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Sebastian Sønderholm...
...er den nye ejermand med titlen "Årets Skiløber",
og kan bryste sig med denne titel et helt år frem.
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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
Adelgade 25, Hobro
tlf: 27 80 94 51

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
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.
HOBRO SKIKLUB - SKINYT 105
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Email: pb1209@outlook.com
Tværgade 3 st., Hobro
tlf. 20 35 83 55

Forsidebillede lånt fra
www.christofferfaarup.dk
..................................................
DESIGN / LAYOUT: HOLSTPLUS
Email: mogens@holstplus.dk
TRYKT HOS Degngrafisk
OPLAG 275 stk.

Sendt fra min telefon
Niels Leth-Sørensen
Med venlig hilsen
Det var alt fra Gyvelvej, ellers fint som altid
Og jeg savner skigymnastik og det nye koncept i det.
Så savner jeg en tur, Hobro på ski, hvor er den

Hafjell billedet skal over til uge 49 turen :-)
Skigymnastikteksten er i den mail, jeg videresendte til dig.
Lidt rettelser fra niels og dertil to kommentarer:

t

Historiske
præstationer af
Hobro medlemmer
FORMANDEN har ordet

Når jeg kigger på
vores medlemmer,
Sendt fra min telefon
Niels Leth-Sørensen
Med venlig hilsen
Det var alt fra Gyvelvej, ellers fint som altid
Og jeg savner skigymnastik og det nye koncept i det.
Så savner jeg en tur, Hobro på ski, hvor er den

Hafjell billedet skal over til uge 49 turen :-)
Skigymnastikteksten er i den mail, jeg videresendte til dig.
Lidt rettelser fra niels og dertil to kommentarer:

som satser på konkurrence uanset,
om det er fuld tid
eller ved siden af
skolegangen, konstaterer jeg, ud fra
det jeg kan se, at
tre medlemmer har
skrevet skihistorie.

Tilbage til ungdom-OL 2016
var det Marcus Vorre, der
kørte sig til de bedste placeringer for en dansk alpinist
ved ungdoms-OL, en 5.
plads og en 7. plads, hvilket
var en helt igennem fantastisk præstation.
Lillesøster Clara-Marie Vorre
lavede den bedste danske
præstation til det store anerkendte ungdomsløb i Andorra, to 2. pladser og ikke
mindre end tre 1. pladser,
hvilket aldrig er sket før i de
mange år som danske løber
har deltaget i Andorra.
Sidst er det Christoffer Faarup, som har kørt de laveste
FIS punkter 17,44 i Super G
i Europa Cuppen, som jeg
kan se, det er det de laveste
punkter, der er kørt af en
dansk skiløber i de alpine
discipliner.

stoffer så mange point i
Europa Cuppen, at ingen
andre danske løbere har
høstet så mange point. Historisk set er, eller om ikke
andet er det så ekstrem
tæt på, at Christoffer er den
bedste danske alpine
konkurrenceløber gennem
tiden.
Det er en fornøjelse at følge
disse medlemmer og deres
indsats for at blive endnu
bedre og herligt at se, at
de ikke hviler på historiske
bedrifter, men blot sætter
nye mål.
Lokalt set er vi ikke med p.t.
i forhold til konkurrencer,
men håbet og troen er der
stadigvæk på, at Hobro Skiklub kommer tilbage med en
ungdomstur med masser af
portkørsel.
Med venlig hilsen
Niels Leth-Sørensen

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

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

tættere på

HYTTEUDLEJNINGl
Haf jel

Til 8 eller 12 personer

Jyllandsvej 2, 9500 Hobro
Tlf.: 98 52 44 11
HOBRO SKIKLUB - SKINYT 105
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Yderligere information og bestilling på:

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

Skismøredag 2017
Igen i år blev skismøredagen et tilløbsstykke og mange fik deres ski
toptunede til turene med klubben.

