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Invitation SNOWDOME
Det er faktisk kun efterår - og så skal vi allerede på ski altså på rigtig sne. Bispingen SNOWDOME ved Hamborg
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SkiNyt


HOBRO SKIKLUB

BESTYRELSEN FOR HOBRO SKIKLUB:

n kommer!
Vi glæder os til at snee
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 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 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
Junior 6 - 17 år Kr. 150,Alpine Skiteam Kr. 350,-

Forældre med Juniorer
Seniorer 18 - ∞
Passive medlemmer

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

Under Danmarks Skiforbund. Medlem af Danmarks Idrætsforbund og
Federation International de Ski.
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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
ARRANGEMENTSUDVALG:
KARSTEN LYKKE JENSEN
Email: kl.j@get2net.dk
Fjordparken 69, Hobro
tlf. 98 51 03 36
TURUDVALG: HENRIK IVERSEN
Email: henrik@nigi.dk
Spiraeavej 6, Hobro
tlf. 21 60 66 15
MOTIONSUDVALG: TINA BYGHOLM
Email: tinabygholm@hotmail.com
Randersvej 23, Hobro
tlf. 28 73 98 93
KOMMUNIKATIONSUDVALG:
MARIE KJEMS JUHL
Email: mnjuhl@webspeed.dk
Højdevej 8, Hobro
tlf. 98 52 20 39
KONKURRENCE/BREDDEUDVALG
Kenneth Nedergaard
Email: kenepe@mail.dk
Jasminvej 12, Hobro,
Tlf. 98 52 55 44
SPONSORUDVALG. LEO LIBAK NIELSEN
Email: libak@email.dk
Anne Kathrinesvej 16, Hobro
Tlf. 98 51 09 03 mobil 21 97 90 75
..................................................
BLADETS REDAKTION
Charlotte.veng1@skolekom.dk
Marie, Charlotte & Mogens
DESIGN / LAYOUT Mogens Holst
Email: post@mogensholst.dk
TRYKT HOS Degngrafisk
OPLAG 350 stk.
.....................................................
Forsidefoto:
Nis Peder Juhl

Årsmøde i Hobro Skiklub
afholdt på Bymarkskolen.
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Formanden
Den 19. maj 2010 var starten på en ny og utrolig spændende epoke i Hobro
Skik lub. Nye vedtægter var vedtaget på årets generalforsamling.
Bestyrelsen havde inviteret til stormøde om en ny struktur.
Jeg var spændt på medlemmernes opbakning.
Der var navn på 6 bestyrelsesmedlemmer, der havde påtaget sig posten som udvalgsformand, men de
skulle have hjælp fra medlemmer udenfor bestyrelsen, hvis projektet skulle komme i gang. Spændingen
blev hurtigt udløst. De fremmødte omkring 50 medlemmer, fordelte sig flot efter egen interesse næsten
ligeligt på udvalgene.
   I løbet af sommerperioden har alle udvalg været i gang og selvom al begyndelse kan være en
udfordring, er der allerede synlige resultater på, at udvalgene fungerer og er trukket i arbejdstøjet. De
foreløbige resultater og planer blev forelagt på endnu et stormøde (Årshjulsmødet) den 1.september.
   De enkelte udvalg præsenterer sig i dette nummer af SkiNyt.
   For mig er det nye tider, formandsrollen skal nydefineres – en stor udfordring i en tid med forandringer. Jeg håber, at medlemmerne vil komme til at opleve en spændende og dynamisk klub med
nye aktiviteter, styret af medlemmernes ønsker og interesser.
   Arbejdet i udvalgene er åbent for alle, der har lyst til at være med. Alle er velkomne. Alle skal føle
sig velkomne.
   Jeg glæder mig over, at alle vore 600 medlemmer står overfor endnu en skisæson med gode aktiviteter og ture. Den nye hjemmeside, som Kommunikationsudvalget har arbejdet med hele sommeren,
vil gøre det muligt at sikre det høje informationsniveau, der er så vigtigt.
SKINYT - HOBRO SKIKLUB
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DIN  SKIEKSPERT
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 SPLINTERNYT
Salomon
udstyr 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:

www.trysilhytter.dk
Du kan også leje TOP SKI fra
mærkevare-leverandørerne til
de helt rigtige priser

Adelgade 35 • 9500 Hobro • Tlf. 9852 2120 • hobro@intersport.dk
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KOMMUNIKATIONSUDVALG

Præsentation af:

Kommunikationsudvalget
Udvalgets primære opgave i denne sæson har været at udforme den nye
hjemmeside, som skal være klubbens ansigt ud ad til i mange år fremover.

