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Der har været mange positive...
... tilkendegivelser på udnævelsen af Henrik Christensen til æresmedlem af Hobro Skiklub...
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BESTYRELSEN FOR HOBRO SKIKLUB:
FORMAND: Niels Leth Sørensen

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

n kommer!
Vi glæder os til at snee

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

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

HOBRO SKIKLUB
Er stiftet d. 29. november 1979 og er i dag samlingssted for langrend- og alpinløbere i alle aldersklasser og med interesser lige

SEKRETÆR: HENRIK CHRISTENSEN
Sekretær og medlem af børneog ungdomsudvalg og instruktørgruppen

Klubben er tilsluttet Danmarks Skiforbund under Danmarks

Email: henrik.christensen17@skolekom.dk
Ørnevej 13, Hobro
tlf. 98 52 51 82

Idrætsforbund og er underkastet disse forbunds regler og love.

TURUDVALG: KARSTEN LYKKE JENSEN

HOBRO SKIKLUBS formål er:
at samle alle, der har interesse i skisport,

Email: kl.j@get2net.dk
Fjordparken 69, Hobro
tlf. 98 51 03 36

at skaffe de bedste muligheder for at få mere glæde af

B & U UDVALG: HENRIK SØNDERHOLM

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

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

fra afslappede skiferier til konkurrencer.

w
w

store konkurrencer,

w

at arrangere ture i ind- og udland.

Formand for børne- og ungdomsudvalg

TURLEDERUDV.: JANN SAMS

Medlem af Turlederudvalget, Instruktørgruppen og
Afterskigruppen

MEDLEMSKAB AF HOBRO SKIKLUB betyder:

w

at du modtager vores klubblad, hvor du får information

w

deltagelse i klubaftener, hvor vi samles om film, instruktion,

om, hvad der foregår, både i klubben og i Dansk Skiforbund

Email: sams.jann@knauf.dk
Fjordparken 104, Hobro
tlf. 53 13 76 21
ALPIN TALENT TEAM: BRIAN LARSEN
Medlem af ungdomsudvalget og af
instruktør uddannelse.

udveksling af udstyr o. lign.

w
w

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

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

Email: b_r_l80@hotmail.com
Vielshøjen 4, Hobro
tlf. 28 46 26 16
PETER BUGGE

Formand for turudvalget

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

Email: pb1209@outlook.com
Tværgade 3 st., Hobro
tlf. 20 35 83 55

Kontingent pr år:
Junior 0 - 5 år

Gratis

Junior 6 - 17 år Kr. 200,-

Seniorer 18 - ∞

Kr. 200,-

Passive medlemmer

Kr. 100,-

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

...og den sidste aktivitet blev DM på
Hafjell, hvor Hobro
Skiklub deltog, dog
var det primært vores ”norske” medlemmer, der gjorde
sig gældende.
Resultatet kan du
læse om her i bladet.

Vintersæsonen
er forbi ...
Generalforsamlingen er vel overstået, Tina Bygholm og Charlotte
Veng Borup forlod bestyrelsen og
ind kom i stedet Jann Sams: Det
betyder, at bestyrelsen nu består
af 8 medlemmer. Endnu engang
tak til Tina og Charlotte for deres
indsats og heldigvis fortsætter de
som henholdsvis turleder for træningsturen og redaktør for SkiNyt.
Foråret er over os og det betyder,
at vi er i gang med sommeraktiviteter for dem, der har lyst. Følg
med på Facebook og hjemmesiden.

Flere af turlederne er allerede i
gang med at planlægge næste
sæson, eksempelvis er der annonce for uge 7 turen 2017 her i
dette blad.
Bestyrelsen har på sit første møde
efter generalforsamlingen, brugt
tiden på at evaluere konceptet
omkring generalforsamling og
afterski, samt kigge frem mod
denne sommersæson og næste
vintersæson med spørgsmålene:
Hvad vil vi, hvorfor vil vi det og
hvordan vil vi gøre det?
Jeg glæder mig til en god
varm sommer, men jeg glæder mig også til forberedelsen af næste vinter sæson.
Med venlig hilsen
Niels Leth-Sørensen
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Vejret skal opleves
på bjerget....
Det må være moralen efter uge 7 turen til Jasna. Vi kom gennem hele
vejrmøllen i løbet af ugen, lidt sol, lidt regn, lidt sne og meget tåge på
toppen. Vejret kan vi som bekendt ikke gøre noget ved. Vi kan klæde
os på efter det. Det ærgrer mig lidt at opleve så mange, der kørte hjem
fra Slovakiet allerede torsdag og fredag, fordi Google fortalte, at der
blev regnvejr de næste dage.
Torsdag var det kun ganske lidt regn, faktisk næsten
ingenting, men der var varmt. Fredag var der snevejr
fra morgenstunden når man kom halvvejen op med
liften og i løbet af dagen blev det til snevejr ned ved
hotellet.
Fredag blev en helt fantastisk skidag, masser af
nysne, fin sigtbarhed oppe på bjerget og rigtig gode
muligheder for offpist skiløb. Vi, der blev og stod på
ski hele fredag, sad med kæmpesmil til aftensmaden,
godt nok næsten alene, vi var vel 40 tilbage ud af 128,
imens det væltede ned med sne uden for døren. Så
moralen er: Vejret skal ikke oplevet via Google, men
på bjerget.....
KAMIKAZE-SKILØB I JASNA
Ugen 7 tur gik, som mange nok er bekendt med, til
Jasna i Slovakiet. Stedet er kendt af Hobro Skiklub,
som havde en tur til Jasna i 1993, en meget ”berømt”
tur.
Selve skiområdet er fint, liftsystemet er godt og
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moderne og der investeres stadigvæk i nye lifter.
Pisterne er gode, varierede og har en god længde,
så fundamentet er bestemt i orden.
Hotelstandarden i den lave ende kendte vi på forhånd.
Det, der vandt, der var et hjælpsomt personale og en
rigtig hyggelig bar med de berømte ølpriser: 1,5 euro
for stor fadøl.
Det, der fylder mest, udover at vi ikke var helt så heldig
med vejret, var den måde som ”østeuropæerne” står
på ski på. Det mindede mest om en flok kamikaze
skiløbere, som var det deres sidste skitur og ingen
skulle stå i vejen for deres skiløb.
Det betød, at det var nødvendigt med øjne i nakken
og en radar på toppen af hjelmen for at komme sikkert ned af pisten mellem 10.30 og 14.00, hvor der
var mange ”lokale” på pisten.
Sjælden har jeg oplevet så mange sammenstød
på pisten som i Jasna og sjældent har jeg oplevet
så mange dårlige skiløbere uden respekt for andre
samlet på ét bjerg.
Jasna er godt. Der er potentiale til godt skiløb, men
det er simpelthen for ”farligt” i forhold til, hvordan vi
kender skiløbet fra alperne og det er ærgerligt, for der
er rigtig mange gode ting at sige om selve området.
Næste år tager vi til Østrig i uge 7.
/Niels Leth-Sørensen
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Med børn til Jasna
Vores anden familietur med Hobro
Skiklub gik til Jasna i Slovakiet. Vi
havde valgt igen at pakke bilen, da
vores oplevelser på uge 7-turen i
2015 var rigtig gode. Både Signe på
13 og Marie på 9 havde glædet sig
til igen at være sammen på ski med
familie og en masse venner.
Belært af kø-kørselserfaringer fra sidste år, holdt vi
lidt færre pauser på vejen ned, og vi endte med at
kunne køre hele vejen til Jasna uden forsinkelser.
Det betød på den anden side, at vi ankom tidligt om
morgenen, lørdag – og uden at have bestilt liftkort
til førstedagen, måtte vi finde på noget andet at
fordrive dagen med.
Løsningen blev morgenmad på McDonalds Café,
indkøb i Tesco i Liptovský Mukulás og en tur i det
lokale – og temmelig store – badeland i byen. Det var
en god, afspændende afslutning på en lang køretur.
Børnene var i hvert fald godt tilfredse!