Det tager lidt tid at få styr på teknikken, men som
det ses på billederne, giver et par af klubbens
instruktører kyndig hjælp til sliberiet, hvis man
ikke selv havde mod på at give sig i kast med
slibningens kunst.
Måtte man vente lidt, kunne ventetiden bruges på
at drikke en kop kaffe eller nyde en lækker vaffel
fra ”Thildes vaffelhus”
Villumsign lagde igen velvilligt lokaler til og talrige
skruestikker var sat op for at tage imod ski, der
trængte til en kærlig hånd.
Skiklubben har investeret i en slibemaskine, som
finsliber skiene og giver en skarphed, man bogstavelig talt kan skære sig på, hvis man er uheldig.
Spar Nord fonden har sponsoreret denne og det
er en rigtig god hjælp til klargøringen af udstyret.
Igen i år blev der solgt brugte ski, skitøj og udstyr.
Vi glæder os til igen at kunne hjælpe dig godt på
vej på ski til næste år.
/Charlotte Veng
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Uge 3 turen 2017
Skiberetning fra
førstegangsdeltager
i Hobro Skiklub.

DAG 1.
Så var dagen kommet. Det var fredag den 13. januar 2017, og vi skulle
med Hobro Skiklub på tur til Østrig. Vi var meget spændt på turen, da vi
ikke rigtig kendte ret mange andre af deltagerne. Vi mødte op på havnen
i Hobro og en stor flot ny bus fra Fjordens Busser holdt og ventede på
alle os glade skigæster.
Den første udfordring på skituren var, da Tina og Anette skulle finde
plads til os alle i bussen. Der var ikke de oplyste sæderækker, så et
større logistisk arbejde begyndte. Men som en i bussen sagde, ”Ja, vi
må regne med et vist frafald allerede fra start”. Her tænkte vi så: ”Mon
vi allerede nu bliver stemt hjem” – men nej – det hele gik op til sidst
og alle var glade.
Vi lagde godt fra start, men kom ikke så langt, da vi lige skulle have en
tur rundt i Hobro og tilbage til start. Anette Leth havde glemt ski tøjet i
bilen !! Da skitøj og en ramme øl var tilbage, fortsatte bussen mod Østrig.
Da vi alle var vel ombord, blev der budt velkommen og serveret kaffe
og lækre kager. Det var en positiv overraskelse for os som nye. Helt fra
start har vi følt os velkommen og godt modtaget. God start på skiferien J
Bussen, som var helt ny og med to snaksaglige chauffør, førte os godt
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gennem Tyskland. Midt om natten kørte vi ind i en
voldsom snestorm. Men de fleste i bussen sov
godt – efter diverse glas rødvin og små shots. Så
det var først om morgenen, da vi kunne se, at vi var
en times tid forsinket, at det gik op for de fleste af
os, at vi har kørt gennem snestormen.
Vel fremme ved et skønt østrigsk pensionat hos
familien Rupitsch Robert og Eva, kunne vi begynde
tømning af bussen og omklædning til skitøj. Det var
en super natur med masser af sne, der ventede
os. Det er jo vigtig at få varmet godt op, inden man
tager ud på ski. Så omklædningen foregik i saunaen
på skift mellem mænd og kvinder og allerede der,
fik vi varmen. Til trods for det, var der ca. 50 par
ømme og hævede fødder, der sagde: ”Av, skal vi
nu i de stramme skistøvler?” Men det kom alle 50
par fødder og afsted til pisten.
Vi blev delt ind på hold af ca. 10 deltagere og med en
superdygtig og entusiastisk skiinstruktør. Allerede
fra start var der en fællesskabsfølelse på holdene.
”Fed dag!”, tænkte vi. Vejret var ikke det allerbedste.
Der var tåge og sne – med meget kort sigtbarhed.
Men super fed sne – og masser af det. Så afsted det
gik. Anders, som var vores skiinstruktør, var meget
tålmodig og forklarede os de øvelser, vi skulle lave.
Han førte os på betryggende vis ned af diverse røde