Klubben havde taget kontakt til Villumsign, hvor vi har købt et CMS-system, som vi i det store og hele
selv kan være med til at bestemme, dels hvordan skal udformes layoutmæssigt og selvfølgelig hvad
dent skal indeholde. Udvalgsmedlemmerne Geir Otto Høvik, Thomas Henriksen og Richard Bygholm
har været meget aktive i opbygningen af hjemmesiden på den tekniske side, Mogens Holst på layoutet,
Charlotte Veng på det sproglige og udvalgsforkvinden Marie Juhl har samlet trådene og sørget for, at
vi får det hele med.
Vi har haft mange og lange diskussioner om hjemmesidens indhold og layout og håber, at I finder
det endelige resultat indbydende, spændende og informativt. Vi modtager gerne ris og ros – enten
på Skisnak eller pr. mail. Har du idéer til andre tiltag, som kunne kombineres med hjemmesiden, er
det meget velkomment.

Det er vores mål, at hjemmesiden bliver en platform, som bruges
aktivt af alle klubbens medlemmer.
I kommunikationsudvalget ligger også to andre store poster – medlemsregistrering og SkiNyt, vores
klubblad. Det er nu muligt at melde sig ind via hjemmesiden, men Marie Juhl har stadig en stor opgave
i at indberette medlemsstatistik til bl.a. kommunen og Dansk Skiforbund. Der er også meget arbejde
forbundet med at udsende girokort til kontingentet, således at disse hvert år er opdaterede ift. medlemmernes alder og familiære tilhørsforhold.
SkiNyt er vores klubblad, som klubben, uagtet en ny hjemmeside, har valgt stadig at publicere. Klubbladet er professionelt og lækkert i dets layout og relevant i dets informationsniveau, og vi er sikre på,
at mange nyder at få et trykt eksemplar i hånden. Bladudvalget er et underudvalg af kommunikationsudvalget, som samler stoffet til de 4 årlige numre, redigerer det og sender det videre til layouteren,
som derefter sender det i trykken. Fremover er det Charlotte Veng, som modtager og redigerer artikler
og andet stof til SKiNyt og fortsat Mogens Holst, som layouter. Vi modtager meget gerne materiale fra
alle medlemmer.

Vi håber, I alle vil klikke ind på www.hobroskiklub.dk i den nærmeste fremtid
– tilmelde jer nyhedsbrevet – komme med ris og ros – og fortsat læse SkiNyt.
Med venlig hilsen
Kommunikationsudvalget

SKINYT - HOBRO SKIKLUB
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Theaterrestauranten
Theatertorvet 1
9500 Hobro

Tlf. 98 52 17 00
Frokost • A la carte
Selskaber • Ud af huset
www.theaterrestauranten-hobro.dk
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SkiBiksen

SKIBIKSEN

SKIBIKSEN

HOBRO SKIKLUB

LÅN KLUBBENS UDSTYR
--- og få hjælp og vejledning før I skal på tur
Som medlem kan du låne alpint skiudstyr, slalomski-og støvler og hjelme. Der er også seler mv. til de
mindste. Vi har også langrendsudstyr til voksne.
Der er et bredt udvalg i størrelser lige fra de største voksne til de alleryngste fra 3 år. Udstyret bliver
fornyet løbende, 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 HOS: Nis Peder Juhl, Højdevej 8, Hobro
Telefon: 21476389, Mail: mnjuhl@webspeed.dk

Far Renè
med Magnus og Emilie
sidste vinter i marts.

Åben
fra 1. nove
mber
2010
Nis Peder Ju
hl
Mobil:
2147 6389

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

SES VI I SESTRIÉRE, UGE 10?
Vi glæder os til masser af skiløb og oplevelser sammen med dig og resten af
Hobro skiklub. Med venlig hilsen, Danski

Find masser af inspiration til skiferien på
www.danski.dk eller ring på tlf. 86 800 600
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Torben E. Møller
Ure · Briller · Guld · Sølv
Adelgade 20, 9500 Hobro.
Tlf. 98 52 01 54
www.torbenemoller.dk

SKINYT - HOBRO SKIKLUB
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TURUDVALGET

Præsentation af:

Turudvalget
Turudvalget består af:
Karsten Lykke Jensen, Anette & Jann Sams, Tina Bygholm, Niels Leth Sørensen,
Nis Peder Juhl, Lise Bæch, Sigurd Østergaard.
Formand Henrik Iversen

Turudvalgets arbejdsopgaver er:
•
•
•
•
•
•

Koordinering af turkalender
Fastlægge retningslinjer vedr. instruktion
Føre instruktørkartotek
Nytænkning omkring turmuligheder
Opsamling af information vedr. destinationer
Skibiksen  
Med venlig hilsen
Turudvalget
| HOBRO SKIKLUB | 

SPONSORUDVALGET

Præsentation af:

Sponsorudvalget
Turudvalget består af:
Dorte Villumsen, Bente Nielsen og Leo Libak
Sponsorudvalgets primære opgave er naturligvis at skaffe sponsorer til klubbens mange aktiviteter. Vi
tilbyder annoncering i vores klubblad SkiNyt og forsøger at få en eller to sponsorer i løbet af året til at
dække udgifterne til porto. Dette er især vigtigt de gange, der kommer girokort med ud sammen med
bladet, da portoen er en stor udgift for klubbladet.
Vi forsøger at skaffe firmanavne eller lign. som vil give en skilling til vores flotte klubdragter mod at
deres navn sys på tøjet og bliver vist frem både på skibakkerne og i bybilledet i Hobro ved adskillige
lejligheder.
Heldigvis er mange af byens forretningsdrivende og andre firmaer velvillige til at sponsorere os ved
flere lejligheder, så det letter arbejdet i udvalget en del.
Pt. er vi kun 3 personer i udvalget, Dorte Villumsen, Bente Nielsen og Leo Libak. Kender du nogen,
som har lyst til at give os en hånd med arbejdet, er det meget velkomment.
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AFTERSKI

WagrainTUREN

PUKLER
SOL

OF
FP
IST
E

HYGGE

SKI

SOCIALT SAMVÆR
HØJT HUMØR

Hvis du kan sige JA, så er
træningsturen lige noget for dig

WAGRAIN

21. – 26. januar 2011

Igen i år 4 hele dage på ski, heraf 3 formiddage med
instruktion og en dag, hvor du øver dig på egen hånd.
Nybegyndere kan nyde sne og sol i højden på de
flade pister på Grafenberg, og for mere øvede er der
masser af udfordringer i det store Sportwelt Amadé.
Den jodlende vært på Gasthof Schützenhof og Alte
Post står klar til at modtage os.
Tilmeldingerne strømmer allerede ind, så skynd dig.
Du kan læse mere på: www.hobroskiklub.dk
Flere oplysninger hos turarrangørerne:
Tina Bygholm, mail tinabygholm@hotmail.com
Anette og Jann Sams, mail sams-hobro@email.dk

SestriereTUREN

”Ski & Oplevelse” uge 10, 2011

Sestriere i Italien
1300 - 3016 m
Deltag i skiløb i ”La Via Lattea” - området (Mælkevejen) 400 km pister.
Afgang fra Billund Lufthavn lørdag den 5/3 kl. 18.15
eller Kastrup Lufthavn kl. 18.30.
Ophold med ½ pens. på Hotel Olimpic***
Mulighed for skiløb 7 dage. Grundpris 7900,-kr.
Nærmere oplysninger på skiklubbens hjemmeside
www.hobroskiklub.dk
Henvendelse
Nis Peder Juhl
21476389
mnjuhl@webspeed.dk

SKINYT - HOBRO SKIKLUB
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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

Solafskærmning Tæpper
Farver Tapet Malerarbejde

Smedevej 2 9500 Hobro
Tlf. 98 52 46 00 Fax. 98 52 49 35
12
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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.

Lad os ramme

Skinyt_Hobro_2008.indd 1

plet

sammen

21-08-2008 09:03:40

Jeg matcher
dine behov!

Uden at sprænge
dit budget!

Og jeg er kreativ til
fingerspidserne!

Du vil opleve at du får adgang

Du kan altid være sikker på at

Du vil hos HolstPLUS møde prak-

til en yderst kompetent person i min målsætning er at lave en

tikeren inden for den grafiske

den grafiske branche. Jeg

løsning, der overholder dit

branche. Jeg er stolt af at kende

kan vejlede dig gennem

budget og matcher dine

mit fag, og vil gøre alt for at om-

processen fra start til mål, og

behov. Jeg er interesseret i

sætte den gode idé til en effektiv

kan anvise kreative løsninger

at du føler dig tryg, hver gang løsning for din virksomhed.

for din virksomhed, uanset

du overlader en opgave til

branche og størrelse.

mig!

holstp l u s d k
GRAFISK

DESIGN

Petersmindevej 1
8362 Hørning
T: 23 92 6000

SKINYT - HOBRO SKIKLUB

13

Hobro Alpine
Tænk sig – en ny sæson står allerede
for døren. Vi har glædet os til at
præsentere et nyt program for jer.
Som opstart prøver vi hver sæson at
lave et ekstra spektakulært tilbud og
næste sæson ingen undtagelse.

I løbet af sæsonen vil racerne opleve mange
varierede aktiviteter. Nedenfor vil I kunne se en
kort beskrivelse af, hvad vi har på programmet i
kommende sæson.

Trampolinspring:
En aktivitet, som var en succes sidste sæson, gentager vi i denne sæson - springgymnastik i trampolin.
De senere år er ”have-trampolinen” dukket op i
alle parcelhuskvarterer. Børn elsker at springe,
og det får de rig mulighed for et par lørdage i
november. Valsgård-hallen udgør rammerne. Her
har de masser af springfaciliteter – blandt andet
en kæmpe grav med skumgummi.

