at	holde	sig	i	gang	hele	året	rundt.	
	
Grundelementer	i	skitræningen	
Et	af	grundelementerne	i	skitræningen	er	styrketræning,	da	det	giver	dine	muskler	styrken	til	at	
styre	skiene	ned	ad	bjerget,	uanset	om	pisten	er	nypræpareret	eller	puklet.	Muskelstyrken	er	også	
med	til	at	øge	din	kontrol	med	skiene	og	gør,	at	du	kan	køre	i	længere	tid.	Samtidigt	minimerer	
stærkere	muskler	og	stabilisatormuskler	risikoen	for	skader	på	skiferien.	Et	andet	af	
grundelementerne	i	skitræningen	er	udholdenhedstræning,	da	en	god	kondition	vil	betyde	meget	
for	fornøjelsen	af	dit	skiløb.	På	skiferien	er	du	i	gang	mange	timer	om	dagen	og	hvis	ikke	du	er	vant	
til	at	være	fysisk	aktiv,	vil	det	være	en	stor	belastning	for	kroppen.	Skader	sker	derudover	oftest,	
når	vi	er	trætte.	Det	er	derfor	en	god	idé	at	træne	noget,	som	forbedrer	din	kondition	og	
udholdenhed.	Her	vil	løb,	svømning,	cykling	–	især	MTB	eller	gode	raske	gåture	være	ideelt,	da	det	
kan	øge	din	udholdenhed	og	forbedre	din	reaktionsevne.	Find	gerne	en	træningsform,	som	du	i	
forvejen	holder	af,	da	det	vil	gøre	det	hele	meget	lettere.	Det	sidste	grundelement	i	skitræningen	
er	balance.	En	rigtig	god	balance	kan	hjælpe	dig	med	at	afværge	fald	på	glat	underlag	og	
ujævnheder.	Balancetræning	styrker	derudover	din	ledstabilitet,	specielt	i	ankel-	og	
knæstabiliteten.	
	
Skitræning	hjemme	
For	at	træne	optimalt	op	til	skiferien	bør	styrke-	og	konditionstræning	kombineres.	Jeg	har	samlet	
seks	styrkeøvelser,	som	du	med	fordel	kan	lave	hjemme	i	stuen	for	at	komme	i	form	til	skiferien.	
Varm	kroppen	op,	før	du	går	i	gang.	Opvarmning	forbereder	dine	muskler	og	led	på	fysisk	aktivitet	
og	mindsker	risikoen	for	skader.	Du	kan	f.eks.	gå	en	tur	i	rask	tempo,	løbe	en	tur	eller	finde	
sjippetorvet	frem.	Når	kroppen	er	varm,	kan	du	gå	videre	til	øvelserne.	Øvelserne	laves	i	3	sæt	á	
10-15	gentagelser.	Hold	20-30	sekunders	pause	mellem	hvert	sæt.	
	
SQUATS:	

	

Stå	med	hoftebreddes	afstand	mellem	fødderne.	Bøj	ned	til	ca.	90	grader	i	knæene	og	skyd	
bagdelen	bagud,	som	om	du	skal	sætte	dig	på	en	stol.	Før	samtidig	armene	fremad.	Stræk	dig	
roligt	op	til	stående	igen	samtidig	med,	at	du	fører	armene	ind	til	kroppen.	Når	du	sætter	dig	ned,	
skal	din	kropsvægt	være	på	hælene	og	din	ryg	så	rank	og	lodret	som	muligt.		
		
MAVEBØJNINGER:	

	
Lig	på	ryggen	med	bøjede	knæ	og	fødderne	i	gulvet.	Aktiver	mavemuskulaturen,	ånd	ud	og	løft	
hovedet	og	overkroppen,	således	at	kun	lænden	er	i	kontakt	med	underlaget.	Sænk	derefter	
overkroppen	tilbage	igen.	Øvelsen	er	hårdere,	hvis	du	har	hænderne	bag	hovedet	frem	for	på	
brystet.	
	
ARMSTRÆKKERE:	

	
Stå	på	tæer	og	hænder	med	strakt	fikseret	krop.	Hænderne	skal	placeres	med	en	skulderbreddes	
afstand.	Med	albuerne	ind	til	kroppen	sænkes	kroppen	ned	mod	gulvet	og	pres	derefter	op	igen.	
Alternativt	kan	øvelsen	laves	på	knæene.			
		