pister og rundt i et fantastisk ski område. Det var
en fed oplevelse og vi fik alle både grinet og hygget os – selvom vi selvfølgelig lyttede godt efter og
forsøgte at gøre øvelserne så godt som muligt. Ved
middagstid mødtes vi alle 50 på toppen af bjerget
og så var der frokost. Efter frokost kunne vi køre
på ski med dem, man havde lyst til. Vi tror, at ski
instruktørerne stak af på de vilde våger og de sorte
pister. Godt så det ud, da de alle kørte i fuld fart og
ens tøj ned af bjerget i samlet flok.
Gert, Lili og jeg sluttede skiløbet af med lidt varmt
til halsen, inden vi tog offpist i ca. ½ meter sne,
ned til hotellet, hvor et dejligt varmt og velfortjent
bad ventede os. Fed ski dag med en masse gode
oplevelser til os.
Vi havde fået oplyst, at vi alle skulle være uden for
hotellet klokken 17.30. Vi var lidt spændte på, hvad
der nu skulle ske. Men sikke en fantastisk oplevelse.
Her ventede der fælleshygge med champagne og
kransekage. Men inden vi kunne sige SKÅL, skulle
flaskerne åbnes med en ski. Det var så fedt at opleve
den fælles gode stemning blandt alle deltagerne.
Man havde oplevelsen af, at vi allerede kendte
hinanden godt. Aftensmaden blev serveret på det
hyggelige østrigske pensionat. Alle var lidt trætte
7
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efter busturen og en fantastisk fed dag på ski.
Desværre var Finn uheldig og faldt på sidste tur ned
til hotellet og fik ødelagt sit knæ. Allan var kvik og
tog med på sygehuset. De kom tilbage ud på aftenen
og desværre for Finn med benet i en skinne, så han
ikke kunne bøje det. Finn var knust, men med lidt
omsorg og kærlig kvindelig opmærksomhed, vendte
humøret stille og rolig tilbage. Finn vi glæder os til
at se dig igen på skituren i 2018 J
DAG 2.
På dag 2 kørte vi til et nyt skiområde, Flachau og
Flachauwinkl. Solen skinnede og det var perfekt
skivejr. Vi startede alle ud på vores respektive
hold. Vi fik lidt nye øvelser – ikke alle øvelser var
lige nemme. Anders fik vores hold ”låst fast” med
skistave både for og bag ryggen. Anders, savnede
du dit job? Nå, men vi fik en forklaring på den noget
akavede øvelse. Det var jo bare for at få os alle til at
holde fokus ned af bjerget og ikke dreje i kroppen.
Fin øvelse - men også lidt svær.
Da vejret var super godt, kunne vi rigtig nyde det
flotte østrigske snelandskab. Vi fik snakket og grinet i lifterne op til toppen af bjerget. Alle havde en
rigtig god ski dag.

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 105
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Sidst på dagen mødtes vi igen på tværs af holdene
på ”Kuhstall”, som er et rigtig hyggeligt sted. Ved
baren sad man på mælkejunger og lamperne i
loftet var koyver, med rødt lys. Der hang kobjælder
i forskellige størrelser i baren. Igen en fed fælles
afterskihygge.
Efter middagen fandt Niels og Brian deres guitar
frem, og der var sang og hygge i hotellets spisesal.
Alle bidrog til fællessang og hygge. Sikke som 50
glade ski gæster kan hygge og skabe god stemning.
Stor ros til Niels og Brian for deres gode humør og
skønne sangstemmer. Igen en rigtig god oplevelse
som gæst på turen.
DAG 3
På dag 3 kørte vi til ski området i ”Kleinarl”. Her
havde vi frit skiløb hele dagen. Der var mulighed for
at øve på det vi havde lært de to første dage. Igen
en super god skidag.
Desværre blev en af vores instruktører kørt ned på
pisten af en anden skiløber. Jann fik nogle svære knubs
og skulle efterfølgende tage det lidt med ro. Men hurtig
fik han opmærksomhed for de kvindelige deltagere
og Jette stillede en diagnose - Jann er ”opmærksomhedskrævende”. Heldigvis kunne Jann stadig være lidt
med til hygge og på ski. Du er sej, Jann!

At skiinstruktører ikke altid er helt så kloge og fornuftige, fik vi beviset på, da et par af dem skulle ud
og køre off pist og ikke kunne finde vej. Her gik vi og
troede, at vi var kommet til Østrig for at stå på ski, og
så vælger Anders og Karsten at tage skiene af og
gå i ca. 1 meters sne i næsten en time for at komme
op af bjerget, for at finde hjem. Ja hvem ellers end
de to J Men hjem kom de, svedige og trætte.

udviklede sig næsten til en konkurrence mellem to
borde. Heldigvis gik den ene hovedgevinst til vores
bord. Igen var det Lili, der vandt en af hovedpræmierne. Så til næste år filmer Lili os alle, når vi står
på ski. Skituren gik til det andet bord, hvor Peter og
hans kone kan glæde sig til en dejlig tur til Norge.