Efterfølgende trillede vi til hotellet og blev indkvarteret i et lille værelse, hvor den største udfordring var
overhovedet at hitte ud af, hvor kufferterne skulle
være – og derefter alt tøj, skiudstyr osv. i udpakket
tilstand. Som så mange andre på gangen, konstaterede vi hurtigt, at netop brug af gangen måtte være
løsningen til i hvert fald støvler, hjelme, vanter osv.
Skileje foretog vi ved liften, hvor vi første gang
stiftede bekendtskab med den særlige slovakiske
service (der var nemlig ingen!). Men det lykkedes
da at få gode ski og støvler til os alle til afhentning
søndag morgen.
Den særlige Hobro Skiklub-stemning åndede allerede på hotellet, og ved aftentid samledes alle
første gang til spisning og hygge i hotellets festsal.
En seance, der blev gentaget dagligt og hurtigt
udviklede sig til en ”hvad mon det er, vi spiser – og
hvornår”-quiz, hvor vi også undredes flere gange
over, hvad børnene mon egentlig skulle spise… Næh,
middagsservering var nok ikke hotellets stærkeste
side, men personalet var flinkt, og vi supplerede
maden med lidt eget indkøb, når der ikke helt var
nok. For de voksne blev baren i sidelokalet hurtigt
et sted, hvor lidt fyldig – og temmelig billig – øl også
kunne hjælpe lidt på sulten.
Børnene så vi ikke meget til på hotellet. Det er vist,
som det plejer: Når først 60 unger slippes løs, finder

- som at male med silke
Ejendomsmæglere · Valuarer MDE
CVR nr: 7135 2811
Adelgade 54, Kirketorvet
9500 Hobro

Tlf: 9852 5511 · Fax: 9851 0341
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de sammen på kryds og tværs. Det er en fantastisk
følelse, når man ikke skal holde dem i hånden for
at søge nye kammerater.
Selve skiløbet var udfordrende. Der var ikke ret
meget sne, og slovakker står åbenbart på ski, som
de kører bil, hvilket gav mange utrygge situationer.
Dertil kom vejret, som enten var for varmt, for blæsende eller begge dele – og ikke mindst var der
overbefolket på især de lettere pister. Heldigvis var
formiddagene generelt gode, og børnene fik i hvert
fald en masse ud af skiskolen, hvor instruktørerne
stålsat kæmpede sig igennem de svære forhold
på pisterne – stor tak og klapsalve herfra for deres
indsats!
For os voksne var formiddagene også de bedste, og
det blev til en del skiløb, hvor vi kravlede lidt videre
op ad færdighedsskalaen. Et lidt uheldigt fald i en
af de første dages slush-ice resulterede i et lettere
forvredet knæ for mit vedkommende, som begrænsede de fysiske udfoldelser en del.

Torsdag morgen måtte vi dog over en bred kam
sande, at netop lysten til slush-ice var mættet for
hele familien, og vi tog en hurtig beslutning om at
køre halvt hjem og gøre ophold i Berlin. Det var for
os en god løsning i en situation, hvor skievnerne
ikke rakte til alt for udfordrende vejr, og hvor hotellets faciliteter ikke helt kunne opveje manglen på
frost og solskin
Samlet står vi tilbage med en ambivalent følelse af,
at uge 7-turen i det store billede var god, men at
selve skiløbet lod en hel del tilbage at ønske. Alle
negative oplevelser kan dog tilskrives en kombination af stedet og især vejret – mens alle de positive
især handler om Hobro Skiklub og alle deltagerne
på turen.
Herfra skal derfor lyde en stor tak til jer alle med et
ønske om, at vi ses igen i 2017 i Bramberg, hvor vi
satser på, at både vejret og lokalbefolkningen tér
sig lidt bedre!
/ Jonas Olesen

7

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 102

UGE7TUREN JASNA REVISITED

Jasna
revisited
Bakkerne og jernbåndene
Værst var nok, at der ikke havde været sne til Skiklubbens tur, men vi kørte ned gennem Tyskland og
Tjekkiet, som landet netop var blevet til, i tæt snevejr,
så det skulle nok gå. I Jasna var der såmænd også
sne på bakken den første dag, rigtig meget løs og
tung sne, men på et tidspunkt gik det så op for os,
at muren godt nok var faldet, men pistemaskinerne
ikke nået frem endnu. Der var kun nogle mærkelig
jernbånd spændt ud over bakkerne til at holde på
sneen, og allerede efter et par dage var sneen
smeltet væk i bunden og blæst væk på toppen, og
man risikerede liv og lemmer ved at køre på jernbåndene på bakken.
Lifterne var også noget af en udfordring, gammeldags tallerkner og sidelæns stolelifte, som man i
dag kan se på museum dernede sammen med
resterne af dem på bakken, hvor de mærkeligt nok
ikke bliver pillet væk, når de er taget ud af drift. Man
kunne også dengang tage op på toppen og ned på
den anden side, men der var bare ikke sne at køre
på. Så vi kunne blot tage op, kigge ned på, hvor der
måske kunne være gode bakker og derefter køre
ned til os selv igen over jord og is.

Jasna i tidernes morgen

Det er da løgn! Sådan cirka skrev jeg til Niels, da
jeg hørte, at uge 7-turen skulle gå til Jasna i 2016.
Vi havde nemlig været der før, godt nok i 1993, men
alligevel. Det var helt håbløst! Kunne de have ændret
så meget siden da? Svaret er nok både og.
I 1993 kørte vi med bus gennem noget, der stadig
føltes som Østtyskland. Vi var med nogle venner på
ski, tilfældigvis samme sted som Hobro Skiklub, bare
en uge senere. Og vi nåede at høre lidt om stedet,
før vi tog af sted.
HOBRO SKIKLUB - SKINYT 102
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Hvordan var det så nu i 2016? Pistemaskinerne er
nået frem, sneen er god og de præparerer rigtig
godt. Lifterne er nye og fine, bakkerne er lange og
gode, og på et relativt lille område er der rigtig stor
variation. Der er også super god off-piste – har jeg
hørt! Der var kø i weekenden, men resten af ugen
var det ok. Vi var desværre ret uheldige med vejret,
da det var varmt og tåget mange af dagene. Det kan
jo ske, men det betød, at der var mange mennesker
klumpet sammen på de laveste pister. Og hvis man
skal være helt ærligt, så kører polakker og slovakker
ret råddent og uden at tage hensyn til børn og skiskoler eller nogen andre for den sags skyld. Derfor
er det bedst, hvis de er spredt over et større område.
Men med godt vejr og uden for mange mennesker,
ville det være et rigtig godt terræn til en skiklubtur.

Hotellet
Tilbage i 1993 havde vi også hørt om hotellet på
forhånd: hyggeligt, stinkende af brunkul, mikroskopiske værelser og overraskende god mad. Faktisk
var vores værelse så lille, at der kun var plads til
to enkeltsenge hen over hinanden og en håndvask,
hverken borde, stole, bad eller andet. Der var fælles
bruser med koldt vand og kø på gangen, så det var
nok ikke lige hver dag, vi blev vasket. Vejen til skibakken husker jeg som en lang vandring igennem
en granskov, men på den anden side – tiden skulle
jo gå med noget.
Og maden var faktisk rigtig god, sådan lidt ungarsk,
balkanagtig, spændende krydret. Man bestilte fra
kortet og betalte med kuponer, som vi godt nok
havde brugt et par dage før afrejse, men alt var billigt,
så det gik jo nok. Om ikke andet kunne vi skylle efter
med øl og vodka, som nærmest var gratis.
Så var det et helt andet hotel, Niels nu havde fundet
til os i Jasna i 2016. Fine værelser, også med plads
til lidt fælles afterski, gode senge og bad med rigelige
mængder varmt vand.

var plusser og minusser, men vejret var det største
problem, og det kan jo ske alle steder. De dage, hvor
vejret var godt, var det rigtig godt skiløb.
/ Fridthioff Nielsen,
Bente Nielsen og Miriam Feilberg

Nød lærer ..... I mangel af skiløb blev de unge mennesker på
Jasna-turen i 92 meget sociale -)

Maden var så mindre vellykket og personalet, som
var flinke og venlige, men ikke voldsomt effektive,
delte det ud efter et mystisk bestillingssystem, som
måske var et levn fra sovjettiden. Men jeg fik da lært,
hvad English vegetables er, nemlig udkogte posegrøntsager såmænd. Vi lærte at spise en rigelig og
prismæssigt rimelig frokost på bakken og tanke op
med ekstra brød til de store sultne drenge. Og så
gik det jo alt sammen.
Hotellets beliggenhed var derimod i top, gå-afstand
til bakken og hvis man kom lidt tidligt ind, så kunne
man sidde på værelset og følge alle de andre fra
skiklubben, efterhånden som de kom hjem. Hyggeligt
og en stor fordel, når man er en flok sammen, at
man kan komme og gå som man vil.

