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2 piger på U15 landsholdet
”Tillykke med udtagelsen til Danmarks Skiforbunds U15 
talenthold” - læs meget mere på side 6...
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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 Idrætsfor-

bund 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 Forældre med Juniorer Kr. 100,-
Junior 6 - 17 år Kr. 150,-   Seniorer 18 - ∞  Kr. 200,-
Alpine Skiteam Kr. 350,-  Passive medlemmer  Kr.  100,-

Under Danmarks Skiforbund. Medlem af Danmarks Idrætsforbund og 
Federation International de Ski.
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Vi  glæder os til at  sneen kommer!
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FormanD: Bente nielsen
Email: svend-nielsen@dadlnet.dk
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KaSSErEr: DorTHE VILLUmSEn
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Smedevej 32, Hobro
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SponSorUDVaLg. 
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I skrivende stund sidder jeg i 
silende regn og drømmer om 
en anden slags nedbør, SnE.
Foran os har vi en spæn-
dende skisæson med masser 
af aktiviteter, masser af ture 
og mange spændende udfor-
dringer.

Som noget helt nyt bliver der 
udbudt en ”pigeluksustur”. Det 
er da vist på tide, vil mange piger 
sikkert mene. nu er tilbuddet 
her. Det bliver spændende.

Som noget andet nyt vil vi kunne 
tilbyde fortræning på den inden-
dørs skiarena i Århus. Klubben 
får uddannet 4 instruktører, så vi 
selv kan tilbyde træning og ikke 
mindst begynderundervisning, 

før det går løs på den rigtige sne.
Bestyrelsen tror på, at vi kan 
lære mange flere at løbe på ski. 
Begynderundervisning skal være 
et af klubbens vigtige tilbud også 
i den kommende sæson. 

Årsmødet og inspirationsaftenen 
i november vil være med til at 
sikre, at vi er i overensstemmelse 
med jer – medlemmerne – den 
vigtigste inspirationskilde. Kan 
du ikke komme – så skriv til mig 
og giv din mening til kende.

Hobro Skiklub er i den kom-
mende sæson endnu mere end 
sidste år, den jyske skiklub, der 
organiserer de unge alpine 
skiløbere, der gerne vil prøve 
kræfter med konkurrenceskiløbet 

på bredde- og eliteniveau.

Christoffer Fårup er p.t. Dan-
marks største skitalent. Han og 
andre dygtige skiløbere har valgt 
Hobro Skiklub.  Ikke fordi vi kan 
støtte med pengemidler, men 
fordi der er et godt socialt miljø, 
en god sportsånd og et godt 
kammeratskab. Det er vi stolte 
over og det vil vi leve op til, når 
vi er sammen til træningen og 
på turene.

Følg med på hjemmesiden – 
tilmeld jer nyhedsbrevet – så vi 
hurtigt kan informere jer om de 
ting, der opstår undervejs. 

Med venlig hilsen

Bente Nielsen 

SkiNyt
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Formanden har plukket blåbær i Vendsyssel

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



K I G  I N D  i  v o r e s  s t o r e  s k i a f d e l i n g 
o g  f å  e n  s k i s n a k  m e d  e n  a f  v o r e s  s k i e k s p e r t e r

SKIUDLEJNING VINTERFERIESKIVÆRKSTED
I TRySIL

Mads
poul Erik

Lars

Vi er klar til den nye skisæson 
med masser af SPliNTErNYT 
Salomon 
udstyr til 
superpriser til børn og voksne.

Du kan også leje ToP SKi fra 
mærkevare-leverandørerne til 
de helt rigtige priser

nordens skimekka
lej en lækker hytte eller lej-
lighed  til 12 eller 8 personer i 
Trysil. Til supergode priser.
Se mere på: 

www.trysilhytter.dk

KiG iND til os - vi er klar til at 
SlibE og VoKSE dine ski - så 
de bliver 
som nye...

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

DIN  SKIEKSPERT
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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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Tirsdag d. 28. juni fik de to 
piger Sofie rod Sørensen 12 år 
og Emilie Lykke Jensen 11 år 
fra Hobro Skiklub en glædelig 
nyhed på mail. ”Tillykke med 
udtagelsen til Danmarks Skifor-
bunds U15 talenthold”. pigerne 
havde været til udtagelse til U15 
landsholdet på en trænings-
samling i norge fra den 16. 
juni til den 22. juni. Udtagelsen 
var kulminationen på et målret-
tet arbejde fra de to piger, der 
seriøst havde forberedt sig til 
udtagelsen. 

Danmarks Skiforbunds U15 
talenthold består af 15 unge i 
alderen 10 – 15 år. Det er ud-
valgte talenter fra skiklubberne i 
Danmark. Holdet har landstræ-
ner Sven Ullrich tilknyttet. Sven 
Ullrich er tidligere World Cup 
løber og kommer fra Kroatien, 
nu bosiddende i norge.  Fra 
holdet udtages løbere til børne-
Vm og ungdoms oL. De unge får 
desuden mulighed for at deltage 
i internationale løb. Holdet sam-
les 6 – 8 uger til træninger.

