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Sofie Roed får opfyldt skidrøm
En af mine store ski-drømme gik i opfyldelse, da jeg blev
udtaget til 2 internationale løb for børn mellem 11 og 14 år
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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,-

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. 26 19 40 21
kommunikationsudvalg:
Charlotte Veng
Email: charlotte.veng1@skolekom.dk
Hodalsvej 43, Hobro
tlf. 20 35 52 12
Konkurrence/breddeudvalg
Lars Munkholt Sørensen
Email: rodmunkholt@webspeed.dk
Koldbæksvej 32, Hobro
tlf. 29 23 18 82
Sponsorudvalg.
Vibeke Schiønning Dahl
Email: kidstop@youmail.dk
Hegedalsparken 11, Hobro
tlf. 21 21 13 75
..................................................

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.

2

Formand: Bente Nielsen
Email: svend-nielsen@dadlnet.dk
Søndertoften 78, Hobro
mobil: 61 81 49 21
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Formanden har ordet
Først og fremmest skal der også
her lyde en kæmpe tak til Marie
Juhl, der har forladt bestyrelsen
efter 28 års indsats for skiklubben.
Dernæst et velkommen til Vibeke
Schiønning Dahl, der efter et par
måneder som suppleant blev genvalgt til bestyrelsen. Velkommen
ligeledes til Charlotte Veng, som
efter et par års arbejde i kommunikationsudvalget har sagt ja
til at indtræde i bestyrelsen og
blev nyvalgt.
Jeg er sikker på, at begge vil blive
et spændende nyt pust til bestyrelsen. Desuden tagk til Geir Otto
Høvik for at overtage medlemsregistreringen.
Ved medlemsopgørelsen lige
inden Generalforsamlingen var
klubbens medlemstal 497. Hvilket igen betyder, at klubbens
medlemstal ligger nogenlunde
konstant omkring 500 med et
flow på ca. 10-15 %.
Ser vi opgørelser over deltagere
i ture, skigymnastik og andre aktiviteter, viser det, at 75 % af
medlemmerne i tal er aktive.
Der sker hele tiden nyt på alle om-

råder, SkiNyt, hjemmesiden, nye
former for ture. Masser af positive
medlemmers spændende beskrivelser af positive oplevelser.
Der er imidlertid også udfordringer. I denne sæson har der været
30 juniorer tilmeldt til Torsdagstræningen. Det er en noget bekymrende nedgang i antal børn
og aldersgruppen er ikke fornyet
nedefra. Der er behov for nye
initiativer og nytænkning.
Flere andre klubber arbejder med
denne problematik, så der er
måske også mulighed for et klubsamarbejde for eksempel med
klubture for børnefamilier med
helt små ikke skolesøgende børn.
Der skal mange frivillige til og
også meget kvalificerede undervisere..
Vi er i den lidt særlige situation,
at nogle af Danmarks dygtigste
alpinløbere og/ eller talenter er
organiserede i vores klub.
Jeg vil tillade mig at fremhæve
vores helt lokale Emilie Lykke Jensen, Sofie Rod Sørensen, Malthe
Rod Sørensen og Jonas Barslund.
Alle har sammen med deres forældre ydet et meget stort og flot

arbejde, som på pisterne giver
respekt for klubben og et godt
omdømme.
Udover disse lokale løbere, vil jeg
nævne Christoffer Fårup, som pt.
er Danmarks allerstørste talent i
alpint skiløb, Julie Fårup og Marcus
Vorre, alle løbere, der i det daglige
bor i Norge. Resultaterne fra DM
viser et tydeligt billede af klubbens talentmasse.
Til sidst vil jeg takke alle
vore medlemmer for en god
sæson. Alle vore frivillige,
der bakker op om arbejdet
i div. udvalg og som deltog med megen energi på
årsmødet i November. Tak
til instruktørerne i skigymnastik.
En stor tak til vore sponsorer og annoncører og til
sidst også en stor tak til
den lokale presse, der altid
er klar med positiv omtale
af klubben.
Med venlig hilsen
Bente Nielsen