De voksne deltagere lærte også meget om hinanden
- og om vodka -)

Vi var også meget glade for muligheden for at sidde
i spisesalen om aftenen og hygge og spille spil med
dem, som nu ville være med. Det var hyggeligt, alle
havde råd til et par øl i baren og det var en god
ramme for en klubtur.
Det er jo sjovt at prøve noget helt andet, og alt i alt
havde vi en rigtig fin skiferie med Hobro Skiklub. Der
Den tidligere formand Bente Nielsen ”nyder afterski”
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SKIFERIE I TRYSIL
Intersport Hobro tilbyder lækker skihytte eller lejlighed i
"Norges skimekka" Trysil. Vælg mellem en 12 personers hytte
eller 8 personers lejlighed. Begge er beliggende med ski in-out
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For booking kontakt Poul Erik Andersen på
Mail
: polle.elin@webspeed.dk
Tlf
: 98542003
Mobil : 23713636

Med venlig hilsen
HOBRO SKIKLUB
Poul Erik Andersen

ADELGADE 35, 9500 HOBRO, TLF.98 52 21 20 WWW.INTERSPORTHADSUNDHOBRO.DK
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DEN BEDSTE TID:

OFF-PISTE I
ESPACE KILLY
ELLER AFTERSKI
PÅ HINTERHAG?
BOOK ÅRETS SKIFERIE NU
PRISER FRA 2.399
INKL. OPHOLD OG LIFTKORT

Den bedste tid er snetid. Sammen med dem, der betyder allermest. Snetid er lys
Snetid er store oplevelser, du aldrig glemmer. Danski.dk

Solafskærmning | Tæpper
Farver | Tapet | Malerarbejde
Smedevej 2 · 9500 Hobro · T 9852 4600
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Hobro afdeling
Store Torv
Tlf. 9657 5000
jutlander.dk
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Snowboard-revolu
Hobro Ski(snowbo
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olutionen ruller i
board)klub…
Som helt nyt medlem i klubben og uden på forhånd
at kende nogen, har det været sjovt at være en del
af Hobro Skiklub. Min relative uafhængighed giver
dog også mulighed for at give jer andre et indblik
i, hvad der egentlig sker bag kulisserne i klubben,
som er alt fra stjålne nøgler, instruktør-mobning
til konservatisme (i form af ski). Og så har jeg jo
forresten også haft det første snowboard-hold
(måske i klubbens historie?), så det kommer
denne lille skri-velse også til at handle om.
Hej alle sammen! Jeg hedder Marianne, og jeg er
både helt ny instruktør i klubben og nyt medlem.
Måden, jeg kom med i klubben er faktisk lidt
sjov… Jeg ville (som alle jer andre sneglade tosser) super gerne af sted i sneen. Mit problem var
bare, at jeg er studerende og dermed er det ikke
lige frem snetu-re, at budgettet råber højest efter.
Så jeg måtte være kreativ for at finde en måde at
komme af sted på.
Fortsættes næste side >

• Hele snowboard-holdet
13
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DS FIRST LADY Keramik Saﬁrglas Vandtæt til 100 m Vejl. udsalgspris 2.800 DKK

Frederik sprayer lige lidt sne på instruktøren
BOULEVARDEN 6
AALBORG C.
TLF. 9813 3330

GRØN GADE
AALBORG STORCENTER
TLF. 9818 8577

ADELGADE 17-19
HOBRO
TLF. 9852 0158

WWW.HENRIKORSNES.DK

BOULEVARDEN 6
AALBORG C.
TLF. 9813 3330

GRØN GADE
AALBORG STORCENTER
TLF. 9818 8577

WWW.HENRIKORSNES.DK

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

1

Knauf Danogips og Danoline er del af Knauf Gruppen, der udvikler, producerer og
markedsfører gipsrelaterede produkter samt systemløsninger over hele verden.
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Da jeg selv var på sæson, mødte jeg en dansk
pige, som selv havde haft fle-re sæsoner, men nu
var begyndt på studie. Hun var kommet med som
frivillig instruktør i en skiklub. Det kom jeg i tanke og
tænkte: ”Ah, det er en smart idé!”. Herefter googlede
jeg skiklubber i Danmark og fik en meterlang mailliste over forskellige skiklubber. Jeg skrev til en god
håndfuld af dem, men Ho-bro var den eneste klub,
der kunne tilbyde mig en tur i januar (uge 3 i Skeikampen, Norge). Jeg skyndte mig at ringe til Niels og
takke ja, og jeg fik da også lige uge 7 turen til Jasna,
Slovakiet med oven i hatten. Jeg kendte altså overhovedet ingen i klubben på forhånd, men med transport,
indkvarte-ring og forskellige ski- og snowboard-hold
med forskellige folk kom jeg hurtigt til at kende en
masse forskellige mennesker i klubben.
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FYRKAT
Blomster

Først kontaktede jeg mit gamle arbejde i Hafjell,
Norge (en restau-rant/afterski) for at høre om de
manglede ekstra personale i januar, hvor jeg havde
fri fra mit studie. Min tidligere chef meldte dog tilbage,
at januar var lavsæson, og de derfor ikke manglede
ekstra. Herefter var jeg i kontakt med forskellige
skiskoler i Østrig, men svaret var det samme: Lavsæson i januar.

ADELGADE 17-19
HOBRO
TLF. 9852 0158

Den røde piste og (masser af) tålmodighed
Jeg var så heldig at få mit helt eget (og vist det første
hold i klubbens historie) snowboard-hold på turen i
Jasna. Tre super seje drenge, som er Frederik (8 år),
Marcus (9 år) og Kalle (12 år), som var friske på at
lære at stå på snow-board og modige. Og mod skulle

det hurtigt vise sig at få brug for. På første-dagen
blæste det så meget, at de fleste lifter lukkede, og
vi var fanget på den piste, vi stod på. Vi havde kun
to muligheder for at komme hjem: Enten skulle vi
gå rigtigt langt for at ramme en blå piste (som var
det eneste, drengene havde kørt på indtil da), eller vi
kunne tage ned ad den røde piste, som førte direkte
ned til hotellet… Efter lidt snak frem og tilbage blev
vi enige om at ta-ge den røde ned. Vi kunne jo altid
gå ned eller rutsje på rumpen, hvis den blev for
stejl. Drengene kiggede ud over kanten, og jeg tror,
det kom lidt bag på dem, hvor stejl, den egentlig
var (det skal lige siges, at de på det tidspunkt kun
havde haft en tur ned af børnebakken). Nogle gik de
første meter ned ad pisten, men erkendte hurtigt,
at det nok alligevel var hurtigere at snowboarde.
Så drengene spændte boardet på fødderne og
efter mange kolbøtter, knubs og den skrubskøre
snowboard-instruktør, der blev ved med at råbe ”op
på kanten og varm rumpen mod pejsen”, kom drengene
ned ved hjælp af ”det dalene blad”/ ”falling leaf”. Jeg
tror, drengene var vokset en meter efter den piste
– jeg var i hvert fald en superstolt instruktør, der så

på, hvordan dren-gene kæmpede sig ned af pisten.
Det viste sig dog ikke at være den eneste lektion den
dag. Jeg havde inden fortalt drengene, at det vigtigste
i snowboard ikke er, om man er modig eller har en
god balance, men at det vigtigste er tålmodighed.
Det tager nemlig lige et par dage længere end ski,
før man er kørende på snowboard, og derfor er
man nødt til at hænge i, hvis man vil lære det. Og
tålmodighed blev der virkelig brug for… Som sagt var
næsten alle lifterne blevet lukket i løbet af første dag
på grund af blæst. Derfor stod vi også i kø til en lift
i over en time! Her kunne jeg så fortælle drengene,
at selvom vi lige nu ikke kunne træne snowboard,
kunne vi i stedet træne det vigtigste i snowboard
nemlig tålmo-dighed (jeg følte mig lidt som Master
Splinter fra Ninja Turtles J).
Jeg tror drengene kunne have drejet hovedet rundt
på mig mange gange for at blive ved med at gentage
de ord, men langt om længe kom vi dog endeligt
med liften. Efter den første undervisningsdag, der

