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BESTYRELSEN FOR HOBRO SKIKLUB:
FORMAND: Niels Leth Sørensen

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

n kommer!
Vi glæder os til at snee

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

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

HOBRO SKIKLUB
Er stiftet d. 29. november 1979 og er i dag samlingssted for langrend- og alpinløbere i alle aldersklasser og med interesser lige
fra afslappede skiferier til konkurrencer.
Klubben er tilsluttet Danmarks Skiforbund under Danmarks
Idrætsforbund og er underkastet disse forbunds regler og love.

TURUDVALG: KARSTEN LYKKE JENSEN

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

Email: kl.j@get2net.dk
Højlundsvej, Hobro
tlf: 27 80 94 51
SEKRETÆR OG FORMAND FOR
B & U UDVALG: HENRIK SØNDERHOLM
Formand for børne- og ungdomsudvalg

at samle alle, der har interesse i skisport,

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

at skaffe de bedste muligheder for at få mere glæde af

TURLEDERUDV.: JANN SAMS

HOBRO SKIKLUBS formål er:




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



Email: sams.jann@knauf.dk
Fjordparken 104, Hobro
tlf. 53 13 76 21

at arrangere ture i ind- og udland.

ALPIN TALENT TEAM: BRIAN LARSEN

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.




Medlem af Turlederudvalget, Instruktørgruppen og
Afterskigruppen

Medlem af ungdomsudvalget og af
instruktør uddannelse. Ansvarlig for Conventus.

Email: vielshoejen4@gmail.com
Vielshøjen 4, Hobro
tlf. 28 46 26 16
PETER BUGGE

Formand for turudvalget og ansvarlig for Facebook.

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

Email: pb1209@outlook.com
Johannes V. Jensens Vej 9, Hobro
tlf. 20 35 83 55
CAROLINE NEDERGAARD PEDERSEN
Medlem af instruktørudvalget

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

Email: caroline-np@hotmail.com
Godsbanen 12, 2, blok 15, 9000 Aalborg
tlf. 24 84 67 02
ANDERS LUND MOGENSEN
Medlem af instruktørudvalget

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.
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Email: anders@lundmogensen.dk
Herningvej 40, 9220 Aalborg Ø.
tlf. 51 88 86 45
Forsidebillede:
Peter Bugge
..................................................
TRYKT HOS Degngrafisk
OPLAG 275 stk.
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En ny sæson er på vej
I skrivende stunder er der stadigvæk lidt pladser på de forskellige
ture med Hobro Skiklub, men jeg
håber naturligvis, at vi igen kan
melde udsolgt.

FORMANDEN har ordet

Den første varsel
i form af sne i alperne er kommet
og for mange medlemmer er tankerne allerede blevet
til handling i form
af tilmelding til en

I ungdomsafdelingen arbejdes der
lige nu på højtryk med programmet for den kommende vinter og
det lader til, at der er ny tiltag på
vej. Læs mere om det her i bladet.
Instruktørudvalget er i fuld gang
med at planlægge forskellige aktiviteter, så klubbens instruktører
kan stå helt skarp til den kommende sæson. I den forbindelse
er det glædeligt, at Emilie Lykke
og Anne-Mette Iversen begge er
på instruktør kursus på Hintertux
i efterårsferien.

For vores konkurrenceløbere i
Norge er sæsonen i fuld gang,
uanset om det er træning på gletchere, indendørs skihaller eller i
Chile. Vi ønsker dem alt mulig held
og lykke med den nye sæson og
håber, de kommer tætter på deres
mål og drømme.
Det samme ønske gælder alle
for alle dem, som drømmer om
en vellykket skitur og hvor målet
er at blive lidt bedre på ski. Vi
vil i klubben gøre alt for, at det
lykkes. Hvis målet skal nås kan
en god grundform hjælpe rigtig
meget, så benyt klubbens tilbud
om skigymnastik tirsdag aften hos
Hobro Helse Sport.
Rigtig god sæson
Venlig hilsen
// Niels Leth-Sørensen

klubtur.
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Sun-Peaks, Canada
DRØMMEN PÅ SKI

“Min danske roomie og jeg i arbejdsuniform”

Drømmen har for mig altid været
en sæson på ski, da skiløbet og
atmosfæren omkring det altid
har ligget mig nært. Min tidligere
drøm var, at have flere sæsoner
som konkurrenceløber, men denne
drøm blev nu til en anden. Da jeg
så tilbuddet fra Snowminds, faldt
jeg pladask for muligheden for at
få den længeventede skisæson.