Rulleskøjteløb:
Fast bestanddel i træningen vil også i år være rulleskøjtetræning. Rulleskøjtetræningen foregår i en
hal som venligst er stillet til rådighed af DS Group
på Andrupvej i udkanten af Hobro.

Skiløb på ”Søhøjlandet”:
Skiløb på kunstbakken ved Gjern har vi brugt i
efterhånden mange sæsoner. Træningen på kunstbakken har vist sig at være en glimrende fortræning
til det ”rigtige” skiløb.
Vi har nemlig arrangeret en tur på rigtig sne – idet
vi inviterer alle skiracere og deres forældre med
på en tur til Snow Fun Park nær Hamborg. Det
bliver en 1-dages-tur lørdag d. 6. november. Se
omtale her i SkiNyt eller på hjemmesiden www.
hobroskiklub.dk
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Store badedag:
Foregår i Viborg svømmehal. Et rigtigt hyggearrangement men med fuld fart i vandrutsjebanen.

Skiteam
1
1
0
2
/
0
1
s• æson 20
Flødebolleræs:

Er en sjov og hæsblæsende aften på rulleskøjter.
Her dystes i alle mulige sjove discipliner – og er
man dygtig og heldig, kommer man hjem fyldt op
af flødeboller.

Sæsonafslutning:
Sæsonafslutning foregår i Bowl’n’fun i Hobro. Her
hygger vi os en time med bowling, spiser sammen,
og det er også aftenen, hvor ”årets skiløber” kåres.

Ture:
Ture på ski vægter vi naturligvis højt. Skiløb lærer
man ved at stå på ski, og sæsonens andre aktiviteter er ”bare” gode alternativer. Ligesom sidste
sæson udbyder vi 2 ”officielle” ”alpin racer ture”
i sæsonen.
Første tur i uge 49 har højeste prioritet. Det er en
4-dages tur til Kvitjell i Norge i tidsrummet 7. – 12.
december 2010, som afsluttes med Nordkredsmesterskaberne.
Kvitfjell er et af to steder, hvor Danmarks Skiforbund laver deres træningssamlinger, og stedet er
”gearet” til afholdelse af bl.a. konkurrencer. Se
omtalen af turen i brochure eller kig ind på klubbens hjemmeside. Yderligere oplysninger kan fås
hos Karsten Lykke, som er turleder for den tur.
Anden ”racing team”- tur går igen i år til Østrig
nærmere bestemt Wagrain (21.-26.januar). Turen arrangeres af Anette og Jann Sams samt Tina
Bygholm. Turen er blevet til en fire-dages-dages
tur som starter fredag middag med hjemkomst
onsdag eftermiddag. (se www.hobroskiklub.dk)

NB! Det er vigtigt at understrege, at antallet af trænere og ledere på vore ”Racing team” ture er stort.
Derfor kan forældre uden anden voksenledsagelse
trygt sende deres børn af sted. På uge 49 – turen
er forældre også velkomne.

Nye skiracere:
Når hver sæson starter, håber vi altid at nye juniorer dukker op. Det skal understreges, at hos
racerne er der plads til alle børn og unge med
interesse for skisport. Selvom du selv synes, at du
ikke er ”verdensmester” på ski, skal du møde op
alligevel. For det er netop derfor, man bliver skiracer – for at have det sjovt med andre skiglade børn
og unge, og naturligvis også for at blive dygtigere
til at løbe på ski!
Er du skiracer allerede, kender du måske
én, som du kunne tænke dig at invitere
med.
I øvrigt vil vi opfordre jer til løbende at kigge ind
på klubbens hjemmeside www.hobroskiklub.dk.
Her vil I kunne se billeder fra vore aktiviteter, blive
orienteret om vores målsætning for børnearbejdet,
finde aktivitetskalenderen for alpin-racerne og
m.m.
Vi håber at se mange nye skiglade børn
mellem 8 og 18 år i sæsonen, der kommer!
Vel mødt!
Lederteamet

Uge 7 turen er en rigtig familietur. Her er der også
tradition for, at mange af børnene fra alpin racing
team deltager med deres forældre
SKINYT - HOBRO SKIKLUB
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så er det

Vinterdæk til skituren

HOBRO  98520911

1

Uanset din hilsen, har
vi gaven der passer til
95
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FYRKATV

EJ

98

FYRKAT
Blomster
B

MEULENGR

AC

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
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KVITFJELL

Træningstur til Kvitfjell i Norge

Igen i år tilbyder Hobro
Skiklub at komme på
4 dages træningstur til
Norge. Denne gang er
d e t S t u d i o H l e j l i g h ederne på Kvitfjell, der
lægger rum til.
Vi kører fra Hobro tirsdag d. 7/12
om eftermiddagen og ankommer
til Kvitfjell onsdag morgen.
   Efter indlogeringen får vi en
gang morgenmad, og herefter er
det på med skiene og så ud på
bakkerne.
   Vi har vores egne instruktører
med, der sørger for undervisning