Marcus fyrer den af på pisten
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Kalle i et flyvehop

Emilie

blev på 4,5 timer i stedet for 3, tror jeg, drengene var
godt sultne, trætte og glade for at se deres forældre,
da vi endelig kom til hotellet efter at have kæmpet
os ned ad den røde piste. Godt kæmpet drenge!
De næste 3 dage gav vi den gas med en masse
sving, og drengene fik også lov til at øve lidt freestyle
i form af at køre over hop ude i siden af pisten, og
de blev filmet. Jeg tror, alle deres forældre var ret
imponerede over, hvor langt de nåede hver dag,
og der var også rigtigt godt gåpåmod. Når man tog
liften op, var der nemlig kun én vej ned, og det var
ad den lange blå som tog en time at komme ned
ad. Alt i alt nogle rigtigt lærerige dage både for mig
og for drengene. Tak til jer drenge – en kæmpe klør
fem herfra Århus!
Young Guns – Oskar og Emilie
Drengene var dog ikke de eneste, der havde fornøjelsen af at have mig ;-) På sidstedagen i Jasna
havde jeg nemlig lovet Oskar og Emilie (2 unge
klubinstruktører, red.) at give dem et lynkursus i
snowboard. Og det viste sig virkelig at gå lynhurtigt.
Efter en halv tur ned ad den blå piste kunne de
nemlig begge svinge sammenhængende på trods
af, at Oskar aldrig før havde stået på snowbaord og

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 102
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Emilie kun havde stået en halv dag. Sådan – godt
gået – jeg er en stolt instruktør!
Indvielsesritualet/optagelsesprøven/mandomsprøven: At skulle bo sammen med Karsten Lykke
Det skulle dog hurtigt vise sig at mingle med forskellige mennesker i klubben ikke altid var en let
opgave. Jeg vil faktisk vove at påstå, at Niels havde
sat mig på den sværeste opgave: Jeg skulle bo med
Karsten Lykke… J
Første prøvelse heri var, da vores nøgle til lejligheden i Norge blev væk. Med det samme Karsten fandt
ud af, at nøglen virkelig var væk, blev den ellers så
snaksaglige og vittige Karsten meget stille og den
pinlige tavshed indfandt sig ved middagsbordet.
Efter Thilde, Emilie, Karsten og jeg i flere dage havde
ledt efter nøglen, dukkede den på mystisk vis op
i gangen. Vi havde vores mistanke om, hvem den
skyldige, der havde leget gemmeleg med os, kunne
være, men jeg nævner selvfølgelig ingen navne her
i artiklen…!
Anden prøvelse kom, da jeg skulle servere aftensmad for familien Lykke. De havde været til konkurrence hele dagen i Kvitfjell, så jeg ville selvfølgelig

Oskar
væ-re sød at stå klar med aftensmaden, når de
kom hjem. Menuen stod på kød-sovs og spaghetti
og ærter og jeg tænkte: ”At jeg putter, da bare alle
grønt-sagerne i kødsovsen”. Jeg fandt dog hurtigt
ud af, at det ikke faldt i god jord. De udbrød med
det samme, de så kødsovsen: ”Har du puttet ærter
i kødsov-sen!?”og lidt efter: ”Og gulerødder!?”. Jeg
kunne kun trække på smilebåndet, for jeg synes da,
det var meget sjovt og lækkert, og sultne, som de
var, spiste de da også. Måske det er en ny menu
hjemme hos jer, Winnie? ;-)
Den konservative skiklub, Anonyme Snowboardere
og dårlige snow-board-jokes
Jeg fandt hurtigt ud af, at det var en ret konservativ
klub, jeg havde sat mine ben i. Da jeg spurgte,
hvorfor de ikke havde haft snowboard på programmet før, var svaret, at man mente, det var
et modefænomen, der ville aftage. På det daglige
instruktørmøde fik jeg da også mine hug, og jeg tror,
jeg har hørt samtlige snowboard-jokes, der findes
i hele verden på bare denne ene uge. Jeg holdt
dog fanen højt og fandt hurtigt stort set samtlige
af instruktørernes svage punkt. Om eftermiddagen
når jeg mødte skiinstruktørerne enkeltvis i liftkøen
puffede de til mig og sagde: ”Ja ja, jeg kan da også

godt stå på snowboard (det gjorde jeg dengang, jeg
var ung og smuk)”. Jeg nævnte der-for for dem på
instruktørmødet, at jeg lige præcis vidste, hvem af
dem der havde stået på snowbaord, selvom ingen
af dem ville indrømme det til mø-derne. Tilfældigvis
er jeg også psykologistuderende, så jeg foreslog,
at vi op-rettede en terapigruppe og ”at vi jo kunne
kalde os for Anonyme Snowboar-dere”… Den måtte
de tygge lidt på og endelig lykkedes det mig at lukke
munden på dem! J
Kom glad alle snowbaordere til næste år
Nå, men spøg til side. Jeg føler, jeg har ret til at drille
jer lidt igen, når I nu har kørt sådan på mig på de to
ture. Når det så er sagt, vil jeg sige, at det har været
en fornøjelse at være med Hobro Skiklub på tur! Jeg
håber på at se jer alle sammen igen næste år, og
at se endnu flere snowboardere på mit hold – unge
som gamle, piger som drenge, eks-snowboardere,
skiløbere, Karsten Lykke og andet godtfolk. Kom
glad alle snowboardere til næste år!
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En ulykke kommer
sjælden alene...
Tristan var så uheldig at brække sit
lårben på uge 7 turen og så endda
på den første skitur overhovedet
for Tristan. Efter fire dage med undervisning var der et træ, der stod
i vejen og derfra blev det til mange
timer og dage i sygehusvæsnet i
Slovakiet. Efter vellykket operation
kort efter uheldet, gik der meget tid
med at vente på transport hjem til
Danmark.

Det betød, at deres bil enten skulle sendes hjem,
hvilket kan tage mellem 10 og 20 dage, eller at vi
fik organiseret, at vi andre kunne køre bilen hjem
til Ørum. Gode råd var dyre - men der var mange �
Lykke Jensen og Leth-Sørensen påtog sig opgaven
og det er her ordsproget kommer ind i billedet: En
ulykke kommer sjældent alene.
Fredag aften, da vi lige vil tjekke bilen, kan den ikke
starte. Himmel og hav bliver sat i bevægelse: International vejhjælp, kontakt til forskellige mekanikere i
Danmark, startkabler blev brugt, en tur på værksted
i Slovakiet, men lige lidt hjalp det. Bilen kunne ikke
starte ved egen hjælp, for selve starteren var færdig. Vi fik bilen skubbet i gang lørdag morgen og to
gange på vej hjem måtte børn og voksne skubbe
bilen i gang efter frokost og aftensmad. Men fællesskabet løftede opgaven.
Det endte med, at der blev sendt en ambulance til
Slovakiet fra Sjælland for at hente Tristian, lillesøster
Fiona og far Dennis hjem til Ørum. Så godt en uge

Torben E. Møller
Vil du vågne op til denne
udsigt og til den rislende
lyd fra Zemmbach?

Ure · Briller
· Guld · Sølv
Bestil din ferie nu på

www.lejlighed-i-zillertal.dk
til os
Adelgadeeller
20,ring
9500
Hobro.
Steen: 61 22 38 95
Mogens: 28 35 01 93
Dorthe: 30 23 60 23
www.torbenemoller.dk

Tlf. 98 52 01 54
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efter uheldet var familien endelig hjemme og ved
godt mod.

