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Denne vinter har vi endelig igen fået gang i
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HOBRO SKIKLUB er stiftet 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 Dansk Skiforbund under Dansk Idrætsforbund og
er underkastet disse forbunds regler og love.
HOBRO SKIKLUB’S 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 klubaften, 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.hobro-skiklub.dk
Langrend henvises til www.skovognatur.dk/roldskovskilaug

Kontingent pr år:
Junior 0 - 5 år 		 Gratis
Junior 6 - 17 år Kr. 150,Alpine Skiteam Kr. 350,-

Forældre med Juniorer
Seniorer 18 - ∞
Passive medlemmer

Kr. 100,Kr. 200,Kr. 100,-

BESTYRELSEN FOR HOBRO SKIKLUB:
FORMAND . Bente Nielsen
Email: svend-nielsen@dadlnet.dk
Søndertoften 78, Hobro
mobil: 61 81 49 21
KASSERER . Dorthe Villumsen
Email: dv@villumsign.dk
Smedevej 32, Hobro
tlf. 98 52 51 33
SEKRETÆR . Henrik Christensen
Email: henrik.christensen17@skolekom.dk
Ørnevej 13, Hobro
tlf. 98 52 51 82
Karsten Lykke Jensen
Fjordparken 69, Hobro
tlf. 98 51 03 36

kl.j@get2net.dk

Henrik Iversen
Spiraeavej 6, Hobro
tlf. 21 60 66 15

henrik@nigi.dk

Tina Bygholm
Randersvej 23, Hobro
tlf. 98 52 40 21
tinabygholm@hotmail.com
Marie Kjems Juhl
Højdevej 8, Hobro
tlf. 98 52 20 39
..................................................

mnjuhl@webspeed.dk

BLADETS REDAKTION
mnjuhl@webspeed.dk
Marie, Bente, Tina & Mogens
DESIGN / LAYOUT
Mogens Holst

post@mogensholst.dk

TRYKT HOS Hobro Lyntryk
OPLAG 350 stk.
.....................................................

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

Forsidefoto: Svend foto
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Hvornum Skicenter.
Kort rød piste med skiliften fra 1983.

Hvornum skibakke:
Bente og Jesper
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Formanden har ordet

✞

Karen Broberg,
et af skiklub-

bens trofaste medlemmer måtte opgive sin
kamp mod sygdom og
fik endelig fred den
12.januar. Æret være
Karens minde.

I skrivende stund er der
igen snestorm i Danmark.
Vi har vel haft den mest
fantastiske skisæson
nogensinde i skiklubbens

historie og så endda i den
30. Jubilæumssæson.
Sneen kom allerede den
16.december og siden
da har det været muligt
at løbe på ski i Nordjylland.
   Det begyndte i Rold
skov med langrendsløjperne. Rold Skov Skilaug
sørgede hurtigt for spor
i hele løjpenettet. Det
har været utrolig dejligt. Jeg selv var på 5
dages ”skiferie” i Rold
skov i jule-nytårsdagene.
Der er afviklet skiskole
i langrendsteknik på 5
søndage. Der har været skiorienteringsløb
og natløb. Vi mangler

at afvikle et regulært
langrendsmotionsløb.
Lad os håbe at vi kan
nå det inden vinteren
er omme. Lad os også
håbe, at flere får mod på
at anskaffe egne langrendsski. Straks efter
Nytår faldt der igen mere
sne og vi kunne få gang i
skiliften i Hvornum. Flere
hundrede medlemmer
og ikke-medlemmer har
fundet vejen til ”Hvornumkollen”, hvor Knud
Larsen og klubbens frivillige ledere og hjælpere har sørget for at
den gamle lift fra 1987
kan tøffe og gå til stor
glæde og fornøjelse for