NORGE

til alle børn og unge - dog skal
man kunne stå på ski i forvejen.
   Når skidagen er slut, er der
fælles hygge og madlavning i lejlighederne, og hvis vejret tillader
det, er der mulighed for slædekørsel på bakkerne eller skøjteløb på
banen lige uden for lejlighederne.
Der er også mulighed for at lære
at slibe og vokse ski.
   Vi bor 2 voksne og 5 børn i
lejlighederne, der er næsten nye
og har alt, hvad vi behøver for at
få en god tur,
   Mad har vi med fra Hobro,
og der plejer at være nok til at
mætte alle.
   Fredag er der konkurrence
i storslalom , hvor alle kører 2
gennemløb.
   Lørdag er der konkurrence
i slalom, hvor det er frivilligt at
deltage, men vi håber, alle er

klar til kamp.
   Lørdag aften efter aftensmad
pakker vi bussen og vender næsen mod Danmark igen.
   Vi sejler fra Gøteborg søndag
morgen, og ankommer til Hobro
søndag formiddag.
   Pris for hele turen er kun
2.450,00 kr. inkl. transport, ophold, mad, liftkort, undervisning
og deltagergebyr til konkurrencerne.
Tilmelding til Karsten Lykke Jensen senest d. 1/11 2010. Send
mig gerne en mail på:
kl.j@jet2net.dk eller ring på
98510336 efter 17.30
Du kan se mere om Kvitfjell og
Studio H på www.kvitfjell.no

Langrendstur til Norge

i uge 14 2011

På højfjeldet i Hallingdalen ligger Skarslia
Hotel midt i et stort
langrendsområde.
Her er der rige muligheder, både
for løbere der foretrækker de
lange og udfordrende løjper, og
de der hellere vil tage på småturer i lettere terræn.
Lige ovenfor hotellet er der des-

uden et lille alpint anlæg.
   Dette sted er valgt som
mål for klubbens første fælles
langrendstur i mange år. Turen
foregår i bus med afgang fredag
og hjemkomst den næstfølgende
søndag, hvilke giver hele otte
dage på ski. Der er dog også
mulighed for selv at stå for
transporten.
   På hotellet er der både
enkelt- og dobbeltværelser alle
med bad og toilet. Med i prisen
er helpension dog således at vi

selv skal deltage i madlavningen,
normalt én gang i ugens løb.
   Da den lille folder blev lavet
var priserne ikke endelig fastlagt.
Det er de nu, og den eneste ændring er at rabatten for at køre
selv, er sat op til 700 kr./person.
   Turen er lavet i samarbejde
med Ruby Rejser. Læs mere om
turen og priser på hjemmesiden
under ”Klubture”.
Sigurd Østergaard

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

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

Tlf.: 96 57 26 26
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www.pajobolte.dk
pajobolte@pajobolte.dk
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2010-2011

AKTIVITETSKALENDER - 2010/2011

1
1
0
2
/
0
1
0
2
”Hobro Alpine Skiteam”
Hobro Skiklub

Dato
Torsdag 28. okt.
Torsdag 4. nov.
Lørdag 6. nov.
Torsdag 11. nov.
Torsdag 18. nov.
Lørdag 20. nov.
Lørdag 27. nov.
Torsdag 2. dec.
7. - 12. dec.

Aktivitet
Rulleskøjtetræning
Rulleskøjtetræning
På ski i Snow Dome v. Hamborg
Rulleskøjtetræning
Rulleskøjtetræning
Springgymnastik
Springgymnastik
Skiløb i Gjern
Nordkredsmesterskaberne
på Kvitfjell, Norge

Mødested
DS Andrupvej
DS Andrupvej
Oplyses senere
DS Andrupvej
DS Andrupvej
Valsgårdhallen
Valsgårdhallen
Hobro Gymnasium
Se brochure ell.
www.hobroskiklub.dk

Torsdag 16. dec. Tur til Viborg svømmehal
Hobro Gymnasium
Juleferie			
Torsdag 6. jan.
Skiløb i Gjern
Hobro Gymnasium
Torsdag 13. jan.
Rulleskøjtetræning
DS Andrupvej
Torsdag 20. jan.
Rulleskøjtetræning
DS Andrupvej
21. – 26. jan.
Træningstur til Wagrain
Se brochure ell.
		
www.hobroskiklub.dk
Uge 4
Sjællandskredsmesterskaberne Hafjell Info ved
		
Kenneth Nedergård
Torsdag 27. jan.
”Flødebolle-ræs” hæsblæsende afslutDS Andrupvej
ning på rulleskøjtesæsonen – stafetter
og sjov		
Torsdag 3. feb.
Afslutning (alle skiracere)
”Årets skiløber”
Bowl’n’fun Hobro
Uge 7
Tur til Zell am See, Østrig
Se brochure ell.
		