 Træningssamlingerne er ho-
vedsageligt placeret 

i norge, men 
enkelte i Østrig.

Træningssamlingen fandt sted 
på galdhøpiggen, norges høje-
ste bjerg (2469 meter), hvor der 
kan stås på ski hele året rundt. 
Så for pigerne er skiløb ikke kun 
noget, der hører vinteren til. på 
træningssamlingen skulle 10 
atleter konkurrere om 5 plad-
ser. Sofie rod Sørensen, Emilie 
Lykke Jensen og Jonas Barslund 
pedersen var kandidaterne fra 
Hobro Skiklub. De 3 unge har 
det seneste år arbejdet hårdt på 
pisterne med mange uger på 
ski. Desuden har de arbejdet 
intenst med løbetræning og 
fysisk træning i Hobro roklubs 
træningslokaler (barmarkstræ-
ning). Så de 3 var godt forberedt 
til ugens strabadser. og det 
var der god brug for! Dagens 
program bestod af skitræning 
fra kl. 9:00 til kl. 15:00. Efter en 
eftermiddagspause var der fysisk 
træning og test i udholdenhed og 
styrke. Heldigvis gav det pote for 
2 af de 3 atleter. Desværre kom 
Jonas Barslund pedersen ikke 
med på holdet i første omgang. 
Jonas er dog aspirant og får 
mulighed for at komme med på 
nogle træningssamlinger. 

Sofie og Emilie
Udtaget tiL U15 LaNdShoLdet
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holstp l u s  d k
G R A F I S K D E S I G N

Petersmindevej 1
8362 Hørning

Uden at sprænge 
dit budget!

Du kan altid være sikker på at 

min målsætning er at lave en 

løsning, der overholder dit 

budget og matcher dine 

behov . Jeg er interesseret i 

at du føler dig tryg, hver gang 

du overlader en opgave til 

mig!

Jeg matcher 
dine behov!

Du vil opleve at du får adgang 

til en yderst kompetent person i 

den grafiske branche . Jeg 

kan vejlede dig gennem 

processen fra start til mål, og 

kan anvise kreative løsninger 

for din virksomhed, uanset 

branche og størrelse .

Og jeg er kreativ til 
fingerspidserne!

Du vil hos HolstPLUS møde prak-

tikeren inden for den grafiske 

branche . Jeg er stolt af at kende 

mit fag, og vil gøre alt for at om-

sætte den gode idé til en effektiv 

løsning for din virksomhed .

pletLad os ramme        sammenA
N

N
O

N
CE

GRAFISK ARBEJDE - WEBDESIGN - FOTOGRAF

Mågevej 9
9500 Hobro

T: 23 92 6000

AFD . KONTOR HOvED KONTOR
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Torben E. Møller
Ure · Briller · Guld · Sølv
Adelgade 20, 9500  Hobro. 

Tlf. 98 52 01 54
www.torbenemoller.dk
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                  Årsmøde og inspirationsaften for skisæson 2011/2012 

                                 er udsat til onsdag den 16. november 

Hvorfor? 

Der er altid brug for flere skuldre, men først og fremmest har bestyrelsen brug for dine 
meninger og dine ideer! 

Derfor har vi vurderet, at vi skulle længere ind i skisæsonen for at være sikre på, at så 
mange som muligt tænkte på sne og ski.  

Du kommer til at høre om skiklubbens rivende udvikling og du kommer til at være med til 
at give bestyrelsen inspiration til den kommende sæson og lægge fremtidsplaner. 

Måske bliver du også inspireret til at være med i gruppen af frivillige, der allerede nu er 
med til at sikre det høje aktivitetsniveau. Vi glæder os til at se dig: 

På Hobro Vandrerhjem, Amerikavej, onsdag den 16. november kl. 17.00 – 21.30 

• Der bliver oplæg ved Bente Nielsen og Henrik Christensen. 

• Charlotte Veng præsenterer hjemmesiden og face-book’en. 

• Der bliver serveret en god middag. 

• I kommer til orde via et spændende gruppearbejde med vigtige spørgsmål. 

• Der bliver lodtrækning blandt de fremmødte med ”nyttige” præmier. 

 

Tilmelding hurtigst muligt, men senest den 9. november til Bente Nielsen, 

Telefon 61 81 49 21 – 98 52 49 65 - e-mail: svend-nielsen@dadlnet.dk  

Eller andre i bestyrelsen - Du finder adresser og telefonnumre på s. 2 i SkiNyt. 

	  

Årsmøde og inspirationsaften 
for skisæson 2011/2012 
Er uDSAT Til oNSDAG DEN 16. NoVEMbEr
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SES VI I UGE 10  
I TIGNES?Skirejser for alle

37
 populære rejsemål i 

Frankrig, Østrig, Italien, 

Schweiz, Andorra, USA, 

Canada og Japan.

vælg mellem

www.danski.dk

tlf. 86 800 600

Sammen kan vi mere …
Andelskassen støtter gode initiativer, der skaber glæde og sammenhold lokalt.

Kom ind og hør om, hvordan vi kan være en støtte for din økonomi. Og vær med til 
at støtte dit lokalsamfund.