Til afterski mødtes vi på et af de store værelser,
hvor der normalt sover 5 kvinder. Men denne aften
var vi ca. 40 mennesker overalt i værelset, i køjer, i
senge, i sofaer, på stole og på gulvet. Niels og Brian
spillede igen op til sang og hygge. To gode timer
med fællessang, dans og en masse lakrids – altså
i flydende form.

DAG 4.
På dag 4 blev vi i vores eget skiområde ”Alpendorf”.
Formiddagen var igen med super skiundervisning
på vores hold. Vejret var godt og pisterne var rigtig
gode. Der var gode sigte og lagt op til en skøn ski
dag. Dagens øvelser gik meget på synkron kørsel.
Det var sjovt og fik ens tanker fokuseret på øvelserne. Jeg tror dog ikke, vi scorede toppoint på vores
præstation, men sjovt var det.

Efter endnu et dejligt aftensmåltid hos ”Frau Eva” var
der lagt op til amerikansk lotteri. Det var sjovt. Det

Sidst på dagen gav alle vores instruktører en pragt
opvisning på synkron skikørsel ned af pisten. Hold
9
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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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da op, hvor var I gode. Vi kunne høre, at andre stod på toppen
og så opvisningen med stor ros til følge. Så vi er rigtig stolte
af at have så dygtige og entusiastiske instruktører.
Ud på eftermiddagen fik vi pakket bussen og alle kunne tage
hjem med en rigtig god skiferie i bagagen. Vi glæder os allerede til skituren i 2018.
Tak til alle turledere for en fantastisk god
og positiv oplevelse.
Gert Møller og Charlotte Pil
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Afslutning på ju
En råkold januar aften mødtes juniorerne for sidste
gang i denne sæson til deres
afslutningsaften.

Bymarkskolen lagde - som
de 2 foregående år - rammer
til arrangementet og kombinationen af fri leg i hallen
og et roligt sted til spisning
og hyggesnak for de voksne,
der er mødt op, er rigtig god.

Vi startede med at kåre ”Årets Skiløber”, som I kan læse mere
om her i bladet. Spændingen blev som vanligt trukket ud til
det sidste, men til sidst kunne det alligevel ikke overraske, at
årets prisvinder - fuldt fortjent - blev Sebastian Sønderholm.
Selvom hans far selv står for juniorafdelingen er der altså
ikke tale om nepotisme J Flere bestyrelsesmedlemmer

Solafskærmning | Tæpper
Farver | Tapet | Malerarbejde
Smedevej 2 · 9500 Hobro · T 9852 4600
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å juniortræning
gik op for os, hvem der skulle have
prisen og alle var enige i, at det var
den rette, der fik tidl. formand Bente
Nielsens indstiftede vandrepokal i
form af en forsølvet miniski til låns
til præmiehylden i et års tid og gavechecken på 1000,- kr.
Herefter var der fri leg i hallen ½
times tid, inden der blev trakteret
med sandwich og sodavand.
Bagefter kunne der igen brændes
krudt og kalorier af. Alle mulige
redskaber, madrasser og remedier
var fundet frem og det var vældig
blanding af spring, tovsvingeri, dødbold og fodbold, ungerne fornøjede
sig med.
De voksne kunne hygge sig med
en kop kaffe i de tilstødende lokaler.
indstiller de juniorer, de mener kan komme i betragtning til prisen i indeværende år og der foretages en seriøs diskussion om
udfaldet - ganske som til Oscar-uddelingen J
I år valgte udvalget at fokusere på kammeratskabsånden, det
høje fremmøde til træningsaftenerne og Sebastians engagement
for Hobro Skiklubs juniorafdeling. Der blev klappet højt, da det

Aftenen sluttede ca. kl. 20 og der
blev sagt farvel og godnat og tak for
en god juniorsæson.

Vi håber at se DIG i næste
sæson - jo flere, jo sjovere J

72,
” til 12p
k
n
a
b
o
ny
SMS “ringer vi digst)
k
a
t
så
sms
(alm.