små og store. Racernes
torsdagsaftener kunne
pludselig foregå som
træning på sne – i aftenbelysning – fantastisk
– socialt –og rigtig skiklubstemning. Nis Juhl
har haft meget, meget
travlt i Skibiksen. Seneste initiativ var så, at vi
fik lov til at låne Skiforbundets skilegsudstyr
til børn. Rosendalskolen
var straks med på ideen
og i løbet af få dage
kom en trailer til Hobro
med ca. 100 par ski og
støvler. Det har været en
ubetinget succes, hvor
SFO-børnene og skolelever i 3 uger for mulighed
for at øve sig på langrendsski i idrætstimerne
og i fritiden. Vi venter
spændt på, hvor mange
nye unge medlemmer vi
får i skiklubben.
   Udover sne-aktiviteterne har vi også
haft en flot sæson med
skigymnastikken. Fremmødet har været meget
flot og Jette Madsen,
Lotte Kappel og Vibeke
Schiønning skal have
stor ros og tak for en super god og afvekslende
gymnastik. De tilbød at
fortsætte til og med uge
9. Tusind tak for det.

[
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DIN SKI  EKSPERT
KIG IND i vores store skiafdeling
og få en skisnak med en af vores skieksperter

Mads

Poul Erik
Lars

SKIUDLEJNING SKIVÆRKSTED
Vi er klar til den nye skisæson,
med masser af udlejningsski til superpriser til børn og
voksne.

KIG IND til os - vi er klar til at
SLIBE og VOKSE dine ski - så
de bliver
som nye...

I TRYSIL

VINTERFERIE
Nordens skimekka
Lej en lækker hytte eller lejlighed til 12 eller 8 personer i
Trysil. Til supergode priser.
Se mere på:

Du kan også leje topski fra
mærkevare-leverandørerne til
de helt rigtige priser.

www.trysilhytter.dk

Adelgade 35 • 9500 Hobro • Tlf. 9852 2120 • hobro@intersport.dk
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GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 23. MARTS 2010 KL. 19.00
I THEATERRESTAURANTEN I HOBRO
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Det reviderede regnskab
4. Beretning fra udvalg
5. Indkomne forslag:
Bestyrelsen vil fremkomme med forslag om vedtægtsændringer. *)
6. Valg af medlemmer til Bestyrelsen for 2 år
7. Valg af suppleanter : Udgår på grund af forventning om vedtægtsændringer
8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år ( i forventning om
vedtægtsændringer )
9. Evt.
*) Bestyrelsen vil fremlægge et organisationsoplæg, der forhåbentlig betyder en styrkelse af bestyrelsen og forandringer, der kan betyde at arbejdet
i bestyrelsen og for øvrige frivillige bliver mere spændende.
Kom og hør om fremtidsplanerne og giv din mening og interesse til kende.
Der vil være en let servering og drikkevarer i løbet af aftenen.

Skilte • Bilreklame • Solfilm • Design • Storformatprint • Broderi • Web
Smedevej 32 • 9500 Hobro • Tlf. 98 51 17 55 • www.villumsign.dk
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Af Nikoline og Elisa.

Vi mødtes alle, ude ved Bæchs Conditori, fik pakket bussen og tog afsted. Første stop var i Aalborg, hvor vi fik dem fra Aalborg Skiklub med. Derefter gik turen til
Frederikshavn hvor vi skulle med færgen til Göteborg og videre til Norge, Hafjell. Da vi kom ud i bussen fik vores længe ventede hytter af vide. Vi ankom på/til Hafjell
tidligt onsdag morgen. Fik morgenmad og kom ud på bakken. Jeg tror alle var rigtig glade da vi endelig kom på ski efter den lange køretur.
Vejret var fint, måske lidt koldt. Og vi kunne godt have brugt noget mere sne!
Vi startede hver dag på bakken ved 09:30 tiden og trænede til kl. 15:30.
Vores konkurrence-dag gik rigtig godt, og vi fik da vundet et par medaljer med hjem. Tillykke!
Vi havde nogle skønne dage på bakken, og jeg tror vi alle fik lært en hel del, af de skønne instruktører der var med på turen.
Mht. til mad osv. Lavede vi det selv hver aften. Vi havde delt mad og opvasken op, så det blev lige fordelt.

Uge 49, Hafjell.