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Andelskassen Østjylland A/S • www.andelskassen.dk
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Årets skovtur 
I lighed med de forgangne år skal vi ud 
og hjælpe vinteren i gang med en hyg-
gelig skovtursdag.

Rold Skov Skilaug og Hobro Ski
klub afholder skovdag søndag 
d. 13. november fra kl. 10.00 
til ca. 14.00 

Vi mødes på p-pladsen på Himmer-
landsvejen mellem rebild og Skørping.  
Dagen starter med, at vi gennemgår ru-
ten og gør den klar til snesæsonen med
let oprydning, opsætning af skilte og 
markeringspinde.
Børnene kan måske få en tur i traileren 
efter crosseren. 
Efter et par timer samles vi på røver-
knolden (skovlegeplads og bålplads) for 
fortæring af de medbragte madpakker. 

Her vil skilauget være vært med bålpan-
dekager og lidt varmt at drikke.

Husk gerne madpakke, samt varmt og 
praktisk tøj. 

Se skiruten på www.roldskovskilaug.dk

 Heldige børn i en aTV

 Lasse og Sander ordner sporet

 oprydningsholdet på vej Villads beskidt skovtrold

KÆMPETrÆEr oG HErliGE STorE ØKSSØ

Tilmelding er ikke nødvendigt.
Evt. spørgsmål : Karsten Lykke Jensen 98510336
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På gensyn i
Spar Nord Hobro
Adelgade 31
www.sparnord.dk

Støtter din bank ogSå din Skiklub?

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

Solafskærmning   Tæpper
Farver   Tapet   Malerarbejde

Smedevej 2   9500  Hobro
Tlf. 98 52 46 00   Fax. 98 52 49 35
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Få professionel skitræning  
- indendørs
Skiløb hos os er så tæt på det naturlige man kommer, 
uden at være der selv. 

Med en bred vifte af veluddannede instruktører er vi klar 
til at tage imod dig.
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KONTAKT:
Holmstrupgårdvej 18 . 8220 Brabrand

Tlf 86 27 90 00
e-mail: info@skiarena.dk

På vores website kan du læse meget mere, se priser, åbningstider 
og booke din næste skitræning

www.skiarena.dk

Vi kan give dig 
mere tid på ski

Vi kan give dig bedre tid på ski

Vi kan mindskerisikoen for skader

BOOK Tid

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. 

Skinyt_Hobro_2008.indd   1 21-08-2008   09:03:40
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Tænk sig – en ny sæson 

står allerede for døren. 

Vi har glædet os t i l at 

præsentere et nyt pro-

gram for jer. 

I  løbet af sæsonen vi l 

racerne opleve mange 

va r i e r ede  ak t i v i t e t e r . 

Her v i l  I  kunne se en 

kort beskrivelse af, hvad 

vi har på programmet i 

kommende sæson.

Klubjakke:
allerførst skal her omtales, at vi 
så at sige er vokset ud af tøjet. 
gennem alle årene med Hobro 
alpine Skiteam har skiracerne 
både på pister og i bybilledet 
været lette at kende i deres ens 

klubuniformer. I denne sæson 
tilbyder vi igen til en billig pris en 
flot skijakke med broderet navn 
og skiklub-logo.
Vi vil bede alle skiracere ”gamle” 
som nye henvende jer til Karsten 
Lykke Jensen, hvis I har lyst til at 
købe jakken.

aktiviteter: 

Trampolinspring:
En aktivitet som var en suc-
ces 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. rosendal-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 rulleskøjtetræ-
ning. rulleskøjtetræningen fore-
går i en hal som venligst er stillet 
til rådighed af DS group på 
andrupvej i udkanten af Hobro.

”Store badedag” 
Foregår i Viborg svømmehal. Et 
rigtigt hyggearrangement men 

med fuld fart i vandrutsjebanen. 

”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.

Skiarena i Århus
For vore ældste tilbyder i denne 
sæson 3 ture til Skiarena i Århus. 
I Skiarena kan vi stå på ski på 
et skråt rullende ”gulvtæppe”. 
Fornemmelsen er næsten som 
rigtigt skiløb – man træner de 
rigtige bevægelser, mens man 
ser sit eget skiløb i et kæmpe 
spejl. Supersjovt og hårdt! ;-)
Skiarena tilbyder også klatrevæg 
- nogle står på ski, mens andre 
klatrer på den høje lodrette 
klatremur.
 
”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 aktivi-
teter er ”bare” gode alternativer. 
Ligesom sidste sæson udbyder 

Hobro Alpine Skiteam

14 SkiNyt - Hobro SKiKlub



Hobro Alpine Skiteam
vi 2 ”officielle” ”alpin-Skiteam”-
ture i sæsonen. 
Første tur i uge 49 har højeste 
prioritet. Det er en 4-dages tur 
til Kvittjell i norge i tidsrummet 
6. – 11. december 2010, som 
afsluttes med nordkredsmester-
skaberne.