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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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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Skiferie

fyldt med godt humør!
Lige hjemkommet fra vores egen lille familieskiferie i Zell am See
2011, sad vi og drømte os hen til den kommende skiferie i 2012.
Vi havde fået en plan - Hobro Skiklub!
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Vi havde mødt mange kendte ansigter på Maiskogel-pisten og endnu flere, som talte dansk med
himmerlandsk accent i 2011, og alle talte de varmt
om Hobro Skiklub og om konceptet ”Familietur”.
Jeg er selv opvokset i Hobro, og derfor kendte vi
lidt til klubben. Vores nysgerrighed var vakt, og da
vi alle 5 elsker at står på ski, måtte vi høre lidt om,
hvad Hobro Skiklub kunne gøre for os!
For vores familie har det altid været vigtigt, at
børnene lærte at stå rigtigt på ski fra starten,
så der ikke opstod dårlige vaner, som var svære
at slippe af med igen. Derfor har vi frem til i dag,

altid prioriteret skiskole efterhånden, som de
kom med på ski. Det har dog altid været en ret så
bekostelig affære!
Derfor var vi vilde af begejstring over, at finde ud
af at ved at rejse med Hobro Skiklub, får alle børn
skiundervisning - og det er en del af turens pris!
Dermed kom vores 3 børn i år på 3 forskellige skihold - alle med danske børn og instruktører. Vores
børn elskede det! Og om aftenen var det de samme
børn, de legede med på hotellet.
For Henrik og jeg betød det, at vi for første gang
i mange år, kunne køre på ski sammen. Tidligere
har sprogbarrieren betydet, at en af os altid var
i nærheden af børnene på de østrigske skiskoler.
Det betød rigtig mange skønne kilometer skiløb
i vores ben - både sammen, men også hver for
sig med andre skiløbere fra Hobro Skiklub. Især
Henrik nød at race igennem sammen med nogle
af de andre mænd.
Over middag var der mulighed for, at vi voksne
kunne købe instruktørtimer - så vi også kunne
lære noget nyt.
Personligt var jeg så heldig at komme på ”det
bedste hold!” med Jesper og Malte Roed som instruktører. Gad nok vide om Jesper har det bedste
hold hvert år?!
Det var sjovt! Vi var 5 piger på holdet - og vi
fik motorikken prøvet af. Hofterne blev vrikket,
knæene bøjet og hænderne kom med frem. Vi blev
udfordret på vores niveau.
Det var skiferie, hvor skiløbet var i fokus, og
hvor børnene nød de mange aktiviteter, som de
sammen fandt på. Sidst men ikke mindst, var vi
indlogeret på et hyggeligt østrigsk hotel, hvor der
var plads til, at vi alle følte os velkommen - både i
lokalerne, men også i selskab med Hobro Skiklub!
Tak for en god tur.
/ Kristine Lund.

skinyt - hobro skiklub

7

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
8
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Vi gør byggeriet let
Væg- og facadeløsninger, gulve, akustiske
systemlofter samt puds og gulvmasser
til det professionelle marked.

Skinyt_Hobro_2008.indd 1

Co4 Creative Agency

Knauf Danogips og Danoline er del af Knauf Gruppen, der udvikler, producerer og
markedsfører gipsrelaterede produkter samt systemløsninger over hele verden.

21-08-2008 09:03:40

Få professionel skitræning
- indendørs
Skiløb hos os er så tæt på det naturlige man kommer,
uden at være der selv.

Vi kan give dig
mere tid på ski
Vi kan give
di
bedre tid på g
ski
Vi kan min
dske
risikoen fo
r skader

Med en bred vifte af veluddannede instruktører er vi klar
til at tage imod dig.

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

www.skiarena.dk

BOOK

Tid

KONTAKT:
Holmstrupgårdvej 18 . 8220 Brabrand
Tlf 86 27 90 00
e-mail: info@skiarena.dk

skinyt - hobro skiklub
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Ski og oplevelse
Under dette slogan
er vi på skitur hvert
år i uge 10. Årets
tur til Tignes / Val
d´Isére blev en særdeles flot tur i fint
vejr, hvor vi endog
fik nysne i et par
omgange.

Skiområdet var spændende
og afvekslende smukt. Vi
færdedes i en flot bjergkulisse med Mont Blanc som
det flotteste kik mod nord.
Sjældent har vi haft så god
sne – og så med masser af
plads på de brede pister.
Alligevel lykkedes det en
vildt uansvarlig franskmand
at køre en af vore deltagere voldsomt ned, hvilket
afstedkom tre brækkede
ribben, der medførte tre
dages hospitalsophold med
smerte og afsavn.
Dette grimme uforskyldte
uheld + en knæskade dagen før kunne vi godt have
været foruden. Heldigvis
er de begge i god bedring,
men det tager tid at komme
helt over.
Vi nød opholdet på Danskis