LIGGENDE	BÆKKENLØFT:	

	
Lig	på	ryggen	med	bøjede	knæ	og	fødderne	i	gulvet.	Klem	balderne	sammen	og	løft	bækkener	og	
den	nederste	del	af	ryggen	op	fra	underlaget.	Hold	stillingen	3-5	sek.	og	sænk	roligt	tilbage.		
	
LOUNGES:	

Stå	med	hoftebreddes	afstand	mellem	fødderne.	Bøj	ned	til	ca.	90	grader	i	knæene	og	skyd	
bagdelen	bagud,	som	om	du	skal	sætte	dig	på	en	stol.	Før	samtidig	armene	fremad.	Stræk	dig	
roligt	op	til	stående	igen	samtidig	med,	at	du	fører	armene	ind	til	kroppen.	Når	du	sætter	dig	ned,	
skal	din	kropsvægt	være	på	hælene	og	din	ryg	så	rank	og	lodret	som	muligt.		
		
MAVEBØJNINGER:	

	
Lig	på	ryggen	med	bøjede	knæ	og	fødderne	i	gulvet.	Aktiver	mavemuskulaturen,	ånd	ud	og	løft	
hovedet	og	overkroppen,	således	at	kun	lænden	er	i	kontakt	med	underlaget.	Sænk	derefter	
overkroppen	tilbage	igen.	Øvelsen	er	hårdere,	hvis	du	har	hænderne	bag	hovedet	frem	for	på	
brystet.	
	
ARMSTRÆKKERE:	

	
Stå	på	tæer	og	hænder	med	strakt	fikseret	krop.	Hænderne	skal	placeres	med	en	skulderbreddes	
afstand.	Med	albuerne	ind	til	kroppen	sænkes	kroppen	ned	mod	gulvet	og	pres	derefter	op	igen.	
Alternativt	kan	øvelsen	laves	på	knæene.			
		
LIGGENDE	BÆKKENLØFT:	

	
Lig	på	ryggen	med	bøjede	knæ	og	fødderne	i	gulvet.	Klem	balderne	sammen	og	løft	bækkener	og	
den	nederste	del	af	ryggen	op	fra	underlaget.	Hold	stillingen	3-5	sek.	og	sænk	roligt	tilbage.		
	
LOUNGES:	

Stå	med	hoftebreddes	afstand	mellem	fødderne.	Bøj	ned	til	ca.	90	grader	i	knæene	og	skyd	
bagdelen	bagud,	som	om	du	skal	sætte	dig	på	en	stol.	Før	samtidig	armene	fremad.	Stræk	dig	
roligt	op	til	stående	igen	samtidig	med,	at	du	fører	armene	ind	til	kroppen.	Når	du	sætter	dig	ned,	
skal	din	kropsvægt	være	på	hælene	og	din	ryg	så	rank	og	lodret	som	muligt.		
		
MAVEBØJNINGER:	

	
Lig	på	ryggen	med	bøjede	knæ	og	fødderne	i	gulvet.	Aktiver	mavemuskulaturen,	ånd	ud	og	løft	
hovedet	og	overkroppen,	således	at	kun	lænden	er	i	kontakt	med	underlaget.	Sænk	derefter	
overkroppen	tilbage	igen.	Øvelsen	er	hårdere,	hvis	du	har	hænderne	bag	hovedet	frem	for	på	
brystet.	
	
ARMSTRÆKKERE:	

	
Stå	på	tæer	og	hænder	med	strakt	fikseret	krop.	Hænderne	skal	placeres	med	en	skulderbreddes	
afstand.	Med	albuerne	ind	til	kroppen	sænkes	kroppen	ned	mod	gulvet	og	pres	derefter	op	igen.	
Alternativt	kan	øvelsen	laves	på	knæene.			
		
LIGGENDE	BÆKKENLØFT:	

	
Lig	på	ryggen	med	bøjede	knæ	og	fødderne	i	gulvet.	Klem	balderne	sammen	og	løft	bækkener	og	
den	nederste	del	af	ryggen	op	fra	underlaget.	Hold	stillingen	3-5	sek.	og	sænk	roligt	tilbage.		
	