Kvittfjell er et af to steder, hvor 
Danmarks Skiforbund laver de-
res træningssamlinger, og stedet 
er ”gearet” til afholdelse af bl.a. 
konkurrencer. Se omtalen af 
turen i brochure eller kig ind på 
klubbens hjemmeside. yderlige-
re oplysninger kan fås hos Kar-

sten Lykke, som 
er turleder 

for den 
tur.

anden ”alpine Skiteam”- tur går 
igen i år til Østrig nærmere be-
stemt alpendorf (13.-18.januar). 
Turen arrangeres af anette og 
Jann Sams samt Tina Bygholm. 
Turen er blevet til en fire-dages-
dages tur som starter fredag 
middag– hjemkomst onsdag 
eftermiddag. 
(se www.hobro skiklub.dk)

Uge 7 turen er en rigtig famili-
etur. Her er der også tradition 
for, at mange af børnene fra 
Hobro alpin Skiteam deltager 
med deres forældre

nB! Det er vigtigt at understrege, 
at antallet af trænere og ledere på 
vore ”alpine Skiteam” -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 duk-
ker op. Det skal understreges, at 
hos racerne er der plads til alle 
børn og unge med interesse for 
skisport. Selvom du ikke selv 
synes, at du er ”verdensmester” 
på ski, skal du møde op allige-
vel. For det er netop derfor, man 
bliver skiracer – for at have det 
sjovt med andre ski-glade 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 lø-
bende at kigge ind på klubbens 
hjemmeside www.hobroskiklub.
dk. Her vil I kunne se billeder fra 
vore aktiviteter, blive orienteret 
om vores målsætning for børne-
arbejdet, finde aktivitetskalende-
ren for alpin-racerne og m.m.  
   
Vi håber at se mange nye skigla-
de børn mellem 8 og 18 år i 
sæsonen der kommer!

    Vel mødt!  
  Lederteamet  

Sæson 2011-2012
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Vinterdæk til skituren
så er det

HOBRO   98520911
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Uanset din hilsen, har 
vi gaven der passer til

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
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Hobro Skiklub 
”Hobro Alpine Skiteam” 

         2011–12 
 
Dato Aktivitet Mødested Mødetid 
Tirsdag d. 25. okt. Ungdomsskiracere Skiarena Århus Mariagerfjord Gymnasium 17.30 – 21.15 

Torsdag d. 27. okt. Rulleskøjtetræning alle skiracere DS Andrupvej 18.30 – 20.00 

Torsdag d. 3. nov. Rulleskøjtetræning alle skiracere DS Andrupvej 18.30 – 20.00 

Onsdag d. 9. nov. Ungdomsskiracere Skiarena Århus  Mariagerfjord Gymnasium 17.30 – 21.15 

Lørdag d. 12. nov. Springgymnastik Rosendalhallen 13.00 – 15.00 

Torsdag d. 17. nov. Rulleskøjtetræning alle skiracere DS Andrupvej 18.30 – 20.00 

Onsdag d. 23.nov. Ungdomsskiracere Skiarena Århus Gymnasiet  17.30 – 21.15 

Lørdag d. 26. nov. Springgymnastik  Rosendalhallen 13.00 - 15.00 

Torsdag d. 1. dec. Tur til Viborg svømmehal Mariagerfjord Gymnasium 16.45 - 20.30 

6.- 11. dec. Nordkredsmesterskaberne på Kvitfjell, 
Norge 

Se brochure ell. 
www.hobroskiklub.dk  

Torsdag d. 15. dec. Rulleskøjtetræning  
(med saftevand og æbleskiver) DS Andrupvej 18.30 – 20.00 

Juleferie    
Torsdag d. 5. jan. Rulleskøjtetræning alle skiracere DS Andrupvej 18.30 – 20.00 

Torsdag d. 12. jan. Rulleskøjtetræning alle skiracere DS Andrupvej 18.30 – 20.00 

Torsdag 19. jan. Rulleskøjtetræning alle skiracere DS Andrupvej 18.30 – 20.00 

21. – 26. jan. Træningstur til Wagrain  Se brochure ell. 
www.hobroskiklub.dk  

Uge 4 Sjællandskredsmesterskaberne 
Hafjell 

Info v. Lars Munkholt 
Tlf. 29231882  

Torsdag d. 26. jan. 
”Flødebolle-ræs” hæsblæsende 
afslutning på rulleskøjtesæsonen – 
stafetter og sjov 

DS Andrupvej 18.30 – 20.00 

Torsdag 2. feb. Afslutning (alle skiracere) 
”Årets skiløber” Bowl’n’fun Hobro 18.30 – 21.00 

Uge 7 Tur til Zell am See, Østrig Se brochure ell. 
www.hobroskiklub.dk  

Uge 11 DM og træningstur til Kvittfjell, 
Norge 

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 
 

 
 