10

Hotel le Pramecou i Tignes
le Lac, som bød på et hyggeligt ophold lige ved pisten.
Her fandt vi fin service,
dejlig mad og en skikælder
med varme til støvlerne.
Transporten med fly udgør
kun et par timer ud af i alt
12 timer undervejs. Kørsel i
begge ender, kø på de franske bjergveje, ----- ventetid.
For slet ikke at tale om
hjemturen, hvor flyet måtte
lande igen i Grenoble, grundet problemer med at hæve
landingsstellet. Andet fly
fra Kastrup hentede os, så
efter to gange bagagetummel, baguette-spisning og
----- ventetid, nåede vi velbeholdne hjem efter 20
timers rejse – næsten som
en bustur førhen.
Samværet med gamle kendinge – vi var 26 – var helt i
top, som altid.
Turlederens opgave er nu
at finde en spændende,
snesikker destination igen
til uge 10 i 2013 --- et nyt
sted i Europa.
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Torben E. Møller
Ure · Briller · Guld · Sølv
Adelgade 20, 9500 Hobro.
Tlf. 98 52 01 54
www.torbenemoller.dk

1

Uanset din hilsen, har
vi gaven der passer til
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Mogens Holst
T: +45 2392 6000
W: holstplus.dk
M: mogens@holstplus.dk
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Medaljeregn over Hobro Skiklub

ved årets DM

Ikke mindre end 19 guldmedaljer, 13 sølv og 5 bronze blev det til da DM
blev afviklet på Kvitfjell i Norge i uge 11.

Danmarks bedste skiløber Christoffer Faarup, vandt
det danske mesterskab i slalom, Storslalom og kombineret. Han fik desuden sølv i super G.

Dansk mester i skier-X blev Kristian Lyhne Damgaard, der dermed slog lillebroren Søren Lyhne
Damgaard, der fik bronze.

De danske mesterskaber er også delt op i aldersgrupper.
Her blev de forskellige vindere fra Hobro skiklub:
Piger 9

Clara - Marie Vorre	Guld i slalom, storslalom og kombineret

Piger 15

Sofie Rod Sørensen	Guld i super G. Sølv i slalom, storslalom og kombineret

Drenge 15

Marcus Vorre	Guld i super G, storslalom, slalom og kombineret
Peter Egebro
Sølv i super G og storslalom. Sølv i skier-X drenge
Jonas Barslund
Bronze i kombineret

Piger 17

Julie Faarup

Drenge 20

Christoffer Faarup	Guld i super G, slalom, storslalom og kombineret
Søren L. Damgaard
Sølv i super G og bronze i storslalom og kombineret

Bronze i slalom, sølv i storslalom og kombineret

Sen. Herrer Kristian L. Damgaard	Guld i slalom
Rasmus Eskesen
Sølv i slalom og kombineret
Vet. Herre

Thomas Høgsbro	Guld i super G og slalom. Sølv i kombineret

Alt i alt var det en succesfuld tur med solskin, dejlige mennesker og gode resultater

14
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DM
FOTOGRAF:
Yeray lopez portillo

skinyt - hobro skiklub

15

Tøsetur til Trysil
For en der aldrig har
været i nærheden
af ski eller stået på
sådan et usikkert køretøj, var det med
sommerfugle i maven
at jeg meldte mig til ”Tøsetur til
Trysil” Min nabo Lena var også
frisk på at deltage, hun havde dog
prøvet at stå på ski 3 gange før.
   Usikkerheden blev gjort til
skamme, allerede i bussen fra Hobro, sørgede Tina og Dorthe for,
at vi 18 tøser følte os veltilpas.
   På færgen fra Hirtshals til
Larvik, havde de sørget for, at
vi alle bidrog til en super lækker
buffet, som i mangel af et bord,
blev organiseret på en bænk.
   Efter en natkørsel i en ud-

16

mærket bus, med en rolig og
sikker chauffør- Claus – ankom
vi til vores hotel i Trysil kl. 8 om
morgenen, hvor vi fik en super
morgenmad.
   Herefter var der ingen kære
mor for en nybegynder. Jeg blev
udstyret med alt, hvad der hører
til for at ligne en skiløber. Derefter tog Tina sig af at lære mig, at
styre sådan et par brædder med
en uhyre tålmodighed.
   De mere erfarne ski-løbere
tog op på pisterne, hvor Lena
følte sig velkommen og tryg. Der
blev hele tiden holdt mandtal, så
ingen blev væk for hinanden.
   Senere på dagen kom Dorthe
også tilbage for at støtte Tina og
mig. Hun gik i gang med at lære
mig at plove nedad af en meget
lille bakke, mens hun kørte baglæns foran mig. Jeg følte mig hele
tiden tryg ved de to damer.
   Det at tage på ski tur er også
social samvær, badning i den

skinyt - hobro skiklub

lune pool og boblebad. Afterski
med masser af latter og sjove
historier. Det er utroligt, hvor
hurtigt 18 tøser som ikke kendte
hinanden på forhånd, gik så godt
i spænd. Der blev grillet ude i
terrænet, hvor der på forhånd
var lagt depoter ud af de mere
erfarne løbere. Dart-skydning i
sneen sidst på dagen - et mægtigt godt indslag, selv om der
måske var nogle som følte sig
forbi gået, men alt skete med et
smil og en meget høj latter.
   Efter aftensmaden samledes
pigerne i en lejlighed, hvor der
blev spillet spil, nydt lidt rødvin
samt spist masser af kager, som
var medbragt fra Hobro.
   Alt i alt en super oplevelse
hvor også min sønderjyske rejsekammerat og nabokone mærkede
fællesskabet fra de mere erfarne
skiløbere oppe på løjperne.