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 111
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D. 26. november 2017 drog jeg mod CPH Airport. Her
skulle jeg mødes med de 30 andre unge mennesker,
som rejste med Snowminds på deres store eventyr,
præcis ligesom jeg. En flok eventyrlystne unge, som
havde taget det sammen valg om at starte deres
sabbatår i det kolde Canada i modsætningen til
skolebænken. Vi var alle lige spændte trods den
12 timers lange flyvetur, som var i vente. Jeg fandt
hurtigt min kommende roomie, som jeg med det
samme klingede med. Det var godt at have en, som
var lige så nervøs, men også spændt.
Endelig var vi fremme i Winter Wonderland, som vi
havde drømt om, siden vi tilmeldte os. Der var de
tre bjergtoppe og den lille hyggelige by med flere
skibutikker end noget andet. Sun Peaks, Canada mit hjem de næste 5 måneder hele vintersæsonen.
De første tre uger brugte vi hver dag på ski, med
kurser og træning som forberedelse op til CSIA level

“Spændende og fed oplevelse at være nybegynder på pisten igen”

1 (Canadian Ski Instructor Alliance). Det var hårdt,
men træningen var utrolig brugbar og motiverende.
Folk på alle niveauer fandt dette lærerigt. Under
kurset blev vi alle hurtigt meget tætte og vi begynde
så småt at danne vores egen lille dansker-familie i
Sun Peaks. Eksamensdagen kom og vi var meget
nervøse. I Canada foregår eksamen over tre dage
som en evaluerende eksamination, hvor level 1
består af en performance/ski del og undervisning/
teknik del.
På denne måde fik vi meget mere skiløb ud af det
og mindre teori indendørs. Vi var alle oppe samme
dage til eksamen og kunne derfor med glæde fejre,
at vi alle bestod til en hyggelig fest om aftenen!

Herefter startede arbejdet og en mere fast og struktureret hverdag i det endnu ukendte, men yderst
smukke land. Trods de mange store ændringer fandt
vi os hurtig til rette og følte os trygge både i land,
bolig og arbejde. I takt med ansættelsen åbnede det
sociale liv sig op og vi fik en hel del frynsegoder med
oven i hatten. Morgentræningen, hvor vi som ansatte
fik åbnet pisterne, inden resortet åbnede, var en af
de helt specielle. Her fik vi virkelig muligheden for
at opleve Canadas smukke natur.
Der blev afholdt fester og arrangementer for resortets ansatte på lokale barer. Her mødte vi mange
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SUN PEAKS Drømmen på ski

“Heldigvis fik jeg lov til at køre et enkelt race, hvor jeg fik en 1. plads af alle damer”

nye og spændende mennesker. Men især canadierne udstrålede altid en god energi, hilste og mødte
os altid med åbne arme og en utrolig hjælpsomhed,
hvilket gjorde begyndelsen nemmere. Den canadiske kultur og væremåde var os meget nært, da vi
som ansatte på skiskolen blev en del af lokalsamfundet, hvor mange nationaliteter mødes. Vi boede
i små lejligheder, som kun var tilegnet de ansatte
i resortet. Her boede vi seks unge mennesker af
forskellig nationaliteter sammen i én lejlighed. Vi
boede meget tæt og delte køkken samt stue. I
starten handlede det om tilvænning, da man ikke
kendte hinanden så godt, men i sidste ende skabte
dette kun spændende relationer.

Efter en måneds arbejde tog jeg min level 2 uddannelse, som er svarende til BSI2, hvilket betød, at jeg
måtte undervise børn og voksne på højere niveau
end nybegynder. Dette gjorde det hele lidt sjovere
og jeg fik endda lov til at tage en flok 10 årige med
på en sort pukkelpiste, og de synes, det var så fedt
og jeg selv blev endnu mere begejstret.
Da sæsonen nærmere sig sin ende blev der mindre
og mindre arbejde, hvilket gjorde at vi fik mere tid til
egen udvikling på både ski og snowboard. Hen imod
slutningen var der flere fester og arrangementer
som slushcup og top-to-bottom´s run.

Solafskærmning | Tæpper
Farver | Tapet | Malerarbejde
Smedevej 2 · 9500 Hobro · T 9852 4600
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“Det danske instruktørteam i Sun Peaks”

Mindre mundringsrigt var sæsonslutningen, da vi
nu skulle væk fra vores midlertidige hjem og væk
fra de nye bekendtskaber som vi havde fået. Hen
imod afslutningen besluttede fire piger og jeg at
finde ud af, hvad vi nu skulle. Her besluttede vi at
tage to uger til Mexico på all-inclusive hotel for at
holde vores sommerferie og få varme i kroppen
efter den fantastiske vinter oplevelse.
Canada har nok været den bedste oplevelse for
mig, og derfra tog jeg en masse gode minder og
oplevelser. De bedste ting, som jeg vil huske, vil helt
klart være den smukke udsigt og natur samt at få

muligheden til at stå på ski, lige når man vil, og for
mit vedkommende at lære noget nyt på pisten, nemlig at stå på snowboard. Sidst, men ikke mindst, vil
jeg aldrig glemme alle de nye, gode bekendtskaber
til mennesker og to helt nye lande. En skisæson
ude i den store verden kan VARMT anbefales, om
det er Japan, Canada, Australien eller Østrig, er jeg
sikker på, at det vil være en oplevelse for sig. For
mit vedkommende er drømmen nu udvidet til mere
trænererfaring og derfra arbejde op imod min level
3 uddannelse.
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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 111
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Yderligere information og bestilling på:

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

Han kom,
han så og
han sejrede - igen
Endelig kom han til Hobro - Christoffer
Faarup. Vi er mange, som har ventet
i spænding på at se klubbens vidunderbarn live.
Formand Niels bød velkommen i Jutlander Banks
flotte konferencelokale og de ca. 40 gæster fik denne
aften masser af indblik i, hvordan Christoffers liv som
professionel skiløber tager sig ud.
Hovedoverskrifterne i foredraget var,
- Hvad gør, at man kan performe på 2 minutter?
- En løbsdag som den tager sig ud på topplan
- Kitzbühel - dødsbakken!
- Fremtidige mål

Han kom hurtigt på talentholdet i Hobro, men
drømmene rakte videre og familien flyttede til
Norge, hvor Christoffer blev en del af Lillehammer
Skiklub, men startede som skadesramt. Efter et
år vendte det og siden fortsatte Christoffer i det
norske uddannelsessystem med fokus på at
kunne dygtiggøre sig sportslig sideløbende på
hhv. NTG - Norsk Topidræt Gymnasium og på
HIL- højskolehold, ligeledes i Norge.

Christoffer har altid elsket fart, udfordringer og spænding. Han er Jyde med stort J og fødderne plantet solidt
i den jyske muld, når ikke det er i den norske eller
svenske, chilienske eller hvilket som helst andet lands
sne. Christoffer trådte sine barne-rulleskøjter i Hobro
Skiklub som 11-12 år og kørte rundt i stålhallerne på
Andrupvej, som alle andre øvrige raske ungdomsski- Da han begyndte at køre internationale løb, blev
løbere. Han elsker klatring, cykling, you name it - kort han verdensrangeret. Hans første mål var IKKE at
sagt alt med alt der kunne slå ham ihjel J
blive sidst i et FIS løb (Federation International du
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Christoffer Faarup Klubbens vidunderbarn LIVE

alligevel er med til at styrke hans virke på pisterne.
Hele staben omkring Christoffer har en stor del af
æren for, at han kan koncentrere sig om sin præstation fremfor klargøring af ski og 117 andre ting,
som skal spille på en løbsdag.

Ski). Nu er målet vendt - nu vil han gerne vinde et
J og nu er hans nye mål at blive verdens bedste
super G- løber over en hel sæson
De seneste år har Christoffer kørt i Sverige fremfor
Norge. Skiforbundet i Norge har - ifølge Christoffer - primært fokus på top3 medaljer, hvorimod
svenskerne har fokus på top 30 og Christoffer føler
derfor, der er mere harmoni. Og som han siger: ”Det
kommende VM i Sverige er win-win, da jeg nu kan
smugtræne på deres bane J ”.
Guldet vindes i hverdagen
Som sportsmand på topplan, er man en 24 timers
udøver. Det betyder for Christoffers vedkommende
at træffe de rigtige valg - også selv om det måske
er at droppe en fest eller tage tidligt hjem fra en.
Når man skal præstere i 2 minutter genspejles det
i det, som er forberedt i hverdagen.
Teamet omkring Christoffer arbejder ud fra talemåden ”Jack of all trades - Master of none” På dansk
frit oversat: ”Du behøver ikke være den bedste til
noget, men rigtig god til det hele ☺”. Det betyder
også, at der trænes i en masse forskellige fysiske
udfordringer konstant - balance, spurt, klatring, hop
osv. Og Christoffer er altid frisk på en sportsgren
som ikke umiddelbart ligner hans egen, men som

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 111
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På Wengen i Schweiz kommer man hurtigt op på
155 km. i timen og ved den hastighed skal ALLE
ting være i orden.
Staben tæller alt fra fysioterapeut, som klarer ryggen henover coach til ”tyskerne”, som rapporterer,
hvordan banen ser ud og videre til Hobro Skiklub
og forbundsarbejdet.
En servicemand er klar med både opvarmningsski og løbsski og alle vennerne af alle tænkelige
nationaliteter er også med til at skabe rammen for
Christoffer på en løbsdag.
Den værste dag er det første styrtløb et nyt sted!
På selve løbsdagen begynder man ifølge Christoffer
virkelig at give gas og lave fejl. Hvis man derimod
har været på pisterne før, er erfaringen med og man
kan angribe allerede 1. dag. Derfor er erfaring en
væsentlig del af at vinde løb på sigt.
Tissetrang på Kitzbühel
”En alpin styrtløber kan blive verdensmester eller
olympisk mester. Men han bliver først en ægte
mand, når han har triumferet på Die Streif”. /Berliner Zeitung.
Så nu må Christoffer kalde sig en ægte mand!