Hobro afdeling
Store Torv
Tlf. 9657 5000
jutlander.dk
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Det er en tradition, at Hobro
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Blomster

Skiklubs vandrepokal samt "historiebog" skifter ejermand hvert
år, når vi afholder afslutningsfest
for skiracerne. Samtidigt udnævnes den nye ejermand med titlen
"Årets Skiløber", og kan bryste
sig med denne titel et helt år
frem.

Prisen går traditionen tro til en person, som med
sin væremåde, engagement og deltagelse i forskellige arrangementer har gjort en forskel f.eks.
DEN BEDSTE TID:
på det kammeratlige eller klubmæssige plan.
OFF-PISTE I
Og netop deltagelse og stort fremmøde og indESPACE KILLY
sats i klubbens træningsaktiviteter gennem hele
ELLER AFTERSKI
sæsonen, har vægtet højt under udvælgelsen
PÅ HINTERHAG?
af dette års skiløber. Personen har deltaget
BOOK ÅRETS SKIFERIE NU
PRISER FRA 2.399
og tilrettelagt afholdelsen af flere træninger i
INKL. OPHOLD OG LIFTKORT
skiteamet, og har også været en hyppig aktør
i de aktiviteter, der ligger uden for torsdagsrul.
Om det er på skibakken eller i forbindelse med
sociale arrangementer, kører personen altid
frem i fuld fart og med 100 pct. Føler sig rigtig
godt tilpas med alle, lige meget om alderen er
0 eller 90, og føler sig drevet til altid at gøre
forned
at ad
tingene
Den bedste tid er snetid. Sammen med dem, der betyder allermest. Snetid noget
er lys, luftselv,
og suset
bjerget. skal blive en succes.
Snetid er store oplevelser, du aldrig glemmer. Danski.dk

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 105

14

ÅRETS SKILØBER

2016 - 2017

Senest har personen stået i spidsen for det nyeste
initiativ i skiteamet; balanceøvelser og træning på
seqboards. Det er ungdomsudvalgets opfattelse, at
personen er kommet rigtig godt i mål med denne
udfordring, og uden yderligere hemmeligholdelse
er det med stor glæde, at Skiklubben denne gang
uddeler "Årets Skiløber" til:

Sebastian
Sønderholm
Det er fuldt fortjent. Tillykke!
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Ejendomsmæglere · Valuarer MDE
CVR nr: 7135 2811
Adelgade 54, Kirketorvet
9500 Hobro

Tlf: 9852 5511 · Fax: 9851 0341

Den 30. november landede jeg
i Vancouvers lufthavn i Canada
sammen med 36 andre danske
unge, der ligesom jeg drømte
om at bestå den canadiske
instruktøruddannelse for derefter at arbejde en sæson som
instruktør i Canada.

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

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

Skal den pakkes ind ?
Skal den pakkes ind ?

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

Skal den pakkes ind?

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

SMEDEVEJ 32 · 9500 HOBRO
Tlf. 98 51 17 55 · www.villumsign.dk

Forud for ankomsten til Vancouver lå først
og fremmest en del overvejelse og spekulation. Et halvt år forinden dimitterede jeg
fra Christianshavns Gymnasium, og havde
således verden for mine fødder og enorm
lyst til at rejse langt væk. En stor lyst til at
gå direkte til eventuelle studier havde jeg
derimod ikke, så at udskyde studier og mere
reelle adspredelser i de canadiske Rocky
Mountains virkede i den grad fristende, da
jeg som mange andre danske unge ej heller
har hverken den fjerneste anelse, om hvilken
retning mit liv nu skal dreje.

/Oskar Dahlin
HOBRO SKIKLUB - SKINYT 105
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Fra klubinstruktør
til professionel i Canada

Læs mere på >> side 18
17
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sæson gennem Snowminds eller lignende firmaer,
da dette skaber en del ro til at komme godt afsted.