www.hobroskiklub.dk
Uge 10
DM/træningstur til Kvitfjell, Norge
		

Mødetid
18.30 - 20.00
18.30 - 20.00
Oplyses senere

18.30 - 20.00
18.30 - 20.00
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
16.45 - 21.00

17.00 - 20.30
16.45 - 21.00
18.30 - 20.00
18.30 - 20.00

18.30 - 20.00

18.30 - 21.00

Se brochure ell.
www.hobroskiklub.dk

NB! Vær opmærksom på datoer og tider for hvert arrangement,
idet træningen er fordelt over både weekender og hverdage.

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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HAMBORG

INVITATION / tur til SNOWDOME v. Hamborg

	
  

Det er faktisk kun efterår—og så skal vi allerede på ski— altså på rigtig sne
Lørdag d. 6. november laver vi en tur til SNOWDOME v. Hamborg.
Vi tager af sted i bus tidligt om morgenen, og ved middagstid er vi
klar til at klikke i bindingerne og suse nedad i kæmpehallen med sne under
skiene.
Efter skiløbet spiser vi aftensmad og bussen bringer os tilbage til Hobro.
Tilmelding til Karsten Lykke: e-mail : klj@get2net.dk	
  eller	
  telefon:	
  9851	
  0336
Betaling for turen
Indbetal venligst nedenstående beløb til klubbens konto: 9336 3360451223
Pris kr. 250,- for juniorer (transport og liftkort)
Pris kr. 350,- for voksne
Prisen inkluderer skiløb og transport. Mad,
drikke og evt. skileje er for egen regning
Husk ved betalingen at skrive jeres navn+
”Hamborg” på adviseringen
Inden afgangen til Skidome vil tilmeldte få
yderligere oplysninger om turens afvikling
	
  
	
  
http://www.snow-‐dome.de/snowdome-‐ski-‐
boards.html	
  

SKINYT - HOBRO SKIKLUB
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ÅBEN

Fredag kl. 14 - 17 - Lørdag 10 - 14

VVS Huset A/S

Eller efter aftale

GENVEX ANLÆG

LUFT/LUFT VARMEPUMPER

v/ Flemming Munk

JORDVARME

Home Clever Home
Vi gør din bolig Intelligent

PILLEFYR

LUFT TIL VAND ANLÆG

Annoncer til:
1/8 side 64 x 44 mm
Kanonpriser - Nu med tilskudsordning
1/4 side 128 x 44 mm
Solvarme og varmepumpe kan ses i drift
1/2i butikken
side 128 x 88 mm

Molhøj EL APS & VVS Huset A/S . Ringvejen 6 . 9560 Hadsund. Tlf. 20852338 / 98583888

HOBRO

98 52 44 33
Kurt Nielsen

40 56 44 33

24 49 68 55
Kurt Esben
NielsenNørlem
- 40 56 44 33
Brian
Mikkelsen
Esben
Nørlem
- 24 49 68245549 68 89
Brian Mikkelsen - 24 49 68 89
Mariagervej
42Hobro
. 9500
Hobro Fynsvej 1
Mariagervej
42 9500
Værksted:
Værksted: Fynsvej 1

Byggefirmaet
LUNDBJERGVANG ApS
· Om og tilbygning
· Totalentreprise

98

Solbjerg Hovedgade 72b Tlf.
86 92 61 22
KurtSolbjerg
Nielsen - 40 56 44 33
- 24 49 68 5
8355
FaxEsben
86 Nørlem
92 64 22
Telefon 98 52 44 33 Telefax
98 5230
41 95
51 06
Mariagervej
42
Mobil
65
e-mail: post@aarhusnaverne.dk
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MOTIONSUDVALG

Præsentation af:

Motionsudvalget
Udvalgsmedlemmer:
Elsa og Sigurd Østergaard, Kirsten og Asbjørn Henriksen, Vibeke Schønning, Jens Lykke, Kaj , Anne Rye,
Jesper Villumsen og Tina Bygholm

Motionsudvalget koordinerer og planlægger motionsaktiviteter for medlemmerne af vidt forskellig karaktér.
Vi har prøvet at nytænke på indholdet i motionsaktiviteterne og håber, at nogle af dem vil komme i
gang i denne sæson.
Sommer-mandage: Folkerul, rulleskøjter, twistboards, skateboards, monocykler, trickcykler og
stavgang.
Sommer-mandagstræning er i tænkeboks, hvor vi arbejder med at skabe ny interesse for en slags
klub/ familie-aften med skiftende aktiviteter og tilbud til hele familien med Hobro Idrætscenter og
Tennis¬klubben som fast tilholdssted, hvor de muligheder, der allerede findes her, kunne være en mulighed at benytte, herunder måske også socialt samvær, kortklub/café for de mindre fysisk aktive. Andre
mulige nye aktiviteter: barmarkstræning orienteringsløb eller mere ”populære” navne f.eks. skattejagt,
geocaching eller pandelampeløb, mountainbike-tur.
Du er meget velkommen til at komme med andre forslag eller byde ind som instruktør
på nogle af ovennævnte.