Kitzbühel er større end alt mulig andet: Et kæmpetelt,
Red Bull damer, 100.000 kr. cykler til opvarmning
- og når man så står der med skispidserne ned af,
er det som om, at skyggen bagfra fortæller, at nu
går du fra livet og lige ind i døden … !
En virkelig u-fed rapport fra banebesigtigerne i
Kitzbühel er: ”No, it´s not a 45 m hop, as we thought
- it’s a little further!” Hvilket ganske enkelt betyder:
Det, træneren sagde om hoppet, passer faktisk
ikke - det er værre!
Sådan en oplevelse kan ikke gennemføres professionelt uden en enorm forberedelse. Tyskere har
forud siddet i snekanoner og træer for at filme banen
og dens udfordringer. Alt er koordineret - selv i forhold til, af, hvor tasker og jakker skal transporteres
hen på hvilket tidspunkt.
Christoffer selv får passet sin sengetid med 8 timers
søvn! Op kl. 6-7 - godt med havregryn til morgenmad
og powerbars og energidrikke pakkes til bakken, for
som han så nøgternt siger: ”Man kan ikke føle sig
slatten, hvis man skal køre med 140 km. i timen!”
Opvarmningen er vigtig, for hvis kroppen er varm,
slipper han billigt ift. skader, hvis uheldet er ude.
Og så er der den mental gennemgang: at tænke
banen igennem - hvordan var sneen på lige præcis
den port? På forhånd at have set YouTube videoer
af banen og Og så skal han liiiige ud at fyre den af
(læs: tisse .. ) 6-7 gange!
Christoffer fortalte om vigtigheden af, at også hovedet er i topform til et løb: ” Jeg har læst meget om
mental træning og et godt løb er, at jeg har bedre løb
end sidste gang. Fra starten på toppen af Kitzbühel
siger jeg fx: Jeg er god på ski, jeg er stærk, jeg kan
banen. Jeg tænker igennem, hvilken arbejdsopgave
jeg har: stå på yderskien i den port osv. Og sidst
men ikke mindst siger jeg: ud og nyd det og ud og
have det sjovt”..

Så fortalte Christoffer gennem et videoklip, hvordan
han kørte sit løb på Kitzbühel - og kære læser - her
står deres udsendte medarbejder af. Det var for
meget teknik på en gang, for en, som selv kæmper
bravt på de sorte pister☺
Men lidt fik jeg da med på stikordsplan:
Målet i Kitzbühel var at køre de 2 første to sving
rent! Det lykkedes bare ikke helt!
1. hop er Mausefalle - her vander de banen, så er
der lige forhold for alle ! Når man kommer med 100
km. og hopper 45-55 m. i luften accelerer man op
til 110 og i et splitsekund vejer Christoffer 260 kg.
Det er iset, det er glat, det drejer - og på Kardocelle
i et 180 graders sving og et hop ind i stejlhang er
det ret svært at køre på en pæn bue! Der skal den
mentale gennemgang stå sin prøve. Hvis man i den
fart bare når at tænke tanken: ”Gad vide, hvad jeg
skal i næste sving - så er jeg ude i nettet” - som
han siger.
Man skal være ”smooth like a cat” som hans team
siger. 1. dag hoppede han 70 meter på Kitzbühel fordi banefolkene ikke havde helt styr på, hvordan
de havde bygget kanten!
Normalt hopper man man 20 m! Så amerikaneren, som hoppede før Christoffer, blev filmet i den
såkaldte rolling windows - stilling. Hvilket vil sige,
at armene hvirvler rundt i luften som er man i gang
med at rulle bilruder ned samtidig med, at man
hopper ud i intetheden!
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Det er hele tiden de små forbedringer, som motiverer
Christoffer til at fortsætte.

Der kan godt være ubehageligt at se læge-helikopterne 3 gange, før man selv er på - det udløser
automatisk tissetrrang!
Men når først startskuddet lyder, er det for Christoffer som at være i en osteklokke. Han har nærmest
tunnelsyn på banen og må fuldstændig stole på, at
de indledende forberedelser hjælper ham igennem
løbet på bedste vis. Han laver en film inde i hovedet
og koncentrerer sig om at huske referencepunkter
banen igennem. Kosten og hans vægt er også en
faktor og i modsætning til mange af os andre er
det ret vigtigt for Christoffer at tage 4 kg. på - dog
helst muskler! Så han skriver mad og måltider for
at komme op i 0,1-ton klubben - men på ham er de
kilo ret godt fordelt!
OL og de kommende mål
Christoffer fortalte kort om OL og de udfordringer,
der var ift. af vinden på pisterne. Så meget vind,
at en af trænernes ski blæste ud af en gondol. En
anden udfordring var de mærkelige beskeder på
telefonerne, når man kom op i de højder, der lå lidt
for tæt på den nordkoreanske grænse!
OL-deltagelsen er beskrevet i vores seneste nummer af SkiNyt.
Det, som Christoffer lagde vægt på, var hans mål
ift. de kommende OL-deltagelser:
”Om 4 år skal jeg være med i den sjove ende - om
8 år skal jeg tage medaljer!”.