erjyder

s to sønd

Tak fra o

na

Jette og Le
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Tøsetur til Trysil
Vi er flere, der er glade
for at Tina og Dorthe tog initiativ til
tøseskitur, og takker
for jeres store indsats
før, under og efter turen (der
bliver nok noget med afterski i
Sønderjylland).
   Vi mødes onsdag d. 21. marts
kl. 18.45 på Hobro Markedsplads, og turen startede med
pæn afdæmpet dialog i bussen,
men inden længe nærmede vi os
niveauet for en hønsegård. Vi var
i alt 18 tøser og 1 chauffør, så vi
havde god plads.
   4 timer på færgen blev brugt
til fællesspisning inkl. rødvin i
engangskrus, som får det til at
fremstå som rød te eller kaffe.
Vi hyggede, snakkede, handlede
snolder og slappede af, så vi var
klar til ski torsdag morgen kl. 9.
   Indkvarteringen blev spredt
lige fra 2 personers hotelværelse
til 4 personers suite, og vi blev
vartet godt op både morgen og
aften. Hvis vægten ikke gik op
af hotels gode kogekunst, så
sørgede Dorthe og Tina for at
servere både hele og halve kager
fra Bæchs.
   Dorthe og Tina var instruktør
for nybegyndere, og det forlyder
at de begge har en stor tålmodighed. Resten af tøserne blev
hurtig inddelt efter niveau, så vi
alle havde nogle at køre med. Stor
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spredning på vores erfaringer med
ski, betød også at der blev givet
rundhåndet ud af gode råd, selv
om vi ikke deltog direkte i undervisning. Godt vejr og gode løjper,
så vi fik 3 hyggelige dage på ski.
   Mobbefri zone blev hurtig aflyst, så det var helt legalt at more
sig, da Tina væltede af T-liften.
Selvfølgelig var der flere situationer, som vi ikke vil nævne her.
   På en tøsetur skal der selvfølgelig også være plads til fælles
frokost i det fri, så Jane Kjeldgaard
havde medbragt pølser og brød til
grillen, som vi nød i høj solskin. Det
kunne ikke være bedre.
   Dart i sneen var en anden
fælles aktivitet, og på 100%
retfærdigvis vandt Annette Leth
begge turneringer.
   Hjemrejsen foregik planmæssigt.
   Dorthe og Tina havde lavet
et stort stykke arbejde med planlægningen af turen. Der var styr på
tingene, ellers kom der styr på det.
Vi takker mange gange.
   Hvis du er til eneværelse,
mener aftenen skal bruges med
en god bog, ønsker kun dit eget
selskab på løjperne og vurderer
du er en sart sjæl, så er denne tur
ikke noget for dig.
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Men hvis du er til hygge,
fællesskab osv…… så vil
vi helt sikkert anbefale
denne tur.
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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

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

”Den NORDJYSKE Idrætspris”

Her er vinderen af
”Den NORDJYSKE Idrætspris”
Læs mere på Christoffers egen hjemmeside: www.christofferfaarup.dk/ og på www.Nordjyske.dk
hvor du søger efter idrætspris.

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 Østjylland A/S • www.andelskassen.dk
Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S
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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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Mariagerjord kommunes
			
Idrætspriser 2011
Ved den årlige prisuddeling var 5 alpine skiløbere fra
Hobro skiklub til
hæderspriser.
Alle blev hædret
med diplomer og
gavekort.

Malin Nielsen Vet. O.31 :
Sølv i Slalom,
Sølv i Alpin Kombination.

Julie Faarup, Jun. 17 år:
Guld i Storslalom, Slalom og
Alpin Kombination.

Malthe Rod Sørensen Jun.
17 år :
Bronze i Storslalom.

Jonas Barslund P. Jun. 13 år:
Bronze Storslalom, Super G.,
Sølv slalom og bronze Alpin
Kombination.

Christoffer Faarup, Jun.
20 år :
Guld i Storslalom, Slalom,
Super G. og Alp.Kombination.