LOUNGES:	

uger inden skiferien, men selv en sen forberedelse 
er bedre end ingen. Det bedste vil dog være at holde 
sig i gang hele året rundt.

grundelementer i skitræningen
Et af grundelementerne i skitræningen er styrketræning, 
da det giver dine muskler styrken til at styre skiene ned 
ad bjerget, uanset om pisten er nypræpareret eller puklet. 
Muskelstyrken er også med til at øge din kontrol med skiene 
og gør, at du kan køre i længere tid. Samtidigt minimerer 
stærkere muskler og stabilisatormuskler risikoen for skader 
på skiferien. Et andet af grundelementerne i skitræningen er 
udholdenhedstræning, da en god kondition vil betyde meget 
for fornøjelsen af dit skiløb. På skiferien er du i gang mange 
timer om dagen og hvis ikke du er vant til at være fysisk 
aktiv, vil det være en stor belastning for kroppen. Skader 
sker derudover oftest, når vi er trætte. Det er derfor en god 
idé at træne noget, som forbedrer din kondition og udhol-
denhed. Her vil løb, svømning, cykling – især MTB eller gode 
raske gåture være ideelt, da det kan øge din udholdenhed 
og forbedre din reaktionsevne. Find gerne en træningsform, 
som du i forvejen holder af, da det vil gøre det hele meget 
lettere. Det sidste grundelement i skitræningen er balance. 
En rigtig god balance kan hjælpe dig med at afværge fald 
på glat underlag og ujævnheder. Balancetræning styrker 
derudover din ledstabilitet, specielt i ankel- og knæstabiliteten.

Skitræning hjemme
For at træne optimalt op til skiferien bør styrke- og 
konditionstræning kombineres. Jeg har samlet seks 
styrkeøvelser, som du med fordel kan lave hjemme 
i stuen for at komme i form til skiferien. Varm krop-
pen op, før du går i gang. Opvarmning forbereder 
dine muskler og led på fysisk aktivitet og mindsker 
risikoen for skader. Du kan f.eks. gå en tur i rask 
tempo, løbe en tur eller finde sjippetorvet frem. Når 
kroppen er varm, kan du gå videre til øvelserne. 
Øvelserne laves i 3 sæt á 10-15 gentagelser. Hold 
20-30 sekunders pause mellem hvert sæt.

SQUAtS:

Stå med hoftebreddes afstand mellem fødderne. 
Bøj ned til ca. 90 grader i knæene og skyd bagde-
len bagud, som om du skal sætte dig på en stol. 
Før samtidig armene fremad. Stræk dig roligt op 
til stående igen samtidig med, at du fører armene 
ind til kroppen. Når du sætter dig ned, skal din 
kropsvægt være på hælene og din ryg så rank og 
lodret som muligt. 
 
MAVEBØjningER:

Lig på ryggen med bøjede knæ og fødderne i gulvet. 
Aktiver mavemuskulaturen, ånd ud og løft hovedet 
og overkroppen, således at kun lænden er i kontakt 
med underlaget. Sænk derefter overkroppen tilbage 
igen. Øvelsen er hårdere, hvis du har hænderne bag 
hovedet frem for på brystet.

ARMStRÆkkERE:

Stå på tæer og hænder med strakt fikseret krop. 
Hænderne skal placeres med en skulderbreddes 

afstand. Med albuerne ind til kroppen sænkes 
kroppen ned mod gulvet og pres derefter op igen. 
Alternativt kan øvelsen laves på knæene.  
 
LiggEnDE BÆkkEnLØFt:

til skiferien
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Stå	med	samlende	ben	og	hænderne	i	siden.	Løft	det	aktive	ben	og	fald	frem.	Når	foden	rammer	
gulvet	bremses	bevægelsen.	Ved	slutstillingen	er	kroppen	i	en	dyb	position.	Stød	fra	og	returner	til	
udgangspositionen.	Gentag	med	det	andet	ben.	
	 	
DIAGONALLØFT:	

	
Stå	på	alle	fire	med	hovedet	i	forlængelse	af	kroppen.	Spænd	i	mave	og	lænd	for	at	stabilisere.	
Stræk	skiftevis	den	ene	arm	og	det	modsatte	ben	til	de	er	i	forlængelse	af	kroppen.	Sænk	dem	
langsomt	ned	igen.	Løft	derefter	modsatte	arm	og	ben.		
	
Skigymnastik	
Du	kan	også	komme	i	form	eller	holde	formen	ved	lige	med	skigymnastik	hver	onsdag	fra	17.45-
18.45	hos	Hobro	Helsesport.		Tilbuddet	er	gratis	og	gælder	for	alle	medlemmer	af	Hobro	Skiklub	
over	15	år.		
	

/Caroline	N.	Pedersen	

Lig på ryggen med bøjede knæ og fødderne i gulvet. Klem balderne sammen og løft bækkener og den 
nederste del af ryggen op fra underlaget. Hold stillingen 3-5 sek. og sænk roligt tilbage. 