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 111
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Når der afholdes DM på Kvitfjell løbes der samtidig
Norske Mesterskaber og her høstede Christoffer
sidste år en 3. plads - dog uden at få medalje, da de
selvfølgelig kun går til nordmænd. Afstanden mellem
ham og de vindende nordmænd rykket fra at være
9 sekunder til 1,68 sek! Selve DM har han vundet
suverænt 27 gange i alt i forskellige discipliner!
Til VM i Åre i Sverige til februar 2019 er Christoffer
forhåbentlig også at finde på en flot placering - for
som han siger: ”Det er jo min nye hjemmebane ☺”
Da Christoffer havde indkasseret velfortjente klapsalver, var det tid til spørgsmål fra salen.
Hvor mange par ski bruger du på et løb?
1 par ski er løbsklar og et reservepar - 3 par ski
med ven Jeg har mange forskellige slags ski: Opvarmningsski, besigtigelsesski, stenski, løbsski. På
en løbsdag har jeg 4 par i spil. På en øvedag tester
vi alle ski - 5 par ski hver, som vi krydstester
Så til 2 mand til en konkurrenceløbsdag har vi 40
par ski med !!
Servicemanden skriver en lille logbog over de
forskellige ski, støvler og bindinger til de forskellige sne-forhold. På turen til Chile havde jeg 4 par
støvler med. En vinkling i støvlen på ½ grad betyder
megameget
En løbsski kan godt holde en sæson - derefter kasseres den. Såvel løbsski som et støvlepar koster
ca. 10.000-12.00 kr. uden binding. Under træning
kan sålen brænde!
Hvornår topper man som skiløber?
Som fartløber ca. 27-30 år - som storslalomløber
ml. 23-26 år

Hvor ofte styrter man i styrtløb?
Ikke ret tit! Christoffer Faarup styrter nogle gange om
året. Hvis man træner, dropper man en port - går
det galt, ved man, hvornår man skal trække stikket.
Så alt i alt bliver det max ca. 15 gange på et år.
Hvad skal du lave, når du bliver stor?
"Efter skikarrieren tænker jeg at uddanne mig til
helikopterpilot!"

Hvordan er økonomien ift. at være professionel
skiløber?
Pt. dårlig! Det koster ca. 100.000 Euro at køre med
det svenske landshold, så der skal lægges en del
midler. Jeg er heldig, fordi mine forældre kan støtte
med penge og mental støtte. Jeg ser det dog som
en investering. Eksempelvis modtager skiprofessionelle ca. 2 mio Euros for reklamer, når man er
blandt de bedste i verden. Men ja, økonomi er en
evig jagt, da det er vanvittig dyrt!

Det med adrenalin-rusen slipper ham nok aldrig.
Tusind tak for et super informativt, inspirerende og
indsigtsrigt foredrag, Christoffer!
/Charlotte Veng
Fotos: Peter Bugge Sørensen
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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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Efter foredraget fik Bente Nielsen ordet for at overrække Christoffer Faarup en helt unik gave, som hun
længe havde ventet på at kunne give videre til en helt
speciel person, som med sine fantastiske skisportsresultater har sat Hobro Skiklub på verdenskortet.

Kære Christoffer!
Jeg har taget noget med til dig, som jeg håber, du vil tage imod.
Der følger lidt skihistorie med.
I 1946 kom jeg til Danmark sammen med min Mor
Inger Skole Overgaard. Hun havde før krigen været
blandt de bedste norske alpine piger og vandt bl.a.
på et tidspunkt Damernes Pokal, som nu er udstillet
på skimuseet ved Holmenkollen.

Men jeg vil fortælle om 1952: Det år var der OL. I
Oslo. Hans Jørgen var udtaget, altså første danske
alpine skiløber, der havde mulighed for at være med
ved OL. Ulykkeligvis brækkede han et ribben under
træningen og kom ikke til start. 4 år senere fik han
afslag af den danske komite.

Heldigvis fik hun også i Danmark rig lejlighed til at
dyrke sin idræt og i årene derefter indtil 1954-55 I 1952 blev der også afviklet et fantastisk Hoprend
vandt hun samtlige danske alpine mesterskaber, i Danmark på Holtekollen med skihoppere fra hele
der dengang hed Forbundsmesterskaber.
verden på vej hjem fra OL i Norge Der var 25.000
tilskuere. Een af de norske hoppere, muligvis den
Fleur Dahl, den eneste danske kvindelige alpine yngste af de brømte Ruudbrødre vandt den af storskiløber, der har vundet Low-Landers (Danmark, magasinet Crome og Goldscmidt udsatte guldski.
Holland, Belgien og England) slog hende ud i 1955. Denne ski er nu udstillet på skimuseet i Kongsberg.
Fleur var gift med Hans Jørgen Poulsen, som også
i samme år vandt LL. og var en suveræn alpinist. Endelig kommer jeg så til det jeg gerne vil forære
dig. Samme år altså 1952 – et OL-år blev min Mor
forbundsmester og vandt ligeledes en guldski.
Dine præstationer fortjener en guldski, og da jeg
fandt ud af, at du skulle komme til Hobro, tænkte
jeg, at det er nu, du skal have en guldski, vundet af
en anden dygtig og ihærdig skiløber, min Mor. Jeg
er sikker på, at den vil bringe dig held og sikre dig
videre til næste OL.
/Bente Nielsen, æresmedlem og
tidl. formand for Hobro Skiklub
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Tekst: Henrik Sønderholm
Fotos: Charlotte Veng og Henrik Sønderholm

Ungdomsafdelingen
i forandring
Skiklubbens ungdomsafdeling tænker nyt i forhold til måden at være
sammen på, i forhold til nye aktiviteter og i forhold til medinddragelse
af- og specielt de unge medlemmer.