Hobro Skiklub    ”Hobro  Alpine Skiteam”. 
         2011– 12 

 
Dato Aktivitet Mødested Mødetid 
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Tors 3. nov Rulleskøjtetræning alle skiracere DS Andrupvej 18.30 – 20.00 
Tirsd 8. nov Ungdomsskiracere Skiarena Århus  Mariagerfjord Gymnasium 17.30 – 21.15 
Lørd. 12. nov Springgymnastik Rosendalhallen 13.00 – 15.00 
Tors 17. nov Rulleskøjtetræning alle skiracere DS Andrupvej 18.30 – 20.00 
Tirs 22. nov Ungdomsskiracere Skiarena Århus Gymnasiet  17.30 – 21.15 
Lørd  26. nov Springgymnastik  Rosendalhallen 13.00 – 15.00 
Tors 1. dec  Tur til Viborg svømmehal Mariagerfjord Gymnasium 16.45 - 20.30 
6.- 11. dec Nordkredsmesterskaberne på Kvitfjell, 

Norge 
Se brochure ell. 
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21. – 26. jan Træningstur til Wagrain  Se brochure ell. 

www.hobroskiklub.dk 
 

Uge 4 Sjællandskredsmesterskaberne Hafjell Info v. Lars Munkholt 
Tlf. 29231882 

 

Tors 26. jan ”Flødebolle-ræs” hæsblæsende afslutning 
på rulleskøjtesæsonen – stafetter og sjov 

DS Andrupvej 18.30 – 20.00 

Tors 2. feb Afslutning (alle skiracere) 
”Årets skiløber” 

Bowl’n’fun Hobro 18.30 – 21.00 

Uge 7 Tur til Zell am See, Østrig Se brochure ell. 
www.hobroskiklub.dk 

 

Uge 11 DM og træningstur til Kvittfjell, Norge 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 
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Aktivitetskalender
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Skilte • Bilreklame • Solfilm • Design • Storformatprint • Broderi • Web

Smedevej 32 • 9500 Hobro • Tlf. 98 51 17 55 • www.villumsign.dk

Skal den pakkes ind ?

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

dtp•tryk
•avis•kop

i

distribu
tion

VÆRELSESUDLEJNING
B E D S T E  U D S I G T  I  H O B R O !

Ly n g h ø j  1
9 5 0 0  H o b ro
T l f .  9 8  5 1  1 3  4 4
 9 8  5 2  0 2  7 7
s a t s @ r h h o b ro . d k

GALLERI LYNGHØJHUS
Malerier, Fotos, Kunsthåndværk m.m.

Åbningstider: 
Hverdage 10.00 - 15.00
lør./søn./helligd. 13.00 - 16.00
og efter aftale

D e s i g n l i n i e r,  B ro c h u re -  &  b o g p ro d u k t i o n ,  M a g a s i n -
p ro 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 .

Jyllandsvej 2, 9500 Hobro
Tlf.: 98 52 44 11

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

Smedevej 32 • 9500 Hobro • Tlf. 98 51 17 55 • www.villumsign.dk

Skal den pakkes ind ?

HyTTeUdLejNINg

http://www.vin-og-gaver.dk/kategorier/Hytteudlejning+Norge
Til 8 eller 12 personer  Find priser på:

yderligere information og bestilling på:
Tlf. 21 63 43 58 eller mail@vinoggaver.dk

Hafjell
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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
Hvis der kommer sne, går vi på langrendsture i Rold 
Skov, når pisterne åbner. 
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 gymnastik-
salen kl. 19.00-20.15.
Tilbuddet gælder for alle medlemmer over 15 år. 
Undervisningen er med forskellige instruktører/læ-
rere – en spændende form, som vi synes, er meget 
inspirerende.
I år har vi lavet aftale med Vibeke Schiønning Dahl, 
Jette Madsen, Hanne og Hans Olsen, der med hver 
deres erfaringer fra mange års gymnastik, glæder 
sig 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!

alpinrul  20.15-21.00
Rulleskøjteløb, der følger efter gymnastik-
ken og varer i 45 min. 
Det har fået sit navn, fordi vi laver skirela-
terede øvelser på hjul.
Jesper Villumsen ”ruller sig igen ud” som instruktør 
med rigtig mange sjove og lærerige øvelser, der er 
rigtig god træning til skiløbet. 
Vi tilbyder 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. 

Hold formen ved lige
både før og efter skituren
Hold dig ikke tilbage – du er velkommen
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BRØNDUM
MURERFORRETNING
v/ Bjarne Christensen . Aut. kloakmester

DS FIRSt LADy       keramik       Safirglas       Vandtæt til 100 m       Vejl. udsalgspris 2.800 dkk

GRØN GADE
AALBORG STORCENTER

TLF. 9818 8577

WWW.HENRIKORSNES.DK

BOULEVARDEN 6
AALBORG C.
TLF. 9813 3330

ADELGADE 17-19
HOBRO

TLF. 9852 0158
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www.pajobolte.dk 
pajobolte@pajobolte.dk

en
Boltevarer til industri ne

Tlf.: 96 57 26 26

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

E-mail: mogensbach@mogensbach.dk
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  ARTIKEL TIL SKINYT - af Morten Hansen

Bliv bedre til at stå på ski!
Jeg er blevet bedt om at lave et indlæg om rulleskøjte træningens fantas-

tiske muligheder for at udvikle ski tekniske færdigheder. Rulleskøjte træ-

ning foregår her i sommerhalvåret på ambupladsens bane under kyndig 

coaching af Jesper Willumsen.