Tristian er klar til nye oplevelser på
ski

Jeg var forbi hjemme hos Tristian i starten af april
og havde en lille gave med - faktisk to.
Liftkortet fra Jasna, som en minde om første skitur
og en HIK trøje med autografer fra superligaspillerne. Tilfældigvis fra den dag HIK fik point i Aarhus
og begyndte at lave mål - og apropos mål, så er det
dejligt, at Tristian har et mål om skiferie næste år
med Hobro Skiklub i uge 7, når turen går til Østrig.
God bedring til Tristian og vi glæder os til at se dig
på ski igen :-)
/Niels Leth-Sørensen
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Book online
v/ Charlotte Pedersen

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

50%
hele året rundt

Ungdoms OL på
programmet

Af Marcus Vorre

Så kom sæsonen, som jeg havde glædet mig til i et par år
efterhånden: Sæsonen, hvor ungdoms OL stod på programmet.
I hele august havde jeg været i Argentina for at få
ekstra træningsdage samt et par konkurrencer før
sæsonen startede i Europa. Efter en vellykket tur
- ikke mindst med tanke på oplevelser og erfaringer - startede vi på ski på Juvass i Norge to dage
efter jeg kom hjem fra Sydamerika, og jeg havde
tilsammen små tre uger på ski i september. De
sidste forberedelser skete i Østrig i løbet af oktober
og november, før det endelig var tid til at køre løb i
slutningen af november.

Allerede i de første løb i Sverige kunne jeg mærke,
at jeg havde rykket mig meget i forhold til i forhold
til forrige sæson. Til trods for at det ikke blev til
rigtig gode løb, fik jeg bevist over for mig selv, at
jeg sagtens kunne være med helt fremme, specielt
i Super G. De første rigtig gode løb kom i Hemsedal, da jeg kørte mine første top-15 placeringer i et
norsk FIS-løb, da jeg blev nr. 12 og 13 i to Super
G løb lige før jul, og nr. 2 i U18 rækken. Den gode
følelse i fartdisciplinerne tog jeg med over nytår, da
jeg tog til Åre i Sverige for at køre nogle løb tidligt
i januar. Der blev jeg nr. 7 totalt, og vandt for første
gang U18 rækken.
Da jeg kom hjem fra Åre, var der kun en måned
tilbage, før det gjaldt årets decideret største mål:
ungdoms OL. De eneste løb tilbage før det, var nogle
styrtløb på Hafjell som også var U18 NM. Selvom
alt ikke klappet 100%, var jeg alligevel okay tilfreds
med at blive hhv. nr. 3 og 4.
Efter disse løb blev intensiteten på træningen skærpet, og jeg kunne lige så stille mærke, at formen
begyndte at være, hvor den skulle være. Sammen
med den anden danske deltager i alpint, Ida Brøns,
kørte vi en del ekstra træninger med vores træner
under legene, og personligt følte jeg mig rigtig klar,
da det omsider blev tid til konkurrencerne. Den første
dag var det Super G, og da jeg har kørt på pisten
rigtig mange gange før, følte jeg mig rimelig sikker
på banen, og selvom jeg var nervøs, følte jeg mig
godt forberedt, da jeg stod på start. Et rigtig godt
nedløb på første del af banen, gjorde, at jeg lå nr.
2 på første mellemtid, 3 på næste mellemtid, men
en lille fejl og de sidste hang gjorde, at jeg røg ned
på en 5. plads, 25/100 fra en podieplads.
Selvom jeg var lidt irriteret over, at jeg

>>
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BRØNDUM
MURERFORRETNING
v/ Bjarne Christensen

. AUT. KLOAKMESTER

www.broendum-murerforretning.dk

UNGDOMS-OLFORTSAT

ikke lige kom på medaljeskamlen, var jeg rigtig
godt tilfreds med resultatet, som var langt over
målsætningen. Det var rigtig fedt, at jeg fik en
bekræftelse på, at jeg kunne være med blandt
de allerbedste.
Dagen efter var det superkombinastionen, altså
først en omgang Super G og så en omgang slalom. Efter Super G-delen lå jeg igen nr. 5, og var
spændt før slalom, da formen havde været meget
svingende. Det viste sig desværre at være en af de
mindre gode slalomdage, da skien klikkede ud allerede i fjerde port, da den slog ned på bindingen.
Det var en stor skuffelse, da der kun var 0.15 op

FJORDENS TAXA & BUS
98 57 57 10

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

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

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.

Skal den pakkes ind ?
Skal den pakkes ind ?

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

Med venlig hilsen
Henrik Knudsen
Fjordens Taxa & Bus

Adelgade 40, 9500 Hobro
Tlf.: 98 52 24 11
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til top 3 og jeg følte, jeg sagtens kunne være med
i slalom også.
Storslalom blev heller ingen succes, da jeg midt i
første omgang gik på inderski, og var ude af løbet,
før jeg rigtig kom ind i det. Tilbage var der kun
slalom, som jeg ikke havde de største forhåbninger til, da jeg var rangeret som nr. 41. På grund af
perfekte for hold kørte jeg mig op til en 12 plads
efter første gennemløb, og både mine trænere og
jeg var meget tilfredse. Da jeg stod på toppen før
andet gennemløb kunne jeg høre, at min norske
ven Henrik Thorsby kom ned og tog førstepladsen.
Da jeg startede, havde jeg 0.65 at gå på. Til første
mellemtid kørte jeg noget af det bedste slalom, jeg
nogensinde har kørt, og øgede mit forspring til over
et sekund. På det nederste stykke lavede jeg et
par små fejl, hvor tiden løb lidt for stærkt, men fik
fin fart med ud på det sidste flade stykke og kom
ind 0.69 foran til stor jubel for de andre danske
deltagere, trænere og ikke mindst min familie. Selv
var jeg rigtig glad for mit løb, og endte til slut på
en samlet 8. plads.
Ungdoms OL var hurtigt over, og jeg havde måske
glemt at nyde oplevelsen nok, men sådan er det
jo tit. Der var stadig mange løb tilbage i sæsonen.
Tilbage står dog skarpt den store ære at være
fanebærer for holdet.
Efter en periode med en del træningsdage for at
indhente de tabte under ungdoms OL, fik jeg - efter
meget frem og tilbage - at vide, at jeg kunne få lov til
at køre mit første World Cup løb. Det var styrtløbet
på Kvitfjell, jeg havde fået lov til at starte, da min
klubkammerat og gode ven, Christoffer ikke kunne
nå hjem fra Østrig. Selvom jeg godt kunne havde
kørt lidt hurtigere på dagen, var det en utrolig fed
oplevelse at få, så tæt jeg kan komme min hjemmebane, når World Cup cirkusset er rundt i verden.
Jeg endte på en 42. plads, lidt over 6 sekunder
efter vinderen. Efter nogle lidt mislykkede FIS løb
både på Kvitfjell og i Sverige tog jeg til senior NM i
Oppdal for at køre fartdisciplinerne. Der endte jeg
som nr. 32 og 27 i hhv. styrtløb og Super G, som
jeg var okay tilfreds med. Videre derfra tog vi til
Duved i Sverige, hvor der var et ekstra styrtløb, jeg

lige kunne få presset ind før DM. Eller det troede
jeg: Efter et par gode dage, hvor jeg havde kørt
rigtig hurtig til træning, blev løbet desværre aflyst.
Dagen efter skulle jeg køre Super G til DM på Hafjell,
og da tågen endelig lettede, blev det en rigtig fin
konkurrence. Selv var jeg måske lidt for træt og
lavede lidt for mange småfejl til at for alvor kunne
true Christoffer, som jeg endte 0.52 efter på en
samlet 2. plads. Dog vandt jeg min egen gruppe,
U18. Det gjorde jeg for øvrigt alle andre dage også,
så det var jeg rigtig glad for.
I storslalom kørte jeg et rigtig fint første gennemløb,
og selvom jeg lavede en kæmpe fejl helt til sidst
var jeg kun 0.16 efter. I andet kørte jeg ikke lige
så aggressivt som i første, og tabte hele vejen, så
jeg var lidt skuffet, da jeg fortjent blevet slået af
Christoffer med 0.61.
Sidste chance var i slalom, hvor jeg kører to rigtig
fine omgange, men desværre bliver slået med sølle
0.03 af Christoffer, som overrasker i slalom. Nr. 3
bliver forhåndsfavoritten Casper Dyrbye, som var
lidt over et sekund efter Christoffer. Selvom det var
meget ærgerligt at være så tæt på, men alligevel
ende med 3 sølv, så var det et meget okay DM,
selvom det nok var det sidste år, hvor Christoffer
ender med guld i alle tre discipliner :-)
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SKI OG OPLEVELSEUGE10

Val Thorens

de franske alper
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”Ski og Oplevelse” i uge 10 gik i år

med skigæster, så det var nogle lange rejsedage.

til Val Thorens i de franske alper.