Der var desværre nogen som kom til skade, men ’heldigvis’ var bussen ikke helt fyldt på hjemturen, så de tilskadekomne havde et dobbeltsæde for dem selv. Vi tog fra
Hafjell om aftenen og havde en god tur hjemad. Vi kørte hele natten, og sejlede vist nok om morgenen fra Göteborg til Frederikshavn. Da vi kom ud på Bæchs, hvor vi
skulle hentes osv. fik vi taget et gruppebillede. Det var en super god tur, og vi glæder os meget til næste år.

SKINYT - HOBRO SKIKLUB
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Godt selskab er
den halve ferie
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Resultater

– Nordkredsmesterskaber
4.12. – 5.12. 2009

Hobro skiklub – Medaljer

Storslalom: I alt deltog
40 løbere fra skiklubben
Drenge 9:

Jun. Drenge 17:

1. Guld:
Nikolaj Høst Christiansen

Piger 11:

1. Sølv:
Emilie Lykke Jensen

Piger 15:

3. Bronze:
Julie Fårup

Piger 17:

3. Bronze
Camilla Bøgh

Jun. drenge 17

3. Bronze:
Anders Rotwitt

Vet. Herre + 46:

1.Guld:
Thomas Høgsbro

Slalom: I alt deltog
15 løbere fra klubben.
Drenge 9:
Piger 11:
Piger 13:
Drenge 13:
Piger 15:

Vet. Herre + 46:

3. Bronze:
Emilie Lykke Jensen
3. Bronze:
Sofie Roed Sørensen
3. Bronze:
Jonas Barslund Pedersen

1. Guld:
Thomas Høgsbro

Alpin kombination
– Nordkredsmestre fra Hobro skiklub:
Drenge 9:

Nikolaj Høst Christiansen

Piger 11:

Emilie Lykke Jensen

4.

Elisabeth Kappel

Drenge 11:
6. Lucas Killerich Sø
Piger 13:
Drenge 13:

2. Sølv:
Nicolaj Høst Christiansen

2. Sølv:
Anders Rotwitt

Piger 15:
5.
Drenge 15:
9.
14.

Peter Svaneborg Krause
Sofie Roed Sørensen
Jonas Barslund Pedersen
Julie Faarup
Petrine Schmeltz
Christian Nedergaard Pedersen
Malthe Roed Sørensen
Mikkel Bundgaard

Jun. drenge 17:

Anders Rotwitt

Jun. drenge 20:

Nichlas Bojer Jensen

Vet.herre + 46:

Thomas Høgsbro

1. Guld:
Julie Faarup
SKINYT - HOBRO SKIKLUB
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Kom godt fra start
Som kunde i Andelskassen er du altid et skridt
foran. Hos os får du mange fordele:
• Attraktive vilkår
• Kompetent rådgivning
• Få og lave gebyrer
Andelskassen Nordøstjylland

Torben E. Møller
Ure · Briller · Guld · Sølv
Adelgade 20, 9500 Hobro.
Tlf. 98 52 01 54
www.torbenemoller.dk
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Langrendsskiskole
						

i Rold Skov

Stadion
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Der var samlet instrukt
langrends
om
råd
e
god
kom med
stadion hvor instruktøren
teknikken.

Alle hører god
t efter og glæ
der sig til at
komme af sted
på skiene

Af sted på række i perfekte spo
r på Skørping Stadion.
Instruktøren gav gode råd og viste
forskellige træningsøvelser for at lære teknikken bed
re.
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Støtter din bank ogSå din Skiklub?