Typisk for efterårets komme er, at Hobro Skiklubs
ungdomsafdeling starter op med aktiviteterne for
klubbens medlemmer i alderen 8-17 år. Et fast
punkt på programmet har hidtil været det ugentlige
arrangement "torsdagsrul" i DS-hallen på Andrupvej.
Her har balanceøvelser og fysisk udfoldelse været
i fokus via kørsel på rulleskøjter og seqboards.
Desuden har der været andre aktiviteter, men typisk
som afløsning for torsdagsrul, og altid på hverdage.
Mange medlemmer og specielt børnefamilier med
forholdsvis små børn, har givet udtryk for, at det ofte
kan være en udfordring at komme afsted i hverdagen på grund af arbejde, øvrige sportsaktiviteter
samt det basale behov for børnenes nattesøvn.
Enkelte gange har ungdomsafdelingen arrangeret

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 111
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ture, hvor både børn og deres forældre kan deltage,
og disse har typisk været en stor succes. Ligesom
nogle aktiviteter er mere "populære" end andre.
Ovenstående har vi forsøgt at koge sammen til en
model for ungdomsafdelingens arbejde, som vi
håber, at medlemmerne vil tage rigtig godt imod, og
som kan styrke de sociale aktiviteter og det gode
kammeratskab, som vi ønsker, at klubben også
skal bestå af.
For det første holder vi en pause med torsdagsrul,
men planlægger derimod med, at de forskellige
aktiviteter ligger enten lørdag eller søndag. Desuden
forlænger vi sæsonen, således at den går fra sidst i
september til midt i juni. Aktiviteterne vil så spredes
ud over kalenderen i et 3 ugers interval. På den
måde håber vi at kunne imødegå travle familier, som
også skal andre ting end blot deltage i skiklubbens
aktiviteter, og vi håber at skiklubbens initiativ kan
skabe grobund for, at både børn og voksne hygger
sig sammen.
Og for at få lidt hjælp til afholdelse af arrangementerne, vil vi prøve noget, som vi ikke tidligere har
været så gode til i klubben; - nemlig at inddrage
forældre/medlemmer, så I også kan sætte jeres
præg på oplevelsen.

I forbindelse med sidste sæsons afslutning blev (de
unge) medlemmer spurgt om, hvad de syntes havde
været allerbedst- og hvad der kunne gøres bedre.
Skiarena, skøjteløb og trampolinhop var blandt
højdespringerne, og disse aktiviteter går da også
igen i den kommende aktivitetskalender.
Af forskellige aktiviteter kan derudover nævnes
overnatning i skoven, klatring i trætoppene, specialtræning med Åbybro Efterskole, barmarkstræning,
hyggens dag på hjul og andre ting.
Nedenunder kan aktiviteterne for resten af året ses,
og nederst findes samtlige datoer for aktiviteter,
så krydset allerede nu kan sættes i kalenderen på
køleskabet.
Derudover er det selvfølgelig også muligt at følge
med på Facebook, skiklubbens hjemmeside samt
de mails der bliver udsendt forud for aktiviteternes
afvikling.
Med den nye sæson håber vi at se rigtig mange
unge mennesker og deres forældre til det klubliv,
som er kernen i Hobro Skiklub.
Vel mødt
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Book online
v/ Charlotte Pedersen

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

Stålprofiler til tag og facade

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

www.ds-staalprofil.dk

t

HOBRO  98520911

BYGGEFIRMAET
LUNDBJERGVANG ApS
· OM OG TILBYGNING
· TOTALENTREPRISE

Østergårdsvej 300, 8355 Solbjerg

Tlf. 3095 0665

E: bj@byggefirmaet-johansen.dk
W: byggefirmaet-johansen.dk

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

TØMRERFIRMA

MOGENS BACH98 52
Kurt Nielsen - 40 56 44 33

HOBRO

Thurøvej 15
Tlf: 30 21 37 10

Man.-tor.
Fredag
Lørdag
Søndag

Esben Nørlem - 24 49 68 55 Brian M
9500 Hob

Tobberupvej
8 44· Hobro
| T:
2143
Telefon 98 52
33 Telefax
98 52
41 51 1999
Mariagervej 42
E: mogensbach@mogensbach.dk

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.

aps

VINTERDÆK
il skituren

SPAR

50%
på alle mærkevarer
hele året rundt

9.30-18.00
9.30-19.00
9.30-16.00
10.00-16.00
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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

UDDANNELSE ER VIGTIG
Hobro Skiklubs fokusområder

Børn | Ture | Dygtiggørelse | Fællesskab
Dygtiggørelse og uddannelse er vigtigt – det er der
vist ikke ret mange, der kan være uenige i. Et af
Hobro Skiklubs helt store aktiver er vores instruktørgruppe, som i dag har en fornuftig størrelse. Men
hvad sker der om et par år?
For at sikre, at vi fortsat har en bred og dygtig trup
af instruktører, har bestyrelsen besluttet, vi skal have
ekstra fokus på, at instruktørgruppen gradvist bliver
bedre og bedre uddannet, og at antallet af instruk-