En tilværelse med ski tæt på er derimod ikke fjern
for mig. Fra jeg var helt lille, har jeg altid stået på
ski, og specielt det seneste årti er dette foregået
gennem Hobro Skiklub på ture til Norge og Østrig,
først som elev siden som instruktør. Derfor syntes
det at gå dybden med noget af det, jeg værdsætter mest over en hel vinter, som et oplagt og ligetil
valg for mig.
Dermed er det ikke sagt, at det er ligetil at tage
en sæson på ski som instruktør. Det kan foregå
på mange forskellige måder og mange forskellige
steder. Jeg valgte at organisere min rejse igennem
det danske firma Snowminds, der blandt andet
tilbyder destinationer som Østrig, Japan og Canada.
Princippet her er, at man booker sig ind på et kursus
der, i godt selskab med andre unge, klargør en til
den pågældende destinations instruktøruddannelse. Udover det hjalp Snowminds med praktiske
ting som flybilletter, visumansøgninger og kontakt
med skiskolen. Jeg kan varmt anbefale at booke en

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 105
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Livet som instruktør
Hverdagen som instruktør på fuld tid er ligeså uforudsigelig som den er fantastisk og anderledes end
den vante gang derhjemme. Den ene dag tilbringer
man med en gruppe uopslidelige børn med uendeligt gåpåmod, den næste har man fri og bruger
adskillige timer med at hike rundt efter nyt sne og
friske linjer i Canadas berømte puddersne. Udover
at lære andre at stå på ski byder skiskolen også på
rig mulighed for at udvikle eget skiløb. Hver morgen
træner instruktørerne en time på pisterne før lifterne
åbner, ligesom der ofte er eftermiddagstræninger
med fokus på at fra pukler til perfekte parallelsving.
Så er der naturligvis også alt det, der knytter sig til
livet som instruktør, som ikke har med ski at gøre.
At bo tæt op og ned af andre unge med fælles passion for ski og snowboard. At spise færdigretter og
tunsalat for tredje dag i træk uden at tænke videre
over kostpyramider og mangel på grøntsager. At
drikke øl og gå i byen med andre unge, lokale som
internationale, og generelt bare være en del af en
by, hvor alle tænker over næste snefald.
Udover at tilbyde rige muligheder for skiløb giver en
sæson som instruktør i Canada også mulighed for
at opleve meget andet end sneklædte bjerge. Med
fantastisk natur og ligeså imponerende storbyer
er Canada en ideel destination hvis man søger
at være langt væk hjemmefra og opleve noget
ganske anderledes end europæisk kultur og natur.
Skulle man ønske sig mere end Canada er der også
mulighed for at udforske USA. Lige nu planlægger
jeg og nogle andre danskere et roadtrip gennem
Canada og USA efter sæsonen, hvilket blot er en af
de mange ting, der kan opleves med en sæson på
ski i Nordamerika.
På mange måder er livet som instruktør den ultimative forlængelse af den velkendte skiferie, og jeg vil
i den grad anbefale alle unge, der nyder at stå på
ski og gerne vil ud og rejse før studier/arbejde eller

andre fornuftige anliggender at overveje en sæson
som instruktør. Hvad enten man vil organisere det
selv eller vil booke det gennem et rejsebureau er
man mere end velkommen til at sende en mail med
eventuelle spørgsmål eller overvejelser på oskar.
dahlin97@gmail.com, og så vil jeg gøre mit bedste
for at svare og hjælpe folk i gang.
Herfra er der ikke andet tilbage end at ønske folk
derhjemme og medlemmerne i Hobro Skiklub en
fremragende vintersæson med alt hvad der hører
sig til, og så som altid håbe på solide snefald både
i Østrig og Norge, og hvor folk ellers planlægger at
besøge i 2017.
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Hobro på Ski
2017

Hobro på Ski 2017
er nu veloverstået
efter endnu en tur til
Skeikampen, Norge
i uge 5.
I år var der på forhånd booket pladser

Igen i år kunne vi igen sende rigtig
mange nye medlemmer af sted til
Norge, helt præcist 29 nye medlemmer, hvor af mange af dem ikke
tidligere havde at stå på ski.

til i alt 80 deltagere
på turen. Samtlige
80 pladser var hur-

Turen Hobro på Ski er for alle, hvor
tryghed på ski kommer i første
række, og hvor der er fokus på
nybegyndere og let øvede på ski,
samt undervisning. Derfor er antallet af skiinstruktører, der er med
på turen en meget vigtig faktor for,
at gæsterne får det optimale ud af
deres skiundervisning.

tigt solgt. Allerede
efter få dage var de
første 30 pladser
solgt, og efter 1½
mdr. kunne vi melde

Igen i år kunne vi tilbyde helt små
hold, helt ned til 2-3 personer pr.
instruktør, og med 2 instruktører
på de lidt større hold sikrer vi os,
at alle får den optimale individuelle
skiundervisning. Så også en stor tak
til alle instruktørerne fra turledelsen.

alt udsolgt, alt

imens ventelisten
voksede.