Vibeke østergaard
kunderådgiver
tlf. 96 57 20 36
vst@sparnord.dk

Skiløbernes bank

På gensyn i
Spar Nord Hobro
Adelgade 31
www.sparnord.dk
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Langrendsskiskole

Efter et par runder på stadion var
der opsamling, svar på spørgsmål og generelle kommentare
r til det instruktøren så i løypen
Nu var de fleste klar til flere udfo
rdringer, så de blev sendt ud
på skovløypen. Alle kom hele tilba
ge trods nogen stigninger
på løypen. Ikke så stort et prob
lem at komme opad bakkerne
dog betydelig sværere at komme
ned igen. Mange synes det er
meget svært at bremse langrend
s skiene

i Rold Skov
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Bliv kunde
i Nykredit
Ring i dag og aftal et møde med en af
vore rådgivere, så du kan høre mere om
dine muligheder.
Telefon 44 55 45 00

Søndre Kajgade 2 • 9500 Hobro

blivkunde_143x97_him.indd 1

14-09-2009 14:31:48

Solafskærmning | Tæpper
Farver | Tapet | Malerarbejde

Smedevej 2 | 9500 Hobro
Tlf. 98 52 46 00 | Fax. 98 52 49 35
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På langrendsski i
			

Endelig fik vi så meget sne, at løjperne i Rold Skov
kunne trækkes af Rold Skov Skilaug. De har løbende
informeret os om løjpernes tilstand og om forskellige
arrangementer. Se www.skovognatur.dk/roldskovskilaug.

Rold Skov

Vi har oplevet knivskarpe og efter danske forhold, fine
spor i den snepyntede skov. Den 15 km. lange løjpe
har i lang tid tiltrukket mange langrendsløbere, også
fra Hobro. Onsdags-seniorholdet har været af sted
flere gange og bl.a. holdt frokost ved grillen.

SKINYT - HOBRO SKIKLUB
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HVORNUMKOLLEN

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.

16
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21-08-2008 09:03:40

HVORNUMKOLLEN

Hvornumkollen – Hvornum Alpincenter
. Vores meget trofaste skiliftkyndige medlem Knud Larsen
har sikret, at liften kunne startes,
repareret undervejs og splejset tovet. Knuds gamle langrendski blev

udstyret med P-skilt, så det blev
muligt trods snemasserne at finde
parkering for de mange skiløbere.
Hver weekend siden nytår har
der været åbent med mulighed

for skiløb. Mange hundrede skiinteresserede har været aktive
på bakken.

SKINYT - HOBRO SKIKLUB
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E-mail: mogensbach@mogensbach.dk

Telekæden Hobro · Nytorv 10 · 9500 Hobro · Telefon 9657 0244

Hydro Texaco A/S
v/Lene Støvring
Hostrupvej 6 - 9500 Hobro
Tlf. 98 52 13 51
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WAGRAIN

Træningstur til Wagrain med skiklubben
Skihold nr. 10 havde de ældste elever, men
det kunne man ikke se på vej ned af bjerget.

Bemærk i øvrigt hvordan instruktøren Anders
er helt fremme i støvlerne og oppe på tæerne.

Skihold nr. 1 havde både de gladeste elever
og den smukkeste instruktør, Mathilde.

Det var ikke med ængstelige miner
vi som debutanter steg ombord på
bussen til Wagrain den fredag middag, hvor der ellers var rigeligt med
sne i Hobro, for rejseinformationen
op til afgangen havde været meget
oplysende, ligesom arrangørerne
forinden afgangen havde gjort sig
umage med at undersøge deltagernes skifærdigheder, af hensyn til
instruktion og holdinddeling.
Busturen gik som busture gør, opsamling gennem jylland, pause ved
grænsen og lidt pauser ned igennem Tyskland. Julie – min datter på
8 år – sov fortrinligt i bussen, at jeg
så ikke gjorde var mindre vigtigt. Det
vigtigste var, at vi var kommet sikkert
til vores Gasthofs i Bischofshofen, en
af byerne fra den berømte Nytårs
skihop.
Det gik vældig hurtigt med at tømme
bussen, få skiklunset på, få lidt morgenmad og afsted til bjerget med en
skibus. På toppen af Grafenberg blev
undervisningsholdene formeret. Julie
kom på hold 1, hvor de var 4 børn og
en instruktør fra Hobro. Så det var
jo temmelig i orden med 3 timers
instruktion i 3 dage med sådanne
vilkår – og vejret var tilmed godt, høj
sol i 3 dage og lidt puddersne på 4.
dagen. Som rutineret skiløber på 41
år med smag for off-piste og stejle