Først lidt om hvad rulleskøjte løb 
handler om. Vi bruger inline- skøj-
ter. Det betyder en rulleskøjte med 
fire hjul på række. altså skal du 
også holde balancen sideværts. 
Det betyder at du kan ”Lægge” 
skøjterne ned i svingene, meget lig 
det som du gør med ski. 

Ja, kort fortalt, så oplever jeg at 
rulleskøjtning kan forbedre ski 
teknikken. nu er jeg en sen alder 
begyndt at stå på alpin ski. Derfor 
havde jeg meget at lærer på den 
årlige træningstur til Østrig. Det 

var måske også 
baggrunden for 
at jeg blev lidt 
nysgerrig efter 
at prøve at være 
med til rul lige 
som min datter, 
der var engage-
ret i ungdomsaf-
delingens aktivi-
teter. 

I begyndelsen 
handler det mest om at overho-
vedet at stå på rulleskøjter. Den 
første tid på rulleskøjter går med 
at holde balancen, at dreje, at 
bremse osv. Jeg mærkede da 
heller ikke noget til at jeg skulle 
være blevet bedre til at stå på ski 
på de efterfølgende træningsture 
til Østrig.
Efter at være blevet familiær 
med rullerne begyndte Jesper 
Willumsen at foreslå forskellige 
(mærkelige) øvelser. De føltes lidt 
akavet at lave og umiddelbart 
tænkte jeg, hvad skal det til for?! 

Dog var der nogle øvelser som jeg 
kunne genkende fra ski træning 
i Østrig. I den første tid hvor jeg 
arbejdede med øvelserne kunne 
jeg ikke se og mærke en sam-
menhæng mellem øvelser og ski 
løb. Det gjaldt både øvelserne på 
ski løjperne i Østrig og øvelserne 
på rulleskøjterne.

men efterhånden som færdighe-
derne både på alpin ski og på 
rulleskøjter er blevet lidt bedre og 
kommet ud over begynder stadiet, 
er det nu klart for mig hvor god 
en træning rul er for min alpin 
teknink.

Jeg oplever at jeg forbedrer mig 
på mange område. En del af de 
øvelser der laves på ski løjperne 
kan vi også lave på rulleskøjter. 
Det er sådan noget som at løbe 
slalom mellem kegler og øve op 
og ned øvelser i sving, øve i at 
bruge stavene. Både til at øve sving 
teknik, men også at få en mere 
jævn og rolig rytme. 
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Der er mange flere eksempler på 
øvelser, der kan arbejdes med. 
Det vigtigste er dog blot at stå 
på rulleskøjter. Det er godt for 
både balancen og for motionen. 
alt det med øvelser kan komme 
hen ad vejen. Det bedste syntes 
jeg er at opleve, at du fra år til år 
forbedre dig på ski. Det selvom 

jeg ikke har stået på ski mellem 
træningsturene til Østrig.
Det er som om at du starter på 
ski trænings turen med at være 
bedre end du var på den sidste 
dag på skituren året før- Derfor 
oplever jeg det som forbedring 
der er kommet helt af sig selv. 
altså en ”gratis” forbedring som 

egentlig stammer fra rulleskøjte 
træningen. 

Så kom og prøv alpin-
rul i vintersæsonen på 
mariagerfjord gym-
nasium mandage kl. 
20.15.

Bliv bedre til at stå på ski!
med rulleskøjtetrænig
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Byggefirmaet
LUNDBjERGvaNG apS

·   Om og tilbygning
·   Totalentreprise

 
Solbjerg Hovedgade 72b Tlf.  86 92 61 22
 8355  Solbjerg     Fax 86 92 64 22
 Mobil  30 95 06 65

          e-mail: post@aarhusnaverne.dk

Kurt Nielsen - 40 56 44 33    Esben Nørlem - 24 49 68 55   Brian Mikkelsen - 24 49 68 89
Telefon 98 52 44 33   Telefax 98 52 41 51   Mariagervej 42   9500 Hobro   Værksted: Fynsvej 1

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

98 52 44 33

98 52 44 33

Kurt Nielsen - 40 56 44 33    
Esben Nørlem - 24 49 68 55   
Brian Mikkelsen - 24 49 68 89
Telefon 98 52 44 33   Telefax 98 52 41 51   
Mariagervej 42   9500 Hobro   Værksted: Fynsvej 1

98 52 44 33

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

hOBRO
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

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

ÅBEN
Fredag kl. 14 - 17 - Lørdag 10 - 14 

Eller efter aftale
VVS Huset A/S

v/ Flemming Munk

Home Clever Home
Vi gør din bolig Intelligent

LUFT/LUFT VARMEPUMPER GENVEX ANLÆG
JORDVARME

PILLEFYR
LUFT TIL VAND ANLÆG

Kanonpriser - Nu med tilskudsordning
Solvarme og varmepumpe kan ses i drift i butikken
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Hvordan fandt I på at arran
gere denne tur?
Vi har talt om en sådan tur de sidste 
par år. Affødt af et par ”piger” hvis 
mænd ikke gad stå på ski:-)
og samtidig alle os, hvis mænd i 
årevis har taget afsted på herreskitur! 
Vi piger er jo mega gode til at være 
sociale, hygge og have det sjovt sam-
men, så det havde vi meget lyst til 
at prøve. Mange af os har også kun 
været afsted med børn og mænd, så 
der har været en del servicearbejde 
forbundet med en skitur. Nu skal vi 
prøve kun at ”tænke” på os selv og 
blive rigtig forkælede.