tører vokser, så vi kan imødekomme fremtidens
behov for dygtige instruktører til vores ture. At være
skiinstruktør er ikke blot at være en dygtig skiløber.
Bagved de glade timer sammen med skiskoleholdet gemmer der sig mange timer af uddannelse i
sneen og teoretisk undervisning. At være en god
skiløber er naturligvis et krav for at være instruktør,
men derudover skal man kunne lære fra sig, have
tålmodighed, kunne opbygge en rød tråd i sin under19
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visning, bevare overblikket i krævende situationer
samt være en rollemodel på og uden for sneen.
I skiklubben kan vi selv uddanne vores instruktører
Instruktørgruppen spænder vidt for at imødekomme
ethvert tænkeligt undervisningsniveau på vores
forskellige ture. Det er vigtigt, at vores instruktører
er klædt godt på til de opgaver, de får – uanset, om
det er på begynderniveau eller til øvede skiløbere.
Uddannelsesniveauet hos vores instruktører varierer fra ”den dygtige skiløber, der gerne vil lære
fra sig” til instruktører, der har taget særdeles kræ-
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vende uddannelser de østrigske eller franske alper.
At blive skiinstruktør er ikke en skoleuddannelse,
man kan tage på lige fod med andre uddannelser
her i Danmark, hvor staten betaler uddannelsen.
Derimod står man selv for alle udgifter. Derfor har vi
i Hobro Skiklub opbygget et uddannelsesprogram,
hvor skiklubben internt opbygger dygtige skiløbere
med mod på at blive klubinstruktører. Herefter anbefaler skiklubben, at man kan videreuddanne sig via
DDS – Den Danske Skiskole, hvis man ønsker dette.

Hobro Skiklubs interne uddannelsesprogram foregår en stor del af uddannelsen på sne. Hovedparten
af udgifterne hertil står hver enkelt instruktører selv
for og de resterende tildeles af bestyrelsen. Hvis
man ønsker at videreuddannelse sig via DDS eller
andre anerkendte uddannelsesforbund, kan man
søge om støtte til dette via skiklubbens bestyrelse.

sesbidrag på 75 kr. pr. gæst på vores ture, hvor der
indgår skiundervisning.
Disse penge går ubeskåret til udvikling af nye
ungdomsinstruktører samt til at styrke det
øvrige instruktørteam. Igennem denne ordning
kan skiklubben sikre, at der er de nødvendige
ressourcer til at drive dette vigtige projekt.

For at drive dette uddannelsesprojekt og for at
sikre, at skiklubben fortsat har en bred og dygtig
instruktørgruppe, har bestyrelsen besluttet at lave
en forsøgsordning, hvor der lægges et uddannel-

/ Peter Bugge - Bestyrelsen
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Stadig ledige pladser på turen

SKITUR TIL ØSTRIG

>
>
>
>
>
>
>
>
4 hele dage på ski. Vi skal igen bo på Hotel Pehab 4*
i Ramsau / Schladming. NB: Kun 50 pladser i alt!

Ophold med ½ pension, liftkort og undervisning i et område, der passer
til alle, også helt nybegyndere.

HOBRO SKIKLUB og INTERSPORT Hobro & Hadsund laver 4 hele dage
på ski. INTERSPORT Hobro er sponsor på turen. De åbner forretningen til
købe- og informationsaften i Hobro før turen.
HOTEL: Det 4-stjernede Hotel Pehab ligger i selve Ramsau.
Lørdag og tirsdag morgen kører en lokal skibus til Schladming. Søndag
og mandag kører vi med vores egen bus. Mandag bliver der mulighed for
at opleve et andet skiområde, eller man kan bliver i Schladming området.
Afrejse:
Hobro, fredag 11. januar 2019 ca. kl. 13.00
Hjemkomst:
Hobro, onsdag 16. januar 2019 ca. kl. 12.00
SKYND DIG AT MELDE TIL - og sig det gerne til flere !!!
Priser:
Børn til og med 15 å kr. 3.995,Unge 16-18 år
kr. 4.495,Voksne
kr. 4.895,Bindende tilmelding snarest og senest 16. november 2018 til:
tinabygholm@hotmail.com og samtidig indbetaling af hele turens pris til:
9815 4579900984 med reference "jeres navn"

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 111
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Hobro på ski
4 dage på ski med All Inclusive fra 2699,Sverige – Stöten i uge 10 6. - 11. marts 2019
Området:
Stöten er et super godt skiområde for begyndere og let øvede.
Stöten er velegnet til børnefamilier, og der er flere skiparker. Desuden er der et børneområde med lift og
bakker for de mindste og begyndere. Der er endvidere fri adgang til svømmehal / spa.

Transport:
Vi kører i private personbiler.
Alle biler skal fyldes op med min. 4 personer.

Alpin skiundervisning:

Skiundervisning er obligatorisk for alle og er inkl. i turprisen, torsdag, fredag og søndag. Vi tilstræber så små hold
som muligt. Der er indregnet 75,- pr deltager i instruktørbidrag pr. deltager i turens pris.

Ophold:
Vi bor i lejligheder ca. 4 personer pr. lejlighed.
Lejlighederne hedder Stöten Mitt, der ligger helt tæt på liftsystemet og svømmehal / spa.