Jonas og Malthe repræsenterede samtlige løbere ved
prisoverrækkelsen.
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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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Pokal Loka
En af mine store skidrømme gik i opfyldelse, da jeg blev udtaget
til 2 internationale løb
for børn mellem 11
og 14 år. Deltagerne
var fra 24 forskellige
nationer. Så det var
verdens absolutte top
i denne aldersgruppe,
der var samlet.
Jeg var af sted med 9 andre løbere
fra Danmark, som også deltager på
Danmarks Skiforbunds U15 talenthold. Udover mig, var der to andre
løbere fra Hobro Skiklub, som også
var udtaget til turen. Nemlig Jonas

Barslund og Marcus Vorre.
Alle løberne mødtes i første omgang i Østrig, hvor der var træning,
før det gik løs til konkurrencerne.
Der var fire dages træning med
slalom og storslalom. Da der var
for meget sne til porttræning, fik
vi lov til at køre lidt off-pist i Zillertal. Det var fedt og dejligt med
lidt afveksling fra porttræningen.
Efter et par gode dages træning
i Østrig, gik turen videre til Slovenien. Her skulle vi deltage i
løbet, Pokal Loka. Løbet er et af
de to største internationale FIS
børneløb. Ca. 260 unge skiløbere
fra hele verden deltog. Den første
dag var der fælles indmarch og
parallelslalom. En stor begivenhed
jeg aldrig vil glemme.
   Første konkurrence var storslalom og dagen efter var der
slalom. Selvom vi var godt forberedte, blev det alligevel til en
kæmpe overraskelse. Bakkerne
var dækket af løbere og trænere.
Speakere fulgte løbernes vej
til mål, og det hele var generelt

større end forventet. Vi kunne alle
godt mærke, at det var forskel på
de danske løb og de internationale
løb.I storslalom endte jeg i den sidste tredjedel og i slalom udgik jeg.
   Efter den festlige oplevelse
i Slovenien, skulle vi videre til
Zagreb i Kroatien. Her deltog vi i
endnu et løb, dog lidt mindre men
ca. 160 deltagere. Her gik det
væsentligt bedre, hvor jeg endte
på 28 ud af 50 i storslalom, men
kørte desværre ud i slalom. Denne
gang følte jeg mig også mere parat
og klar til start.
   Efter Kroatien kunne vi vende
snuden mod Danmark igen, hvor
skolen, kammerater og familie
ventede. Efter næste 14 dage på
ski, var det dejligt at komme hjem
og slappe og så småt varme op
til DM i uge 11. I de 14 dage så
jeg, hvad det krævede, hvis man
vil være med i toppen. Og det er
træning, træning og træning.
Sofie Rod Sørensen
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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
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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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Referat fra generalforsamling
Hobro Skilub 30. marts 2012

Referat fra generalforsamling i Hobro Ski
klub.
Formandens beretning blev godkendt. Der var ingen bemærkninger. Beretningen vil blive lagt ud
på hjemmesiden.
Regnskabet blev godkendt. Bestyrelsen blev rost for, at der
var brugt af egenkapitalen til
aktiviteter.
På valg til bestyrelsen var Vibeke
Schiønning Dahl, der i februar var

kommet ind i bestyrelsen som aflø
ser for Leo Libak Nielsen.
Derudover var Henrik Christensen,
Tina Bygholm, Dorthe Villumsen
og Marie Kjems Juhl på valg. Marie
ønskede efter 28 år i bestyrelsen
ikke genvalg.
Bestyrelsen indstillede Vibeke
Schiønning Dahl til genvalg. Som
afløser for Marie Kjems Juhl indstillede bestyrelsen Charlotte Veng.
Begge blev valgt med applaus.
Revisor Finn Sørensen blev genvalgt. Revisorsuppleant Vibeke
Østergaard blev genvalgt.
Under punktet eventuelt havde

formanden den store glæde at
kunne meddele Marie Kjems Juhl,
at hun var blevet udnævnt til
æresmedlem af Hobro Skiklub.
Marie blev valgt ind i bestyrelsen
i 1984, da klubben havde 160
medlemmer. Marie har ydet en
kæmpeindsats for skiklubben,
først som kasserer, derefter
som tovholder vedr. medlemsregister, et register der p.t.
indeholder 497 medlemmer.
Fra 2010 har hun været formand
for Kommunikationsudvalget.
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Interview

med æresmedlem Marie Kjems Juhl

/Charlotte Veng

Det var faktisk svært
at tænke på skiklub
interview på årets hidtil varmeste forårsdag.
Solen bragede ned på
vore bare skuldre, da
vi sad udenfor i den
solbeskinnede krog og
snakkede om Maries tid
som bestyrelsesmedlem i Hobro Skiklub.