Hvorfor tror I den vil være po
pulær lige netop nu? 
Welness og oplevelse er jo IN for 
tiden. Men ellers har det måske ikke 
så meget med tidspunktet at gøre. Vi 
tror bare, at vi kvinder er blevet lidt 
bedre til at tænke på os selv.
Det er så sundt at more sig, så vi 
satser voldsomt på, at vi skal have 
det skægt. Vi vil have en guitar med 
og sanghæfter til bussen, så vi al-
lerede, når vi ankommer, er i super 
godt humør.

Har klubben brug for flere 
aktive kvinder? 
Klubben har altid brug for aktive 
kvinder. Vi er jo en del allerede:-) 
Men vi kan altid bruge flere!!!

er det wellnes, som skal til 
for at flere kvinder bliver 
interesserede i skisport?
Men nej, vi tror ikke det er wellnes 
der skal til for at gøre kvinder interes-

serede i skisport. Men hvis jeg ville 
med som nybegynder, tror jeg,  at 
jeg ville tænke, det var en fordel med 
andre aktiviteter, hvis det nu ikke gik 
med skiløbet. Og så er det jo oppe i 
tiden, virkelig trendsættende at købe 
oplevelser og wellness ;-)

Hvem er målgruppen for jeres 
tur? 
målgruppen for turen er meget bred. 
Det er både begynderen, der har lyst 
til at lære at stå ski, let øvede og til 
den rutinerede, der elsker et godt 
og udfordrende skiområde. Fæl-
lesnævneren er det sociale samvær 
og selvforkælelsen. Derfor kalder vi 
det modne piger, fordi vi ikke mener, 
det skal være mor/datter tur, hvor 
man tager sine mindreårige piger 
med, som skal ”serviceres”. Det er 
en voksentur! Men voksen og moden 
kan man jo også være som 20årig !!!

Hvis turen bliver en succes, er 
der så planer om at gentage 
den næste år?
Ja, hvis det bliver en succes vil vi helt 
klart gentage den!

Har I allerede fået så tilpas 
mange henvendelser, at I vil 
betegne turen som en succes? 
Rigtig, rigtig mange har vist stor 
interesse for turen, og rigtig mange 
har sagt, at de vil arbejde på at 
komme med. Men indtil nu er kun ca. 
10 tilmeldt. Men mange skal jo lige 
have undersøgt, om de kan få fri og 
have aftalt med den bedre halvdel 
omkring de praktiske ting ved at være 
væk fra familien i 4 dage. Vi skal 

være ca. 23-25 personer for at turen 
gennemføres, men det er vi sikre på 
ikke bliver noget problem! Har også 
en del nybegynder emner, som endnu 
ikke er bearbejdet :-)

Hvordan har det været at få 
en helt ny type tur op at stå i 
klubben? 

Har I følt støtte til jeres projekt? 
Vi har fået stor opbakning i opstarts-
fasen, og de fleste vi har talt om turen 
syns det er en super god ide. 

Tror I, Hobro Skiklub skal 
udbyde flere specialture, og 
i så fald hvilken målgruppe 
kunne det være?
Egentlig tror vi ikke der er et stort 
behov for flere specialture. Men på 
den anden side, hvis nogen har gode 
ideer og et behov pludselig opstår, er 
vi bestemt altid klar! F.eks har vi et 
enkelt forslag om en Far/barn tur:-)

Hvad forventer I at delta
gerne og I som arrangører 
får ud af at afholde denne 
tur? 
Vi forventer en super god,  både 
afstressende, sjov og oplevelsesrig 
tur, med dejligt skiløb og ”voldsom” 
selvforkælelse. Som side gevinst, 
tror vi, det vil skabe sammenhold og 
interesse for Hobro Skiklub. 

   Interview med Tina & Dorthe

interview med Tina og Dorthe, 
som arrangerer 

den nye pigetur i Hobro Skiklub
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TEGN ET LINSEABONNEMENT 
OG FÅ ET PAR BRILLER OVEN I

GRATIS
EKSTRABRILLE. 

VÆRDI KR.

 998,-

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

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 linse-

abonnement – uden merpris . 

værdi kr . 998,-

Adelgade 25

Hobro . Tlf. 98 52 50 44
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Se oplysninger og nærmere beskrivelse 
af alle turene på:  www.hobroskiklub.dk. 
Bemærk, at der er tilmelding til enkelte 
af turene snarest.