hang, men aldrig konfronteret med
en ski-instruktør, var jeg spændt
på dette koncept. Vi var 8 elever på
holdet, og jeg synes måske nok det
gik lidt langsomt i starten, men jeg
kom også næsten direkte fra 4 dage
i Ischgl. På hele turen blev jeg udsat
for hele 2 instruktører (idet jeg blev
smidt af mit første hold), og de var
begge særdeles kompetente, selvom
de ikke var fra Hobro! Jeg lærte både
noget nyt, og fik genopfrisket noget
som jeg havde glemt på en afterski.
Om eftermiddagen var der fri ræs på
bakkerne indtil vi alle skulle mødes
ved foden af bjerget, klar til bustransport til Bischofshofen. Dag 2 havde
Søren fået lidt for meget ræs i skiene.
Han brækkede desværre armen og
måtte indlægges. Han fik så vidt vides
en fin behandlng hele vejen igennem,
og blev fløjet hjem samme dag som
vores hjemkomst. Der var også en fin
orientering til os andre, så vi hele tiden
vidste hvad der var sket, og hvordan
Søren og hans mor havde det.
Dag 3 var der ikke instruktion, så vi fik
mulighed for at bevæge os længere
rundt i området. Næsten alle valgte
at blive kørt til Kleinarl, hvorfra der
er en dejlig hel dags tur over mod
Flachau og Zauchensee og tilbage
igen. Samtidig var der mulighed for en
afstikker på World Cup pisten. Vores

allesammens skigymnastik instruktør
Vibeke var med hele vejen og fik
demonstreret, at god fysisk forberedelse op til sæsonen er næsten lige
så vigtig som den helt rigtige teknik.
Hver aften var der fællesspisning i
restauranten på Gasthof Schützenhof, og hvis man var heldig kunne
man sidde ved bord med nye ansigter
hver aften. Menuen bestod af suppe,
salat, hovedret og dessert. Når den
var fortæret var der hyggesnak og
røverhistorier – og børnene havde tilmed et kæmpe legerum at more sig i.
En enkelt eftermiddag var der tilmed
improviseret afterski på gangen på
Alte Post. Der var en stemning, der
kunne konkurrere med Mooserwirt og
Nikis Stadl, men i stedet for østrigske
DJ’s blev vi udsat for danske klassikere med Niels Leth på guitar – se
det var ægte dansk afterski ! Tak for
en god tur !

Per Kirstein Jensen
SKINYT - HOBRO SKIKLUB
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BOULEVARDEN 6
AALBORG C.
TLF. 9813 3330

GRØN GADE
AALBORG STORCENTER
TLF. 9818 8577

ADELGADE 17-19
HOBRO
TLF. 9852 0158

WWW.HENRIKORSNES.DK

DS FIRST LADY

Keramik

Safirglas

Vandtæt til 100 m

Vejl. udsalgspris 2.800 DKK

BRØNDUM
MURERFORRETNING

v/ Bjarne Christensen . Aut. kloakmester
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Malthe

Emilie

Christian

Sofie

Med ”boblerne” på Kvitfjell
Ja sagde jeg med det samme, da
min far spurgte om jeg havde lyst
til at komme på træningstur med
Hobro skiklub igen.
   Min far og jeg havde været
med for første gang i uge 49 til
Hafjell, og her havde jeg for første
gang fået trænet rigtigt meget i
porte, og været sammen med de
fleste andre børn/unge som skulle
med på denne tur til Kvitfjell
   Gruppen, som skulle afsted
kaldes af skiklubben for boblerne,
og er nogle børn som gerne vil
træne rigtigt meget porte, og blive
bedre til dette. Og både de voksne
som er med og Hobro skiklub,
forventer vi gør alt hvad kan med
at blive bedre på ski, men også at
vi skal også opføre os ordentligt
over for hinanden, klare os selv på
turen, lave lektier, hjælpe i hytten
osv. Det med lektierne synes min
mor bestemt også !
   Og udover skiturene arrangerer Hobro skiklub en masse andre
aktiviteter specielt for børn, som
du kan læse om på hjemmesiden.
Det er bare lidt ærgerlig jeg bor i
Sønderborg, for jeg vil gerne del-