Deltagerne var en blanding af nye og ”gamle”. Nogle
kender hinanden fra soldatertiden, andre har løbet
på ski sammen siden starten af 1970érne. Et par
af de nye havde mødt Hobro Skiklub i Canazei sidste år, og de ville gerne være del af det hyggelige
fællesskab.

Val Thorens ligger i 2300 meters
højde, og der er skiløb fra 14003250 m. I alt 600 km. pister med
nok den bedste sne, jeg nogensinde
har stået på ski i.
Der kom mere end en meter sne i dagene, inden vi
ankom, og vi fik yderligere 10-15 cm. på tredjedagen.
Meget skiløb foregår over trægrænsen med skøn
udsigt over de hvide bjergtoppe. Mont Blanc ”med
sadlen på” blev tit udpeget.
Vi havde 4 dage med sol og blå himmel, hvor frokosten kunne nydes udendørs. Det er helt godt på
6 skidage.
Fantastisk skiområde med især mange blå og røde
pister. Mange steder, hvor de røde pister bliver
mørkerøde, var der lavet en blå omkørsel, så man
kunne vælge sværhedsgrad alt efter dagsformen.
Imponerende liftsystem og stort set ingen liftkø.
Kun enkelte steder var pisterne kørt lidt op sidst
på dagen, men det var på ret korte stykker. Der var
frostgrader hele dagen, så sneen blev ikke tung, og
der var ingen isede områder. Val Thorens er også
et eldorado for offpiste skiløbere.
Vi var 23 deltagere – 4 fløj fra Kastrup, en enkelt
fra Spanien og resten fra Billund. Vi blev desværre
forsinket i Grenoble, da vi skulle vente på busserne
fra Val Thorens, som var tre timer forsinkede. Sne lød
forklaringen, men senere fik vi af vide, at der havde
været en bombetrussel og trafikken delvist var blevet stoppet af politiet. Det syntes guiderne ikke, vi
skulle have af vide ved ankomst. På hjemturen blev
vi igen lidt forsinkede, da vi skulle vente på to busser

Vi boede på Danskis hotel La Marmotte, der er
perfekt beliggende på pisten med både ski ind og
ud. Værelserne var små, beklædt med enorme
mængder af træ, og var ikke særlig smagfuldt
indrettet. Til gengæld var der dyner, altid varmt
vand i bruseren, vi kunne selv regulere varmen på
værelserne og lufte ud.
De unge kokke lavede lækkert mad til os. Det var
varieret og lækkert mad. Vi fik tre retter hver aften og
blev tilbudt ekstra af hovedretten. Tjenere var dygtige
og smilende, så personalet på hotellet var bestemt
medvirkende til, at vores aftener blev rigtigt gode.
Onsdag aften havde personalet fridag, så vi fulgte
med guiderne til en fransk restaurant, hvor en stor
del af selskabet bestilte raclette. Til de, som ikke
ved hvad raclette er, kan jeg fortælle, at det er en
ret, hvor der kommer et grillapparat med en stor ost
ind i på bordet. Osten smeltes og spises sammen
med tilbehøret. Duften af smeltet ost gjorde luften
i det lille lokale temmelig tæt, og vi fik da også af
vide, at vi ”lugtede” da vi kom tilbage på hotellet.
Meget naturligt bliver de fleste lidt trætte om aftenen
efter 40 km skiløb, frisk luft og et par glas vin til rigeligt mad, så der blev ofte stille kort efter kl. 22.00.
Kortklubben var vist dem, der holdt ud længst, og
der blev holdt regnskab med både aftenens vinder
og ugens samlede vinder.
En kort gåtur fra hotellet var der marked med pølser, oste, fransk nougat, vine og andre
lækkerier, så det var nemt at blive fristet,

>>
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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.
Der er et bredt udvalg i størrelser lige fra de største voksne til de alleryngste fra 3 år. Udstyret bliver
løbende fornyet, så der er meget nyt på hylderne.
Lånerne hæfter naturligvis for udstyret og betaler en mindre klubpris til vedligeholdelsen. Et af klubbens
formål er jo netop, at så mange som muligt kommer på ski - og her kan klubudstyret og vejledningen
medvirke til en støtte i starten.
Tobias, Philip og Jan Tubbert låner
udstyr til Skeikampen - turen,
januar 2016

MEDLEMSLÅN I SKIBIKSEN
Nis Peder Juhl
Højdevej 8, Hobro.
Telefon: 2147 6389,
Mail: mnjuhl@webspeed.dk
HOBRO SKIKLUB - SKINYT 102
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SKI OG OPLEVELSEUGE10 - FORTSAT

hvis der var plads til et par ekstra kilo i kufferterne.
Der var flere muligheder for afterski – bl.a. blev der
drukket nogle gode øl på den irske pub og en rigtig
god Mount Blanc weissbeer på en af de mange
restauranter i bakkerne. Hotellets lille bar var også
populær, for her var wi-fi forbindelsen bedst!
Jeg afprøvede et par af de nye ski i skibiksen. Det
var succes! De er booket til næste års skioplevelser
(Nis – du kan godt skrive Lone på 145-5 :).
Tak til Nis for endnu en velplanlagt skitur til et af de
absolut bedste skiområder i verden og tak til alle
deltagere for hyggeligt samvær og ”mega-superfedt” skiløb (for at bruge guidernes udtryk).
Vi er allerede spændte på, hvor uge 10-turen går
hen i 2017.
/Lone Kjær
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Fine resultater i denne s
Vores professionelle klubløbere i
det nordlige har virkelig lavet fine
resultater i denne sæson. Vi har
derfor bedt Christoffer og Marcus
sende en beskrivelse af deres højdepunkter i skiløbet nu, hvor sæsonen går på hæld.

Sæsonen startede allerede i august, hvor jeg rejste
til Chile. Jeg boede og trænede med en god chilensk
ven, som jeg har mødt til nogle worldcup løb. Mit
fokus i denne sæson har hovedsagelig været på
fartsdisciplinerne.
Det vil sige styrtløb, superG og combination. Jeg fik
kørt nogle gode løb i Chile, inden jeg rejste hjem til
Norge for at træne med mit norske hold.

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 102
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Siden nytår har jeg trænet sammen med det norske
europacup-hold. Europacuppen er ligaen lige under
worldcuppen. Vi har haft fast base i Ramsau i Østrig,
og har udelukkende trænet og kørt løb i Alperne.
Jeg havde før sæsonstart sat et mål om at køre i
top 20 til to Europacup-løb. Det lykkedes i styrtløb.
Faktisk har jeg taget Europacup points i alle Europacup styrtløb i år undtaget et, hvor jeg mistede en

e sæson

Her i foråret har jeg deltaget i de norske, svenske
og danske mesterskaber. De norske havde det
hårdeste felt med blandt andet Aleksander Kilde,
som vandt styrtløbet. Her blev jeg nummer 6.
Det svenske mesterskab i styrtløb skulle afholdes
som et sprintstyrtløb med to omgange. Jeg lå
nummer 1 efter første omgang, men så blev det
desværre aflyst pga tåge.
Til det danske mesterskab blev det til guld i alle
discipliner dvs, SuperG, storslalom, slalom og
kombineret.
Alt i alt er jeg virkelig tilfreds med sæsonen. Nu skal
jeg køre 6-7 løb i Norge og Sverige før barmarkssæsonen starter. I august rejser jeg igen til Chile

ski. For at tage point skal man være blandt de 30
bedste. Jeg endte sammenlagt som nummer 23 i
styrtløbscuppen. Det er jeg rigtig godt tilfreds med.
Sidst en dansker tog point i Europacuppen, tror jeg,
var i 2005.

som start på næste sæson, men det er en anden
historie……

Mvh
Christoffer

Jeg har også forbedret mine fis-punkter i fartsdisciplinerne væsentligt i denne sæson, og dermed min
rangering på verdensranglisten.
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§

General forsamling

2016

Formand Niels Leth-Sørensen afleverede sin formandsberetning og Dorthe Villlumsen fremlagde
regnskab og budget og ingen af delene gav anledning til yderligere kommentarer fra de forsamlede.