Jeg var blevet budt velkommen
på Højdevej med en kaffe og
boller og vi måtte hurtigt sætte
smør og ost ind igen, inden det
smeltede væk.
Omdrejningspunktet for dette lille
interview var Maries udtræden fra
bestyrelsen. Et langt liv som kasserer og aktivt bestyrelsesmedlem
med især medlemsregistrering
som hjertebarn har givet mange
gode oplevelser.
“Bente opfordrede mig til at stille
op, da vi kort forinden var meldt
ind i klubben.
Jeg startede med det samme som
kasserer – og det var jeg i mange
år - det var nemt at overse i starten
en lille kassebog. Men jeg havde dog
nogle gange problemer med at få
det til at stemme – det var dengang,
vi brugte lommeregner - senere
udviklede det til det nuværende.
Bente har været formand i al min
tid. Det var godt at få ny struktur,
men kommunikationsudvalget var et
for stort område. At få hjemmesiden

med oveni var et stort ansvar og
ekstra arbejde og Dansk Skiforbunds
database gjorde det ikke nemmere.
Jeg havde dog lovet mig selv, at jeg
ikke ville gå, før jeg synes, jeg kunne
aflevere det ordentligt. Jeg ville
være gået alligevel, men jeg holdt
ud lidt. Det følte jeg mig forpligtet til.
Det skal ikke være tre, der går på
en gang. Der skal være en glidende
udskiftning
Det skulle nødigt være sådan, at
klubben går ned på det, fordi det er
de samme, der tegner bestyrelsen.
Beslutningen blev også truffet, fordi
jeg har brugt mange år og det skal
ikke kun være hønisser, der styrer
det. Jeg synes, det er godt med en
blanding af erfarne og nye i bestyrelsen. Men jeg har hele tiden sagt
“før Bente” ;-)”
Vi snakker lidt løst og fast og jeg
spørger til, hvad bestyrelsesarbejdet har givet Marie fremfor blot
arbejde.
“Skiklub er også alt det sociale - gode
venskaber, som stadig holder ved.
Bestyrelsen har altid været inviteret
med til store ting, runde fødselsdage
og den slags. – Det var Bente, der
lagde ud med det. Vi har jo efterhånden kendt hinanden i mange år.
Man bruger meget tid - det bliver
lidt en livsstil. Seniorordninger har
vi meget glæde af. Og vi har hele
tiden håb om, at der bliver ved med
at komme nye til. For det er for alle,
der har ledige onsdag formiddage.”
Og straks hun har sagt det kommer
medlemsregistranten og bestyrelsesmedlemmet op i hende:
“Og er de ikke medlemmer, kan de
blive det!
Personlig har jeg selv fået meget
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mere glæde af skiløbet ved at
deltage i al den undervisning som
klubturene har givet. Drengene har
også taget uddannelse fremfor at
interessere sig for konkurrence”
Jeg ved godt fra Hobro-rygterne, at
Marie har fundet andet at kaste sin
arbejdsiver over, men spørger alligevel ind til, hvad hun skal bruge
sin tid til, nu hvor hun ikke sidder i
bestyrelsen:
“Jeg er aktiv i logearbejdet. Der
synes jeg, jeg skal være med. Bare
at sidde på sidelinjen er ikke stilen.
Jeg vil gerne deltage aktivt. Ved
du, hvad jeg har lavet i dag? Gjort
skurevogne rene – hvad giver du ? ;- )
Vi har stadig Skibiksen og Nis, der er
aktiv til at arrangere ture. Og jeg vil
stadig deltage i klubbens arbejde og
er stadig aktiv i kommunikationsudvalget, bare ikke som formand
Ideen til Skibiksen kom faktisk fra
sejlklubben, hvor vi også har været

medlemmer I mange år. I optimist
kunne man låne joller til juniorerne hvorfor ikke ski til juniorerne, tænkte
vi og sådan blev det startet op.”
Vi snakker lidt om, hvad klubben
betyder for vores by og om der
er forskel på måden, man tænker
skiklubben lokalt og på landsplan.
“Om klubben spiller en rolle i lokal
samfundet? Jo, det tror jeg nok, at
vi gør. Folk associerer sig lidt til, at
man er med i skiklubben. Det kan vi
altid snakke om.
Folk kender os også på landsplan
- seneste bevidstes det på vores
research tur. Vi mødte en fra Brønderslev, som blev ved med at sige:
Hobro, de er bare go’....han synes,
det var så godt, at vi har aktiviteter
hele året - det var svært for den
klub, han var medlem af.
Vi behøver ikke kun at have aktiviteter på sne- vi har også haft
vandski - og torsdagstræningen med