tage i det hele.
   Men denne tur gik til Kvitfjell,
hvor vi 7 børn/unge skulle af sted
med 3 voksne. Vi ankom til hytten
sent søndag aften, efter en lang
tur, og efter min havde kørt en del
forkert. Men vi var klar til træning
mandag morgen kl 9.30. Træningen foregår enten med storslalom el slalom. Dette trænede
vi de 4 første dage. Vi startede
om morgen med opvarmningsløb
mens trænerne satte porte op,
også skulle vi ellers køre banen
10-15 gange før frokost, og lige så
mange efter frokost. Der var flere
gode trænere med fra Hareskovens skiklub som vi trænede med.
Disse hjalp os meget, og jeg synes
vi alle lærte en masse. Sidste dag
vi trænede storslalom var det med
en Canadisk træner, som arbejder
på Kvitfjell. Han lavede en masse
forskellige øvelser med os, der
gjorde vi ikke fik kørt så meget
porte denne dag, men så lærte en
hel masse som gør os bedre til det
med portene alligevel.
   Kvitfjell er for øvrigt et område
med masser af stejle pister, så det

var bestemt ikke fart i skiene der
manglede
   Vi boede alle 10 i samme
hytte, hvor vi skulle hjælpe med
at lave mad, rydde op osv. Det tror
jeg nok min far synes vi kunne have
været lidt bedre til, men pyt med
det for det var smadderhyggeligt
og alle var supersøde overfor f.eks
mig selvom jeg kun var med for 2
gang.
   Fredag og lørdag skulle vi køre
konkurrence. Konkurrencen hed
det åbne Sjællanske mesterskab
Fredag kørte vi storslalom, og lørdag slalom. 2 gennemløb hver dag.
Og som det kan ses på resultatlisten hentede løberne fra Hobro
igen masser af medaljer.
   Efter endt konkurrence kørte
vi mod Oslo og færgen. Søndag
morgen var vi i Frederikshavn, og
hurtigt derefter i Hobro.
   Tak til alle for en supergod
tur, og jeg glæder mig meget til vi
skal til Dm og fortræning til dette
i uge 11.

De bedste skihilsner fra Jeppe

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

HOBRO

98 52 44 33

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

Byggefirmaet
LUNDBJERGVANG ApS
· Om og tilbygning
· Totalentreprise

98 52

Solbjerg
72b
Tlf. Esben
86 Nørlem
92 61 22
Kurt Hovedgade
Nielsen - 40 56
44 33
- 24 49 68 55 Brian M
8355
Solbjerg
Fax
92 64
22
Telefon
98 52 44 33 Telefax
98 52 86
41 51
Mariagervej
42 9500 Hob
Mobil 30 95 06 65
e-mail: post@aarhusnaverne.dk
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Hobro ski
klubs Alpine
Talenthold

deltog den 29. og 30. Januar 2010
i De åbne sjællandske alpine kredsmesterskaber på Kvitfjell, hvor den
kommende O.L. deltager Johnny
Albertsen havde taget initiativ til
at afprøve det andet olympiske
alpine anlæg. Anlægget, hvor
styrtløbskonkurrencen blev afvik-

let ved O.L. i 1992.
Johnny deltog selv i konkurrencerne hvor han hentede 3 solide
guldmedaljer.
Piger 11 år : Emilie Lykke Jensen
guld i slalom, bronze i storslalom og
guld i kombinationskonkurrencen.
Piger 13 år: Sofie Roed Sørensen
bronzemedaljer i slalom, storslalom
og kombinationskonkurrencen.
Drenge 13 år: Jonas Barslund
Pedersen, 4 plads i slalom, 4.plads
i storslalom og bronze i kombinationskonkurrencen.