Hobro Skiklub afholdt generalforsamling d. 17. marts og sædvanen
tro, dukkede såvel medlemmer fra
den faste generalforsamlingsskare
samt nye interesserede medlemmer op. Det er jo også lettere, når
man ikke risikerer at blive valgt.

Tina Bygholm og undertegnede ønskede begge
at udtræde af bestyrelsen og Jan Samms havde
tilkendegivet pr. fuldmagt, at han opstillede til bestyrelsen. Der var ingen mod/medkandidater og
der blev med det samme klappet af valget.
Herefter tog Niels igen ordet under punktet eventuelt for at takke Tina og igen undertegnede for
mange års virke i bestyrelsen. Begge ønsker vi
fortsat at deltage i arbejdet omkring bestyrelsen
som hhv. turleder og redaktør af SkiNyt.
Indsatsen for klubben udløste såvel anerkendelse,
håndtryk, klapsalver samt 3 flasker god rødvin.
Efterfølgende stod der stadig både rødvinskasse
og blomster og en overraskelse tilbage, men det
var fortsat en hemmelighed, hvem disse ting var
møntet på.
Formandens beretning kan læses på klubbens
hjemmeside.
/Charlotte Veng

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 102
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AFTERSKI
2016
Igen i år havde rigtig mange valgt
at gense deres skivenner og få en
hyggelig aften i godt selskab på
Bymarkskolen.
Vi er klar over, at datoen lige før påskeferiens start
udfordrer mange, men desværre er vi nødt til at have
regnskabet afviklet inden 1. april og da afterski ligger i forlængelse af generalforsamlingen for ikke at
trække jer af huse flere gange, var der derfor igen i
år sammenfald med højtiden. Som plaster på såret
var de fleste af dem, vi manglede at se ved bordene
på ski - og det har vi jo fuld forståelse for J

Aftenens store overraskelse kom, da Niels LethSørensen rejste sig og slog på glasset.
En længere indledende tale mundede ud i, at Henrik
Christensen udnævnt til æresmedlem. Der var store
klapsalver fra afterski-gæsterne og Henriks popularitet som turleder, instruktør og bestyrelsesaktiv
viste sig igen tydeligt på aftenenes efterfølgende
Facebook-opslag - se bagsiden.
Bestyrelsen vil gerne takke alle de medlemmer, som
hyggede sig med at gense skiklubvenner denne aften
- vi er glade for det fine fremmøde.

Arrangementet var en reprise af sidste år, hvad
angår såvel menuen som aftenens aktiviteter.
Gullash-suppe, tærter, lasagne og salat og en fin
lille muffinkage med skum på toppen til dessert.
Hallen blev åbnet til glæde for legeglade børn og
gaming og X-faktor på storskærm var også et hit godt hjulpet på vej af 10 poser chips og fredagsslik J
Jeanette Veng havde styr på køkkenregionerne og
Nora Veng styrede opvasken med hård og veltrænet
hånd.
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AFTERSKI - FORTSAT

Skirejser til Tyskland - Østrig - Italien
Kør-selv skiferie - Grupperejser - Snescooter safaris
Altid personlig service!

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 102
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Æresmedlem
Efter dette års afterski har der været mange
positive tilkendegivelser på udnævnelsen
af Henrik Christensen til æresmedlem. Som
skrevet nedenfor sagde Henrik uforbeholdent
ja, da han blev spurgt, om han ville indgå i
bestyrelsesarbejdet og heldigvis sagde han
også uforbeholdent ja til at stille op til et
lille indlæg i bladet oven på udnævnelsen.

>
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ÆRESMEDLEM - FORTSAT

skov, som sammen med ægtemanden Erik i
en årrække lavede uge 7-turen,
spurgte, om jeg
kunne tænke mig
at indgå i bestyrelsen, sagde jeg
uden forbehold
”ja tak”!

FØRSTE SPØRGSMÅL VAR:
Havde du kendskab til, at du denne aften skulle modtage denne udmærkelse? Hvilke tanker gik igennem
dit hoved?
Nej for pokker - jeg havde på ingen måde tænkt
tanken - og da det gik op for mig, at det var mig,
som formanden i sit oplæg talte om, blev jeg helt
paf og nærmest stum.
Redaktionen er glade for, at Henrik ikke blev mere
stum, end at han var i stand til at udtrykke sig på
skrift om sine år i Hobro Skiklub og om sin titel, som
æresmedlem. Nedenfor bliver du en smule klogere
på æresmedlemmets indsats for og tanker om Hobro
Skiklub.
• Hvornår og hvordan ﬁk du kendskab til
Hobro Skiklub?
Da jeg efter endt studietid og et års tid i Århus i
1984 vendte tilbage til et lærerjob i Hobro, blev
jeg hurtigt bekendt med Hobro Skiklubs eksistens. Jeg og en kammerat tog med på klubbens
uge 7-tur i 1985 til hotel Arnica, Alba lidt udenfor
Canazei og var solgt. Også den gang var der et
fantastisk klubliv i Hobro Skiklub. Da Inger Ør-

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 102

34

• Hvad har arbejdet i Hobro Skiklub givet dig som
person - ud over
en masse arbejde
:-) ?
Først og fremmest en meget
stor glæde ved
at dyrke en fantastisk sport sammen med en
masse dejlige mennesker, som deler ens interesse. Samtidig har det været med til at give
én en masse personlige og faglige erfaringer i
forbindelse med det arbejde, som jeg har været
en del af gennem de mange år. Her kan jeg
nævne arbejdet med at forberede og gennemføre klubture, uddannelse som klubinstruktør,
arbejde siden først i 90’erne med klubbens
juniorer i Hobro Alpin Racing Team og sidst
men ikke mindst arbejdet siden 1985 i Hobro
Skiklubs bestyrelse.
• Hvilken rolle har du haft i bestyrelsesarbejdet gennem tiden?
Jeg startede som almindeligt medlem og har
herefter haft sekretærposten gennem mange år.
• Hvad tror du, folk lokalt tænker om vores klub? Og
er der forskel på hvordan klubben fungerer lokalt og
på landsplan?
Jeg er overbevist om, at de mange tidligere og
nuværende medlemmer tænker meget positivt
om vores klub. Alle, der har haft del i klublivet, er
jeg sikker på har haft gode oplevelser og minder.

Vi har haft fokus på at rekruttere nye medlemmer uden megen erfaring på ski blandt andet
med vores ture ”Hobro på ski”- det er langt hen
ad vejen lykkedes - og har en og anden haft
skepsis angående Hobro Skiklub, så er jeg sikker på, at den er forduftet efter at have deltaget
i en af klubbens mange ture.
• Hvilke ture med klubben husker du i særlig grad
og for hvad?
Uden sammenligning husker jeg uge-7-turen til
Jasna i Slovakiet i 1992 - en tur som Bo Gravgård og jeg arrangerede. Turen var på en gang
fantastisk og rædselsfuld.
Der kan skrives bøger om den oplevelse, hvor
der viste sig temmelig mange udfordringer.
At besøge et østland med kun et par år som
demokrati sammenholdt med, at der stort set
ingen sne var udfordrede ikke kun de to turarrangører, men også de 90 gæster, som var taget
med på turen
• Hvilke tiltag i Hobro Skiklub er du mest stolt af at
have været med til at iværksætte?
Det er så absolut arbejdet juniorerne i ”Hobro
Alpin Racing Team” som har eksisteret i ca. 20
år. Da truppen var størst, var der et hold på 45
racere og gennem årene har mange af Hobros
børn og unge været del af det fantastiske fællesskab og er blev hamrende gode til at stå på ski.