Mad:
Der bliver sørget for indkøb af mad til alle dage i Stöten.
4 x morgenmad, 4 x frokost, 3 x aftensmad. I hver lejlighed tilbereder man selv maden.

Priser:
Prisen er inkl. færge med kahyt tur/retur, lejlighed, liftkort, skiundervisning, slutrengøring og mad i
Stöten.
Alle priser pr. person, hvor man er 4 personer pr. lejlighed, bil og kahyt.
Ønsker man at være færre personer end 4 i en bil, kahyt eller lejligheden, kontakt da turlederen.

Priser fra 2699.Deltagelse forudsætter medlemskab af Hobro Skiklub.

Tilmelding:

Kontakt turlederen:
Depositum udgør 1000kr. pr. person. (man er først tilmeldt, når depositum er registeret)

Vi glæder os til at se dig.
Hilsen Peter Bugge Sørensen, Tlf.: 20 35 83 55

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 111
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Billeder fra i Stöten
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Uge 11, 2019
Ski & Oplevelse
Kappl - Ischgl - Paznaun
i det vestlige Tyrol, Østrig

Snesikkert, hyggeligt og
udfordrende med ophold på
*** "Hotel Silvretta" i Kappl.
Fly fra Billund og Kastrup eller kør selv.
Endnu få ledige pladser.
Nærmere oplysninger i SkiNyt 111,
på hjemmesiden og hos Nis Peder Juhl,

tlf. 2147.6389, email: mnjuhl@webspeed.dk
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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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DEN BEDSTE TID:
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Hold formen ved lige

både før og efter skituren

SENIORMOTION

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

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.

Redaktionen beklager, at vi i SkiNyt 110 bragte et forkert billede
til artiklen om Nis Juhls jubilæum om turleder.
Her følger teksten igen med korrekt foto.
Ole Johansen overrækker holdets gave på tre flasker til turarrangør Nis for hans tur nr. 50. Turen kalder han nu ”Ski &
Oplevelse", og i 2018 gik turen til Morzine - Avoriaz.
"Vi er glade for, at du bliver ved med at lave ture for os, og vi
håber, at 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.
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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

IDRÆTSKLINIKKEN
Specialviden om idrætsskader
og idrætsskadeforløb

BIL · MC · KØRETEKNIK
GENERHVERVELSE
HOBRO SKIKLUB - SKINYT 111
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BeneFiT Hobro – H.I.Biesgade 6 A - 9500 Hobro
info@benefit-hobro.dk
tlf. 98 522 622

Hold formen ved lige

både før og efter skituren
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SKIGYMNASTIK

EDLEMMER

Ansvarlig:
Tina Bygholm
M: tinabygholm@hotmail.com
T: +45 2619 4021

HOLD FORMEN VED LIGE MED SKI- Skigymnastikken ledes af Dorte Dam SamuelGYMNASTIK. HVER TIRSDAG FRA KL. 20.10 sen, der med sit glade væsen vil have fokus

- 21.10 I DANSESALEN HOS:

på at styrke de muskelgrupper, der er mest
relevante ved skiløb, så vi kan minimere skader.

Vi starter tirsdag den 23. oktober 2018 kl.
20.10 i Dansesalen og som medlem af Hobro
Skiklub, skal du bare møde op i træningstøj og
indendørssko.

Dette fantastiske tilbud er ganske gratis, når du
er medlem af Hobro Skiklub.

Der er mulighed for omklædning og bad.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG
TIRSDAG DEN 23. OKTOBER 2018
KLAR TIL GYMNASTIK KL. 20.10

HOBRO HELSE SPORT

Sæsonen slutter den 5. februar 2019
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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.

Vi glæder os også til
at se DIG i Skibiksen

DER ER GANG I SKIBIKSEN EFTER EN FIN SÆSON

MEDLEMSLÅN I SKIBIKSEN
Nis Peder Juhl
Højdevej 8, Hobro.
Telefon: 2147 6389,
Mail: mnjuhl@webspeed.dk

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

Kalender for juniorafdelingen
Planlagte aktiviteter:
Lørdag den 27. oktober 2018:
Skøjteløb i Gigantium
samt barmarkstræning.
Lørdag den 17. november 2018:
Rush trampolinhal i Århus.
Lørdag den 8. december 2018:
Skiarena

Planlagte datoer - aktiviteter tilgår:
Lørdag den 12. januar 2019
Lørdag den 2. februar 2019
Lørdag den 23. februar 2019

Lørdag den 16. marts 2019
Lørdag den 6. april 2019
Lørdag den 4. maj 2019

Lørdag den 25. maj 2019
Lørdag den 15. juni 2019
Lørdag den 7. september 2019

Skinyt er bladet for alle medlemmer
af Hobro Skiklub
Hvis du ønsker at bidrage med artikler til bladet,
har vi følgende deadlines i denne sæson:
Artikler sendes til:
charlotte.veng1@skolekom.dk

Skinyt nr. 111 : Deadline 1. september - udkommer i uge 41
Skinyt nr. 112 : Deadline 15. november - udkommer i uge 51
Skinyt nr. 113 : Deadline 15. februar - udkommer i uge 10
Skinyt nr. 114 : Deadline 1. april - udkommer i uge 18