LOUngES:

Stå med samlende ben og hænderne i siden. Løft det aktive ben og fald frem. Når foden rammer gulvet 
bremses bevægelsen. Ved slutstillingen er kroppen i en dyb position. Stød fra og returner til udgangspo-
sitionen. Gentag med det andet ben.
 
DiAgOnALLØFt:

Stå på alle fire med hovedet i forlængelse af kroppen. Spænd i mave og lænd for at stabilisere. Stræk 
skiftevis den ene arm og det modsatte ben til de er i forlængelse af kroppen. Sænk dem langsomt ned 
igen. Løft derefter modsatte arm og ben. 

Skigymnastik
Du kan også komme i form eller holde formen ved lige med skigymnastik hver onsdag fra 17.45-18.45 hos 
Hobro Helsesport.  tilbuddet er gratis og gælder for alle medlemmer af Hobro Skiklub over 15 år. 

/Caroline N. Pedersen

	
Stå	med	samlende	ben	og	hænderne	i	siden.	Løft	det	aktive	ben	og	fald	frem.	Når	foden	rammer	
gulvet	bremses	bevægelsen.	Ved	slutstillingen	er	kroppen	i	en	dyb	position.	Stød	fra	og	returner	til	
udgangspositionen.	Gentag	med	det	andet	ben.	
	 	
DIAGONALLØFT:	

	
Stå	på	alle	fire	med	hovedet	i	forlængelse	af	kroppen.	Spænd	i	mave	og	lænd	for	at	stabilisere.	
Stræk	skiftevis	den	ene	arm	og	det	modsatte	ben	til	de	er	i	forlængelse	af	kroppen.	Sænk	dem	
langsomt	ned	igen.	Løft	derefter	modsatte	arm	og	ben.		
	
Skigymnastik	
Du	kan	også	komme	i	form	eller	holde	formen	ved	lige	med	skigymnastik	hver	onsdag	fra	17.45-
18.45	hos	Hobro	Helsesport.		Tilbuddet	er	gratis	og	gælder	for	alle	medlemmer	af	Hobro	Skiklub	
over	15	år.		
	

/Caroline	N.	Pedersen	
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L¿ b december 2017 - marts 2018 
 
 

Dato   Sted   Disciplin  Kategori  Land 
 
1.12   Geilo   Storslalom  FIS   NOR 
2.12   Geilo   Slalom   FIS   NOR 
3.12   Geilo   Slalom   FIS   NOR 
4.12   Hemsedal  Storslalom  FIS   NOR 
5.12   Hemsedal  Storslalom  FIS   NOR 
 
16.12   FjŠ tervŒ len  Storslalom  FIS   SWE 
17.12   FjŠ tervŒ len  Storslalom  FIS   SWE 
 
21.12   • l   Slalom   FIS   NOR 
22.12   • l   Slalom   FIS   NOR 
 
3.1   Oslo   Slalom   FIS   NOR 
 
12.1   Hafjell   Styrtl¿ b  Jr.NM   NOR 
13.1   Hafjell   Styrtl¿ b  FIS   NOR 
14.1   Hafjell   Super G  Jr.NM   NOR 
14.1   Hafjell   Super G  FIS   NOR 
 
18.1   Hafjell   Storslalom  FIS   NOR 
19.1   Hafjell   Storslalom  FIS   NOR 
20.1   Hafjell   Slalom   FIS   NOR 
21.1   Hafjell   Slalom   FIS   NOR 
 
1.2   Davos   Styrtl¿ b  Jr.VM   SUI 
2.2   Davos   Super G  Jr.VM   SUI 
4.2   Davos   Kombineret  Jr.VM   SUI 
6.2   Davos   Storslalom  Jr.VM   SUI 
7.2   Davos   Slalom   Jr.VM   SUI 
 
18.2   Hochrindl  Super G  FIS   AUT 
19.2   Hochrindl  Storslalom  FIS   AUT 
20.2   Hochrindl  Slalom   FIS   AUT 
22.2   Hochrindl  Super G  FIS   AUT 
23.2   Hochrindl  Storslalom  FIS   AUT 
24.2   Hochrindl  Slalom   FIS   AUT 

løb december 2017 - marts 2018
Vi har bedt Marcus om at sende sin løbskalender for 
den kommende tid, så vi kan få et lille blik ind i, hvad det 
vil sige at være eliteløber og hvor mange dage, der går 
med rejseaktivitet og løbsdeltagelse. Vi ønsker Marcus 
glædelig jul og håber, han har tid til at læse SkiNyt i 
juleferien J 

/Charlotte  Veng



At 4 af dem over 15 var ret meget 

over 15 år er så en helt anden sag ;-) 

Vi mødtes 13.15 og var klar med de 

le jede skøj ter på ved 14-t iden og 

havde 2 gode t imer i  skøjtehal len.