Ellers er der jo stadigvæk ”de gode gamle vinter-kendinge”:
Skigymnastikken starter i uge 43 på Mariagerfjord Gymnasium i gymnastiksalen. Undervisningen
deles af flere undervisere, og vi håber og tror på en god sæson.
Folkerul fortsætter indendørs, med Jesper Villumsen som instruktør, og ”nye rullere” kan evt. blive
interesserede ved at vi tilbyder lån af sikkerhedsshorts med hofte- og halebens beskyttelse.
Seniorturene: Holdet – som primært består af pensionister – mødes hver onsdag. Om sommeren
cykler vi ture i området. Om vinteren løber vi langrend, hvis sneen kommer eller går en rask gåtur. Marie
Juhl er tovholder. Mødetiden er onsdag kl. 09.00 om sommeren og kl. 09.30 om vinteren.
Mødested ”Den blå Fisk” på Hobro Havn.
Er vi så heldige at få en snevinter som sidste år, sættes følgende projekter i gang:
Skiliften sættes op i Hvornum og vi laver en bemandingsplan, som evt. også indbefatter undervisning
af nybegyndere.
Udvalget ”holder øje” med langrend og hvor og hvornår, der er gode spor. Dette foregår i Rold Skov
omkring legepladsen Røverknolden. Vi er blevet lovet informationer fra Rold Skov Skilaug om efterårstræning og snemeldinger. Hvis interessen er der, kan der eventuelt etableres træning på rulleski.
Med venlig hilsen
Motionsudvalget
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

GRATIS
EKSTRABRILLE.
VÆRDI KR.

briller. Derfor tilbyder vi dig
altid en ekstra brille i din egen

998,-

styrke, når du tegner et linseabonnement – 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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Hold formen ved lige
både før og efter skituren

Seniormotion
Vi cykler til vintervejret stopper os.
Derefter går vi en rask tur.
Vi mødes onsdage ved ”Den Blå
Fisk” på havnen, sommer kl.
9.00 og vinter kl. 9.30
Alle er velkomne og Marie Juhl
er tovholder.
Mandagstræning om vinteren kl. 19.00-21.00
Skigymnastik
Skigymnastikken starter i uge 43.
Vi mødes på Mariagerfjord Gymnasium i gymnastiksalen kl. 19.00-20.15.
Tilbuddet gælder for alle medlemmer over 15 år. Undervisningen er med forskellige instruktører/lærere
– en spændende form, som vi synes, er meget inspirerende.
I år har vi lavet aftale med Jette Madsen, Hanne og Hans Olsen, der med hver deres erfaringer fra
mange års gymnastik, glæder sig til den kommende sæson.
Vi dyrker ski-relateret gymnastik og konditions- og styrketræning i 1 time og 15 min.
Holdet er kendetegnet ved at det er glade, positive mennesker med stor mødefremgang, der elsker at
blive ”pisket” igennem og samtidig have det sjovt med hinanden og - ikke mindst med instruktørerne!
Folkerul 20.15-21.00
Rulleskøjteløb, der følger efter gymnastikken og varer i 45 min.
Det har fået sit navn, fordi det er for alle, altså også nybegyndere.
Jesper Villumsen ”ruller sig igen ud” som instruktør med rigtig mange sjove og lærerige øvelser, der er
rigtig god træning til skiløbet.
Som noget nyt i år satser vi på at kunne tilbyde lån af sikkerhedsshorts med hofte- og halebens beskyttelse.
Det er sjovt og det giver gode skifærdigheder, balance og fysik. Du skal sikre dig, at hjulene på dine
rulleskøjter er af den gennemsigtige slags, og at den sorte gummibremse er afmonteret.
Håndbeskyttere er et must og hjelm samt knæ- og albuebeskyttere er en god ide.

SKINYT - HOBRO SKIKLUB
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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
Jyllandsvej 2, 9500 Hobro
Tlf.: 98 52 44 11

HYTTEUDLEJNING

aH f jel

Til 8 eller 12 personer - Find priser på:

http://www.vin-og-gaver.dk/kategorier/Hytteudlejning+Norge

Yderligere information og bestilling på:

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

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
utio n
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 .