Drenge 15 år, Christian Nedergaard Pedersen, 4.plads i slalom, 4.
Plads i storslalom og en fornem 2.
Plads og sølvmedalje i kombinationskonkurrencen. Malthe Roed
Sørensen og Jeppe Jonstrup fik
tidsmæssigt tilfredstillende placeringer blandt de 10 hurtigste.
Junior 17 år: Jonas Nielsen Hansen
guld i slalom, guld i storslalom og
guld i kombinationskonkurrencen.

Årets Skiløber
2009/10

Det er nu sjette gang ungdomsleder truppen har fået til opgave
at uddele Hobro Skiklubs ungdomspris, Årets Skiløber. Stiftet
i anledning af Hobro Skiklubs 25
års jubilæum.
   Det var ikke svært at få et
antal kandidater skrevet på en
liste, men meget svært at vælge
den som mest af alle har gjort sig
fortjent til hæderen.
   Der var flere som stod højt
på listen. Nogle for deres flotte
sportslige resultater. Andre stod
øverst når talen drejede sig om
kammeratskab, holdånd og klart
udtrykt glæde ved at køre på ski.
   Èt enkelt navn gik igen hver
gang talen drejede sig om det, der
er ungdomsafdelingens egentlige
målsætning: Kombinationen af
glæden ved at stå på ski, og at yde
et bidrag til andres udvikling og til
klubbens sociale miljø.
Om kandidaten kan siges:
• Hun er indbegrebet af netop
glæden ved at stå på ski.
• Hun er kendt af alle for sit gode
humør og glimt i øjet.

Emilie Lykke Jensen - årets skiløber 2010
• Hun er lille og vågen. Og ukuelig
i sin iver efter at lege, lære og
eksperimentere med nye teknikker og udstyr.
• Det er især hendes fremmøde
til klubbens træningsaktiviteter
gennem hele sæsonen, både
sommer og vinter, der vægter
højt.

• Derudover har hun skimæssigt
forbedret sit personlige niveau
meget og har taget medaljer
med hjem fra både Nordkredsog Sjællandskreds mesterskaberne. De kan bare vente sig til
DM, kan de!
   Hvem andre end Emilie Lykke Jensen kan leve op til alt det?
SKINYT - HOBRO SKIKLUB
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TEGN ET LINSEABONNEMENT
OG FÅ ET PAR BRILLER OVEN I
Linser giver dig et perfekt
syn, men af og til kan det
være rart at tage en pause
og skifte til briller. Derfor
tilbyder vi dig altid en ekstra
brille i din egen styrke, når du
tegner et linseabonnement –

GRATIS
EKSTRABRILLE.
VÆRDI KR.

998,-

uden merpris. Værdi kr. 998,-

Jernbanegade 2 • 9500 Hobro • Tlf. 98 52 53 30 • www.profil.dk
GRATIS PARKERING VED BUTIKKEN
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@

@

Emailadresser
Hvis du/I ikke har modtaget e-mail fra Hobro Skiklub i denne
vinter, så send din e-mailadresse til Marie: mnjuhl@webspeed

Afterski

I år bliver Afterski d.16 april. Kommer i din postkasse.

Bliv medlem nu
Klubbens formand Bente overrækker familien
Ramm gavekortet fra Stena Line i konkurrencen
			

”Bliv medlem nu”

SKINYT - HOBRO SKIKLUB
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Adelgade 40, 9500 Hobro  Tlf.: 98 52 24 11

Hobro Avis
Se mere på

www.nordjyskesalg.dk
Hobro Avis • Adelgade 56 • telefon 9852 7030

VÆRELSESUDLEJNING
BEDSTE UDSIGT I HOBRO!
Få en god nats søvn, på et af de 5
værelser, beliggende ca. 1 km fra
Hobro’s centrum. Fælles bad, thekøkken
og lille TV-stue, mulighed for internet.