• Hvilke styrker
synes du, klubben
har?
Helt grundlæggende
klub-værdier
som fællesskab, kammeratskab og
til stadighed
være en klub,
hvor der også
er ambitioner
om at gøre
medlemmerne bedre skiløbere samtidig og det er
vigtigt, at glæde
ved sporten går hånd i hånd med at dygtiggøre
sig på ski
• Hvor ser du Hobro Skiklub om 10 år?
Med det engagement, som på alle plan bliver lagt
for dagen, er det ikke urealistisk, at Hobro Skiklub vil være en af lokalområdets største klubber.
• Æresmedlem - hvad betyder denne titel for dig?
Det er faktisk ærefuldt at få denne titel som
kun den tredje i klubbens historie og komme i
”klub” med foregangskvinderne Bente Nielsen
og Marie Juhl. Det kan man da kun
være stolt af ;-)
Samtidigt varmer det da også at få
anerkendelse for det arbejde, som
man har lagt i klubben.

Henrik har altid
givet en hånd med
og hjulpet både
store og små i
Hobro Skiklub.

Anerkendelse og rosende ord
skortede det ikke på, da snakken igen gik ved bordene - og
dette viste sig også, da vi lagde
billedet af Henriks udnævnelse
på klubbens Facebook-side.
Læs mere om dette på bagsiden.
/Charlotte Veng
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GCYKLER
G for GODEcykler
til GODEpriser

DIN CYKEL - DIT SPONSORAT
Kontakt
gcykler@gmail.com
eller
2741 0033

BIL · MC · KØRETEKNIK
GENERHVERVELSE
HOBRO SKIKLUB - SKINYT 102
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både før o

S

Hold formen ved lige

r og efter skituren

SOMMERMOTION
GÅTURE - CYKLING

”Den blå fisk” på havnen i Hobro
Er du senior eller har du fri onsdag formiddag så mød op til helt gratis motion. Du skal kunne
gå ca. 8 km. Cykle ca. 30 km. Mulighed for skiløb, når der er sne.
I sommerhalvåret cykler vi kl. 9.00.
Tovholder Marie Kjems Juhl tlf. 42 19 07 67
se evt. www.hobroskiklub.dk

VI RULLER
HVER ONSDAG

FRA 17.00-19.00 I AMBUPARKEN
Der er instruktør til stede og mulighed for organiserede aktiviteter, men du løber frit, hvis du
ønsker det.
Vi træner alpint skiløb og balancefærdigheder
og du kan deltage uanset, om du er nybegynder,
øvet, 4 år eller 44 år
- alle medlemmer af skiklubben er velkomne.
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Tal med en bank,
der forstår dig
Er du på udkig efter en bank, der arbejder lige så hårdt
for dig, som du arbejder for dine penge?
Så tror jeg, det er på tide, vi hilser
på hinanden.

På gensyn i
Spar Nord Hobro
Adelgade 31
Tlf.: 9657 2010
www.sparnord.dk

ard
Østerga
Vibeke
ådgiver
Kunder
36
9657 20
Telefon
k
rnord.d
vst@spa

tættere på

HYTTEUDLEJNINGl
Haf jel

Til 8 eller 12 personer

Jyllandsvej 2, 9500 Hobro
Tlf.: 98 52 44 11
HOBRO SKIKLUB - SKINYT 102
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Yderligere information og bestilling på:

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

Uge 7 ”kør selv” tur
TILMELDING

til Wildkogel i Østrig

FRA 1. JUNI
2016
DER ER PLADS TIL

Med 14,7 km. kælketur og afterkælk

CA.130 DELTAGERE.
H O B R O

S K I K L U B

Børn 0 - 3 år:
kr. 475,-

Børn 4 - 8 år:


Kr. 1075,-

Børn 9 - 12 år:


Kr. 1.575,-

Unge 13 -16 år:


Kr. 2.075,-

Børn/unge er inkl. liftkort i 6 dage, skiskole
og 1/2 pension.
Tillæg for 7 dage:
Wildkogel: 150,Salzburgland: 250,Voksne:


Kr. 4.775,-

inkl. 1/2 pension.
Liftkort til området
Wildkogel:
Liftkort 6 / 7 dage
Kr. 1.600,- / 1.800,Salzburgland

T I L

1 8 .

F E B R U A R

2 0 1 7

Hotel Wolkensteinbär

PRIS PR. PERS:



1 1 .

HOTEL

SKISKOLE

Vi skal bo på Hotel Wolkensteinbär i Bramberg. Det er
tredje gang, vi skal bo på
dette hotel, som er 4 år
gammelt. Store og pæne
værelser, legerum, skistald,
gode parkerings muligheder,
en stor spisesal samt tre
mindre. Der er buffet til
morgen og til aften. Buffet til
aften er med forret, hovedret og dessert. Et pænt og
godt hotel, som egner sig
rigtig fint til grupper. Liften
ligger under 500 meter fra
hotellet, så det er nemt at
gå dertil. Vil man køre, går
der skibus lige uden for
hotellet - det tager kun 2
min. til liften. Det er muligt
at leje et skidepot ved liften
til ski og støvler, hvilket gør
morgen-gåturen til liften
nemmere.

Der er skiskole for alle børn
fire formiddage fra kl. 9.00 12.00 med egne instruktører
fra Hobro Skiklub. Der kan
være behov for 5 minutters
transport i bil eller skibus for
de mindste til det optimale
begynderområde. Mulighed
for tilkøb af voksen undervisning. Gratis carvingkursus.
SKIOMRÅDET
Der er 63 km pister i Wildkogel fra 820 m til 2100 m.
Det er et rigtig godt familieområde. Der er bl.a. nye
kabinelifter og 8 stolelifte
samt begynderbånd. Det er
et topmoderne skiområde,
som er snesikkert. Naturligvis er der også den berømte
kælketur, som er 14,7 km fra
toppen og ned til Bramberg.
Der er adgang til områderne
Zillertahl Arena og Kitzbühl
ved køb af liftkortet til Salzburgland.

BETINGELSER
Medlemskab af Hobro
Skiklub.

Tilmelding:

Liftkort 6 / 7 dage

Fra d. 1. juni 2016 - kun via dette link:

Kr. 1.950,- / 2.100,-

https://docs.google.com/forms/d/1ZhrIFXuFrZcpxtfycBCHoOhxOju3UHsEdMf6CpHE7N8/viewform?
c=0&w=1&usp=mail_form_link

Der tages forbehold for
prisstigninger.

Spørgsmål kan rettes til Niels Leth-Sørensen
nielsleth@live.dk eller mobil 30270485
Tilmeldingen registreres først, når depositum på kr. 2.000,- pr. voksendeltager
indsættes på konto: 9815 4581000540. Husk navn ved indbetaling.
BINDENDE TILMELDING - depositum returneres ikke.
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Afsender: Hobro Skiklub, Gyvelvej 3, DK - 9500 Hobro

Æresmedlem i Hobro Skiklub - Henrik Christensen

Henrik Christensens udnævnelse til æresmedlem i Hobro Skiklub
- er uden sidestykke - det opslag, som i klubbens tid på Facebook har skabt mest omtale.

Hele 100 likes og nået ud til 4127 personer. Henriks egen kommentar til dette var: ”Er det
mange???” og ja, i Skiklub-regi er det rigtig mange! Normalvis når opslagene ud til ml. 4001200 personer. Det taler vist sit eget sprog og vi er ikke i tvivl om, at vi fik valgt den rette til
denne udmærkelse.
First like var fra Anne Jensen, der - som en lille cadeau - modtager SkiNyt i postkassen.
Tak til alle medlemmer og Facebook-brugere for interessen for Hobro Skiklub.