Der blev gået til den på isen og efterhånden som 
varmen indfandt sig, blev jakkerne smidt. For de 
flestes vedkommende fordi der blev gået til den på 
isen og alle blev mere og mere modige og hurtige 
udi skøjtningens teknik og fik vind i håret på de 
mange omgange rundt i hallen. 

Andre (læs undertegnede!) svedte angstens sved 
og fik fugtige håndflader af at klamre sig til banden! 
Men hvo intet vover, intet vinder og man skal jo gå 
foran med et godt eksempel for at ens egne børn 
kan få succesoplevelser og prale af, at de er mar-
kant mere adrætte og seje end deres mor ☺ Mon 
der produceres isskøjte-rollatorer? 

Keglerne på banen blev brugt flittigt og der gik sport 
i at samle ”sne”.  Så en god bunke snebolde endte 
til sidst i en kreativ kreation. 

Jeanette Veng havde sørget for god forplejning, så 
blodsukkeret kunne holdes stabilt. 

I opvisningshallen ved siden af øvede ishockey-
teamet Aalborg Pirates - så der var rig mulighed til 
at lure seje tricks.

En virkelig anbefalelsesværdig måde til at få trænet 
skiformen og lattermusklerne over motorisk udfor-
drede voksne J. 

/Charlotte Veng 

bambi på glatis
Man skal passe på begge ender samtidig!

8 over 15 og 8 under 15 - sådan 
lød fordel ingen af gule og røde 
armbånd, da Hobro Skiklubs ra-
cere tog på skøjtetur i  Gigantium 
lørdag d. 25. november.

Bambi
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Man skal passe på begge ender samtidig!

23 Hobro skiklub - Skinyt 106



Hobro skiklub - Skinyt 108    24

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



ny ADRESSE? 
nyt BEtALingSkORt? 

Husk at melde f lytning t i l  vores Conventus-ansvarl ige, så du fortsat 
modtager Skinyt i  din postkasse. 

Brian Larsen
vielshoejen4@gmail.com
Tlf. 2846 2616

Nyt betalingskort? 
Registrer dit nye betalingskort 
i Conventus under -
økonomi og kortoplysninger.

Hobro skiklub - Skinyt 10825

Husk at melde flytning

HUSK HUSK HUSK 
generalforsamling og afterski fredag d. 6. april 
- nærmere info følger i næste SkiNyt.

§ § § § § 
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gåtURE / CykLing / SkiLØB
”Den blå fisk” på havnen i Hobro

Er du senior eller har du fri onsdag formiddag så mød 

op til helt gratis motion. Du skal kunne gå ca. 8 km. 

Mulighed for skiløb, når der er sne.

I vinterhalvåret går vi kl. 9.30

både før og efter skituren
Hold formen ved lige

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

SEniORMOtiOn



Du ka' stadig nå det!
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både før og efter skituren
Hold formen ved lige

"HOLD FORMEN VED LIGE” 
HVER ONSDAG FRA KL. 17.45 - 18.45 
HOS HOBRO HELSESPORT

Vi sveder hver onsdag 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.

SkigyMnAStik

SEniORMOtiOn
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BiL · MC · kØREtEknik
gEnERHVERVELSE

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

REkLAME BUREAU

krEatiVitEtgrafisk
design

web
design

 
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
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Hob ro  Sk i k l ub  i n v i t e r e r  a l l e 

med l emmer  t i l  s k i smø redag 

d. 7. januar 2018 kl .  10-16 i Vi l-

lumsigns 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 ny-
begyndere udi slibningens kunst. 

I lighed med sidste år vil der være ”køb og 
salg” mulighed. Så hvis du har ski eller ski-
udstyr, 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
 

Skismøredag 
7. januar kl. 10-16
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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



Hobro skiklub - Skinyt 10831

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

 Ida Glerup Henriksen 3 år - snart 4 år.



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

Blå mænd og en enkelt kvinde :-)
Hvad hedder alle vores dygtige 

instruktører på billedet? 

Se svaret i bladet og send det til: 
Charlotte.veng1@skolekom.dk 
senest 1.1.2018 eller deltag 

via Facebook. 

VIND - VIND  - VIND