Lynghøj 1, 9500 Hobro, Tlf. 40 45 83 44

GALLERI LYNGHØJHUS
Malerier, Fotos, Kunsthåndværk m.m.
Åbningstider:
Hverdage 10.00 - 15.00
lør./søn./helligd. 13.00 - 16.00
og efter aftale

o pi
k•avis•k
dtp•tr y
n
o
ut i
d i s t ri b

Ly n g h ø j 1
9500 Hobro
Tlf. 98 51 13 44
98 52 02 77
sats@rhhobro.dk

D e s i g n l i n i e r, B r o c h u r e - & b o g p r o d u k t i o n , M a g a s i n p r o d u k t i o n & h æ f t e r, K a t a l o g e r, p j e c e r o g f l y e r s m . m .
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Hold formen ved lige
både før og efter skituren
Mandagstræning
fortsætter udendørs

Onsdage
formiddage

Folkerul:
Rulleskøjter eller rulleski for børn og voksne.
Træning i Ambuparken mandage kl. 18.30 fra
d. 12. april ved vores entusiastiske instruktør
Jesper Villumsen.

Seniormotion.
Efter en vinter med langrendsskiene på i Rold
Skov fortsætter vi vores motion
med en gåtur et par timer fra Højdevej kl. 09.30.
Så snart vejret tillader det, vil vi cykel ad de små
veje omkring Hobro.
Mød da op ved den Blå Fisk på Hobro Havn kl. 9.

Stavgang:
Rask gåtur med eller uden stave fra Ambuparken kl. 18.30 fra d. 12. april.
Kom og vær med. Det er utrolig dejligt at få sig
rørt og nyde vores dejlige natur omkring Hobro.

Hold øje med Hjemmesiden!
Sommerferie i juli måned.

SKINYT - HOBRO SKIKLUB
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HENT EN GRATIS

SKIGUIDE
I BUTIKKEN

ER DU SKIKLAR?
Muskelvarmer Skiundertøj Massageolie
Vintersportscreme

Spf 10 • Spf 20

Knæbind Solstift
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SkiBiksen

SkiBiksen
HOBRO SKIKLUB

Skibiksen
LÅN KLUBBENS UDSTYR
Få hjælp og vejledning før I skal på tur.

Som medlem kan du låne alpint skiudstyr, slalomski- og støvler, samt hjelme, - og langrendsudstyr. Der er et bredt udvalg i størrelser lige fra de største voksne til de aller yngste fra 3
år. Meget nyt udstyr: carvingski – skistave - skistøvler – skihjelme, (også til voksne) er klar
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 især i starten.

MEDLEMS-LÅN I SKIBIKSEN HOS: NIS PEDER JUHL, TLF. 2147 6389

Næsten på vej til sneen... 
Tre generationer
Veng-Christensen
har indtaget
Skibiksen i 2009.
Brødrene William
og Bertram
er klar.

Åbningstid
er:
fra 24. okto
ber til
hen i maj.
Nis Peder Ju
hl
T. 9852 20
39 /
M: 2147 63
89
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Skisæsonen 2007/2008
Dame/herre
pakke
Ski-undertøj
Ski-pulli
Ski-sokker

200,200,170,-

Normal pris

570,-

Klip annoncen ud
og køb til 300,-

Hobro - lige noget for dig...
Hobro Bymidte - Adelgade 40 E
Tlf. 98 52 47 00 - Fax: 98 52 47 04
hobro@sportmaster.dk
www.sportmasterhobro.dk
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www.jensen1.dk

Book online
v/ Charlotte Pedersen

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

Lucernevej 2 . 9500 Hobro
Tlf. 98 522 533
SKINYT - HOBRO SKIKLUB
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Afsender:
Hobro Skiklub
Højdevej 8
DK - 9500 Hobro

Vi er medlemmer af Hobro Skiklub

- ansat i Sparekassen Hobro
- og vil rigtigt gerne
have dig som kunde
i sparekassen!

Så derfor, kære
skiklub-kollega:
Prik en af os på
skulderen næste
gang, vi ses, så
ﬁnder vi den
rigtige rådgiver
i sparekassen
til dig.

Store Torv • 9500 Hobro • Tlf. 96 57 50 00 • www.sparhobro.dk