de unge og onsdag med seniorer.
Vi ser ikke alle til alt, men vi ser de
fleste henover aktiviteterne - især
hvis vi tager Skibiksen med. De bliver
hjulpet godt på vej.
Når vi tænker klubben fremadrettet, siger Dansk Skiforbund flere
medlemmer, men jeg mener, at bare
vi kan holde standarden og fortsat
kan være en stor skiklub i en lille by
og have tilbud til både bredden og
eliten, så tror jeg, vi er godt kørende.
Vil man ind på noget nyt, er det fint,
men man skal finde nogle ildsjæle
istedet for at pådutte - de ting, der
er gået i stå igen, er fordi der har
manglet nogen til at gå foran.”
Som nybagt medlem af bestyrelsen interesserer jeg mig jo også
lidt for, hvad jeg har sagt ja til og
spørger lidt ind til dette.
“På et almindeligt bestyrelsesmøde
er man på. Det er blevet velorganiseret med tiden - i starten mødte vi
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Interview

med æresmedlem Marie Kjems Juhl

uden dagsorden - det er udviklet disciplin. Det er blevet
godt og professionelt og vi har da haft et par enkelte
julefrokoster. Der er plads til, at vi tager ud og oplever
noget sammen. En enkelt tur nordpå med møde på
færgen har vi også haft. Vi var på ski en dag og tilbage
igen og holdt møde undervejs.
Om det har været arbejdet værd - uha ja – og der har
også været oplevelser og på ski mange steder. Nis var
nok ikke blevet turleder, hvis jeg ikke var i bestyrelsen.
Vi har næsten aldrig været afsted alene.
Skinyt var jeg med i helt fra klippe klistre tiden - så
afleverede vi på trykkeriet.
Det var dejlig og overraskende at blive udnævnt som
æresmedlem på generalforsamlingen. Jeg havde ikke
selv tænkt på det. Bente er god til at sige, når noget
er godt. Det er dejligt. Hun blev også glad, da hun blev
udnævnt. Man vil gerne høre, at det er godt, det man
har gjort. Du skulle næsten ind og se, hvor den hænger! “
Og det kom jeg så! Med ind på det lille gæstetoilet,
hvor æresprisen var hængt op på humoristisk vis,
men også fordi den passede i farverne! Og den skulle
jo ikke hænge ude i Skibiksen – det er jo Nis’ domæne.
Tingene blandes ikke sammen i det Juhlske hjem og
der skal være orden i sagerne og det er der fortsat.

På klubbens vegne endnu en tak for den
store indsats til Marie og på mine egne tak
for at kunne overtage et så velkørende
kommunikationsudvalg.

30

skinyt - hobro skiklub

Skiklubbens cykelglade motionister
er netop vendt hjem fra en vellykket cykel- og bådferie i det sydtyske.
Læs mere på hjemmesiden senere.

Klubture 2012 - 13
Uge 49

Uge 10

Norge, Kvitfjell.
Juniortræning og nordkredsmesterskaber.
Tur arrangør: Karsten Lykke Jensen.

”ski og oplevelse ” et sted i Europa
Mere info følger.
Tur arrangør: Nis Peder juhl.

Uge 2-3

Uge 11

Østrig Alpendorf.
Bustur 4 hele dage på ski
træningstur med undervisning
Tur arrangører Tina Bygholm Anette og Jann
Sams.

Norge
Dm uge på Kvitfjell.
Tur arrangør: ??

Uge 7
Østrig Zell am see.
“kør selv” familie træningstur med ” skileg”
Tur arrangør: Niels Leth-Sørensen.

”Pige luksustur”
Efter alle tiders pigetur i 2012, arbejdes der
på at gentagelse i 2013.
Tur arrangører: Dorthe Villumsen og Tina
Bygholm.
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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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Afterski

Dette års afterski blev

afholdt i nye lokaler
på DS Arena (Hobro
Stadion) i den såkaldte
VIP-lounge.
Vi var 86 deltagere og der var
stor travlhed i køkkenet hele
aftenen, som Winnie styrede
med fast hånd. Alle 30 unger
blev bespist med pizza og lækkerier og udenomsarealerne var jo

selvsagt glimrende til fodbold og
udeleg og i et tilstødende lokale
kunne de fornøje sig med mere
stille sysler – iPads, telefoner og
bordfodbold.
For de voksne bød aftenen på
en velkomstdrink og en stor
menu fra ……
Formanden havde skudt generalforsamlingens punkt eventuelt til denne del af festlighederne. For selvom det ikke
er festligt, skulle det markeres
ekstra, at Marie Kjems Juhl har
valgt at træde ud af bestyrelsen
efter 28 års trofast og utrætteligt arbejde. Der blev holdt tale