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

Skal den pakkes ind ?
Smedevej 32 • 9500 Hobro • Tlf. 98 51 17 55 • www.villumsign.dk
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Konkurrence

Sparekassen har lagt en konkurrencekupon i
kuverten sammen med bladet. Udfyld kuponen
og aflever den i en af sparekassens afdelinger

| HOBRO SKIKLUB | 

ARRANGEMENTSUDBALGET

Præsentation af:

Arrangementsudvalget
Her arbejder vi med bla. planlægning og afholdelse af diverse arrangementer, som f.eks. generalforsamling/afterski, skismøredag, skibyttedag,
købeaften, Ambufest mv.
En af vores opgaver i det kommende efterår er at oprette en hjælperbank, hvor alle der har lyst til at
give en hånd med evt. til en bestemt opgave, kan registreres, således vi nemt kan mobilisere hjælpere.
Vi er et lille hold på 5 personer, der mødes 3-4 gange årligt efter behov.
Har du lyst til at stå i vores hjælperkartotek, så send mig gerne en mail eller ring til mig på 98 510 336
Min mail er kl.j@get2net.dk.
Du kan evt. skrive lidt om, hvad du gerne giver en hånd med til, uden dog at forpligte dig til noget.
Hilsen
Karsten Lykke Jensen

SKINYT - HOBRO SKIKLUB
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Skisæsonen 2010 / 2011
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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KONKURRENCE/BREDDEUDBALGET

Præsentation af:

Konkurrence/bredde-udvalget

Udvalget består pt. af Mette Libak, Kristian L. Damgaard, Marianne Pedersen, Lars Munkholt Sørensen,
Karsten Lykke, Henrik Christensen og Kenneth Nedergaard.
Vores ansvarsområder er følgende
Hobro Alpine Skiteam, Hobro Alpine Talenthold, Elitegruppen, Skileg, træningsudstyr. Uddannelse samt
pressekontakt efter konkurrencer
   Vi har afholdt ét møde i august måned. Det allermest presserende var at tilrettelægge den kommende sæson for Hobro Alpine Skiteam. Til hjælp for dette havde vi indkaldt nogle
”gæster” i form af nogle gamle garvede ledere omkring Skiteamet. Vi har udarbejdet en aktivitetskalender og i store termer lagt program for hele sæsonen.
   Under Konkurrence/breddeudvalget tilhøre også Hobro Alpine Talenthold. Det er en gruppe skiløbere, som ønsker at gøre lidt mere ud af konkurrencetræningen, hvilket primært består af port-træning.
Holdet deltager hvert år i alle de 3 danske skikonkurrencer. Den praktiske ledelse af Talentholds-aktiviteterne varetages af en forældrebaseret styregruppe i samarbejde med repræsentanter fra bestyrelsen.
   Eliteløberne tilhøre selvsagt også konkurrence/breddeudvalget. De er i høj grad også selvhjulpne,
men vi hjælper selvfølgelig med det praktiske omkring tilmelding til
konkurrence, tilskud m.v.
   Et nyt ansvarsområde er uddannelse af instruktører. Udvalget modtager løbende ansøgninger om
tilskud og tager stilling til disse.
Med venlig hilsen
Konkurrence/breddeudvalget

SKINYT - HOBRO SKIKLUB
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Book online
v/ Charlotte Pedersen

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

Lucernevej 2 . 9500 Hobro
Tlf. 98 522 533

FJORDENS TAXA & BUS
Vi tilbyder taxa og buskørsel i indland og udland,
til fornuftige priser, med følgende biler:

98 57 57 10

4 og 8 pers. biler.
2 biler med lift til kørestole.
Buskørsel fra 12 - 54 personer

Vi tilbyder taxa og buskørsel i indland og udland
Vi kan desuden tilbyde cargo-trailer,
til fornuftige priser hvis
med
følgende
biler:
I behøver
transport
af bagage.
4 & 8 pers. biler og 2 biler med
lift til kørestole.
Med venlig hilsen

Henrik Knudsen
Buskørsel fra 12 - 54 personer. Vi
kan Taxa
desuden
Fjordens
& Bus tilbyde
cargo-trailer, hvis I behøver transport af bagage.
Find os på:

Med venlig hilsen
Henrik Knudsen

Fjordens Taxa & Bus
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www.fjordenstaxa.dk

Årets skovtur
Rold skov Skilaug og Hobro Skiklub afholder
skovdag søndag d. 14. november
fra kl. 10.00 til ca. 14.00
Vi mødes på P-pladsen på Himmerlandsvejen mellem Rebild og Skørping. Der vil være Skiklub skilt opsat.
Dagen starter med, at vi går en tur på langrendsruten og rydder sporet. Børnene kan måske få en tur
i traileren efter crosseren.
Efter oprydningen er der fælles hygge ved bålhuset, hvor vi bager pandekager og laver varm kakao
Husk evt. madpakke, samt varmt og praktisk tøj.
Klubben sørger for pandekagedej, kakao og remedier til at bage på.
Tilmelding er ikke nødvendigt, men yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.

www

Karsten Lykke Jensen / 98510336
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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