Uge 49 – 6. – 10. decemBeR
Kvittfjell, norge. En tur arrangeret for 
børn og voksne, hvor vi bor i lejligheder 
tæt på pisten og står selv for forplejnin-
gen og kører i bus derop. En del skiløbe-
re deltager i nordkredsmesterskaberne

Uge 3 – 13.  18. jaNUaR
alpendorf, Østrig – en tur for store og 
små med masser af undervisning og 
hygge. Vi bor på hotel med ½ pension 
og kører i bus derned.

Uge 7 – 12. – 17. FeBRUaR
Familietur til Zell am see, Østrig. Turen 
er udsolgt.

Uge 10  3. 10. maRTS
Ski og oplevelser  til Tignes / Val d’ Isére
Den eksklusive tur, primært henvendt til 

dig, som løber godt på ski og vil have 
den luksus at flyve til skisportstedet. Vi 
bor på hotel med ½ pension.

Uge 12  21.25. maRTS
pigetur  - en wellness-skitur til Trysil, 
norge. For modne piger, som vil have 
både skiløb og wellness. Vi bor på hotel 
med ½ pesion og kører i bus derop. 

Uge 10
Dm-turen 2012
Det forventes, at Dm-turen 2012 vil gå 
til Kvitfjell i uge 10.Det forventes, at vi 
skal indkvarteres i Studio H på Kvitfjells 
vestside i  7-prs. Lejligheder. Der vil være 
tale om en kør-selv tur, hvor skiklubben 
står for bestilling af lejligheder og liftkort.
Der vil være træning for konkurrencedel-
tagere. Turen er åben for alle medlem-
mer.   I øjeblikket  kan der ikke påregnes 
tilbud om alm. skiinstruktion.
Turleder er Bente nielsen. 
Turen annonceres i Skinyt og på hjem-
mesiden i december.

Ture i Hobro Skiklub
sæson 2011/12
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v/ Charlotte Pedersen

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

Book online

Lucernevej 2 . 9500 Hobro
Tlf. 98 522 533

Fjordens taxa & BUs
98 57 57 10

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

4 og 8 pers. biler.
2 biler med lift til kørestole. 

Buskørsel fra 12 - 54 personer  

Vi kan desuden tilbyde cargo-trailer, 
hvis I behøver transport af bagage.

Med venlig hilsen

Henrik Knudsen
Fjordens Taxa & Bus

Find os på: www.fjordenstaxa.dk

Vi tilbyder taxa og buskørsel i indland og udland
til fornuftige priser med følgende biler:

4 & 8 pers. biler og 2 biler med lift til kørestole. 

Buskørsel fra 12 - 54 personer. Vi kan desuden tilbyde 
cargo-trailer, hvis I behøver transport af bagage.

Med venlig hilsen

Henrik Knudsen
Fjordens Taxa & Bus
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Ny klubjakke
Så er det igen muligt at købe klubjakke
Jakken tilbydes deltagere på det alpine skiteam og alpine 
talent.alle juniorer, der betaler racer kontingent.

I samarbejde med Intersport er der fundet en jakke i en 
god kvalitet til en god pris. Valget er faldet på mærket FIVE, 
som vi har gode erfaringer med fra tidligere klubjakker.
med støtte fra XL-byg, DS gruppen og Sparekassen kan 
vi sælge denne flotte jakke til 649,- kr.
Jakken bliver broderet med navn, klublogo på bryst og 
sponsorer på ryggen.
der arrangeres prøveaften, hvor man kan se og 
prøve den nye jakke. Tidspunktet for prøveaften an-
nonceres på hjemmesiden og Facebook 

Bestilling af jakke kan ske hos: 
Karsten Lykke Jensen
kl.j@get2net.dk
mobil 21 28 01 57

Vores nye kalender på 
hjemmesiden. Hold øje med 
Skiklubbens aktiviteter med 
vores google-kalender

Tilmeld dig nyhedsbrevet 
på hjemmesiden  
-  så er der mail, 
hver gang der er nyt 
på hjemmesiden.

HUSK: VI eR PÅ FaceBOOK  BLIV VOReS VeN ;) 

29SkiNyt - Hobro SKiKlub



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

   Skisæsonen 2011 / 2012

Dame/herre 
pakke

Ski-undertøj  200,-
Ski-pulli  200,-
Ski-sokker  170,-

Normal pris  570,-

Klip annoncen ud 
og køb til 300,-
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Mikkel Emil Sørensen 
på 2½ år får service 
i Skibiksen. Januar 2011.

Åbenfra 1. november 2011

nis peder Juhlmobil:2147 6389

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 stør-

relser 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.

SkiBikSen

HOBRO SKIKLUB

MEDLEMSLÅN I 
SKIBIKSEN 
nis peder Juhl,
Højdevej 8, Hobro      
Telefon: 2147 6389, 
mail: 
mnjuhl@webspeed.dk

LÅN KLUBBeNS UdSTyR
--- og få hjælp og vejledning 
før I skal på tur
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afsender:
Hobro Skiklub
Højdevej 8
DK - 9500 Hobro

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

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 
fi nder vi den 

rigtige rådgiver 
i sparekassen 

til dig.

afsender: Hobro Skiklub, Højdevej 8, DK - 9500 Hobro