/Charlotte Veng
og formandens ord kan læses
andetssteds i bladet.
Aftenen gik med masser af skisnak ved bordene og hen over
salatbaren. Medlemmer så langt
væk fra som Hammel, Kolding og
….var mødt op, hvilket skiklubben
er stolt over. Det er en cadeaux
til turene og klubarbejdet, at
det efterfølgende er tillokkende
at køre så langt for at møde de
lokale medlemmer, som man har
været på tur med tidligere på
sæsonen.
Aftenen sluttede ved 22.30
tiden efter at en del havde taget
en flot tørn i opvasken.
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så er det

Vinterdæk til skituren

HOBRO  98520911

Skirejser for alle
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SES VI I UGE 10
I TIGNES?

Tag børnene
med

Uge 7-tur
til østrigske
Zell am See

Uge 7 turen (9. februar til 16. februar 2013)
går for fjerde år i træk til Bruck ved Zell am
See. Det er en 7 dags “kør-selv” tur, som er
målrettet børnefamilier, men er åben for alle
medlemmer af Hobro skiklub.

Hotel Lukashansel ***

- et familie ejet hotel med 80 værelser.
Hotellet ligger i byen Bruck 5 km fra Zell am See. Der
kører skibus fra hotellet og ind til Zell am See. Der har
de sidste 30 år været rigtig mange danske gæster på
Lukashansl, som derfor har stor erfaring med danske
gæster. Der er legerum for de små og et wellnes
område for dem, der har lyst til det.
Lukashansl er kendt for et godt østrigsk køkken, hvor
der er mad nok, og specielt deres “køkken aften” er
noget, der bliver talt om.
www.lukashansl.at

Skileg og skiundervisning
Alle børn fra 4-15 år får
skiundervisning
med i prisen.

Priser pr. person
Voksne med 1/2 pensIon, uden liftkort ............. kr. 4.475,Børn 0-3 år med 1/2 pension .............................. kr.
0,Børn 4-15 år med 1/2 pension* .......................... kr. 900,Unge 16-17 år med ½ pension* ......................... kr. 1.975,* inkl. liftkort i 6 dage og skiskole
Der er maksimalt plads til 90 deltagere på turen.
NB: For at få børn/unge med til kr. 900 / kr. 1.975 skal
de bo på samme værelse som de voksne, og der skal
være 2 betalende voksne på værelset.

TILMELDING
Fra d. 1. juni til Niels Leth-Sørensen. E-mail: nielsleth@email.dk
Oplys navn, antal tilmeldte og fødselsdag på børn.
Tilmeldingen registres først, når depositum pr kr. 1000,- pr.
voksen deltager indsættes på reg. / kontonr. 9336 / 0002059657
Bindende tilmelding - depositum returneres ikke.
Husk flg. advisering, når du indbetaler: uge 7/navn/medl. nr.
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Skisæsonen 2011 / 2012
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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Hold formen ved lige
både før og efter skituren

Hold dig ikke tilbage – du er velkommen

Mandagstræning fortsætter udendørs fra 16. april kl. 18 i Ambuparken
- med alpinrul.
Rulleskøjter eller rulleski for børn og voksne
ved vores entusiastiske instruktør Jesper Villumsen

- med stavgang:
Rask gåtur med eller uden stave.
Kom og vær med. Det er utrolig dejligt at få sig rørt og nyde vores dejlige natur omkring Hobro.

Onsdage formiddage
Seniormotion:
Efter en vinter med skiløb og gåture fortsætter vi med cykelture ad de små veje omkring Hobro.
Mød op ved Den Blå Fisk på Hobro Havn onsdage kl. 9.
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

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 min-

dre klubpris til vedligeholdelsen.
Et af klubbens formål er jo netop,
at så mange som muligt kommer
på ski - og her kan klubudstyret
og vejledningen medvirke til en
støtte i starten.

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

Skibiksen – rapport
Disse billeder fortæller er der til tider
stor travlhed i biksen.
Som her i februar, når to familier - Krause
og Villumsen - møder op på næsten samme tid, og der er prøvning - lige fra det
mindste barn på 2-3 år til lange Asker
på 2 meter. 7 til 8 skisæt på to timer.
Omsætningen og service-kræfterne har
da været i top for den dag.
Nu er det så blot at håbe, at der er sne til
skiene, hvor de nu kommer hen.
Det har der været i år over hele Europa,
da sjældent få ski har været ”ude i
noget”.

inden alt udstyret er rengjort, slebet og vokset og på
hylden igen.
Vi ses til november om 6-7 måneder.

Alt I alt en flot sæson og der går tid,

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