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 105
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Vi er i turledelsen meget stolte af,
at turen igen i år var så stor en
succes, og at der allerede nu er efterspørgsler på turen i 2018, så det
bliver spændende og se hvad Hobro
Skiklub kommer med der.
Hold øje med hjemmesiden og
Facebook.
Endnu en gang tak
for en fantastisk tur.
I næste nummer kommer der artikler fra turdeltagere om deres første
klubtur med Hobro Skiklub - det
glæder vi os til J
De bedste hilsner fra turledelsen –
Hobro på Ski
Dennis, Penille og Peter

i

Se flere billeder >> side 23
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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.
3 på stribe - Emma, Caroline og Nanna.

MEDLEMSLÅN I SKIBIKSEN
Nis Peder Juhl
Højdevej 8, Hobro.
Telefon: 2147 6389,
Mail: mnjuhl@webspeed.dk
HOBRO SKIKLUB - SKINYT 105
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Hobro på Ski
2017
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Hobro på Ski:

Skeikampen Norge
februar 2017

Vi skriver efteråret 2016, på pc’en
popper en mail frem på skærmen.
”Nu er det tid til at melde sig til
familieturen til Skeikampen”.
Velvidende, at der er rift om pladserne, er det bare med
at komme til tasterne, for forhåbentligt at sikre sig de
eftertragtede pladser. Alt skal klappe: Skiene skal slibes
og vokses, det klares en dag hos Villumsign; det sidste
dress skal anskaffes; der afholdes lige et SkiEvent på
gymnasiet, hvor der bliver kræset op med udstyr, bl.a.
fra Intersport i Hobro. En kendt person, selveste Thomas
Urskov, berettede om alt der er godt at vide om en god
oplevelse på ski.
Den 1. februar kl. 04.30 er det op. Der skal laves
kaffe til turen og der er smurt madpakker, så vi kan
få noget at spise hele dagen, for der er jo mange
timer foran os, inden vi er fremme i Skeikampen.

Hvem er ”Vi”? Det er Elin og Jan, forældre til Peter
Bugge, farmor og farfar til Mads, Peter’ søn.
Min kone Elin står ikke på ski, men er meget interesseret i at være med på turen, det er jo et dejligt
område at vandre i.

Vi har aftalt at køre fra Hobro inden 06.30, så bilen
skal pakkes med alle vores tasker m.m. Kl. 08.00
er der samling ved Frederikshavn Skøjtestadion
og her bliver der lavet mandtal og givet de første
instrukser. Vel ombord på Stena Line falder roen
over de ca. 80 deltagere.
Kort tid efter afgang kaldes der til samling, hvor
vi bliver budt velkommen af turlederne, der gives
en kort information om de kommende dage og vi
præsenteres for instruktørerne.
Vi - dvs. os som skal have undervisning, hvad alle
skal - bliver kaldt frem til en lille briefing, som af
holdets instruktør. Det team, som jeg kom på, skulle
have Jesper Villumsen som instruktør. Vi fortalte
hver især, hvem vi var og hvad vi forventede os af
de kommende dage, ligesom instruktøren fortalte
om sine planer for de kommende dage.
Vel ankommet til Skeikampen fik alle tildelt en lejlighed og provianten blev fordelt til alle dagene.Maden
er fragtet hertil i varevogn fra Hobro.
Torsdag morgen kl. 09.30 begynder alvoren, så på
med skiene og ud på løjperne. Nu er der undervisning frem til kl. 12.00 og sådan en formiddag flyver
af sted. Vel hjemme i lejligheden, har Elin frembragt
en bedre frokost til de ”tre generationer” på ski, så
de kan få stillet sulten. Efter frokosten er det så tid
til at prøve alt det, man har lært om formiddagen.
Fredag var en kopi af torsdagen. Både torsdag og
fredag, efter at lifterne stoppede, var der arrangeret
”afterski” for alle, hvor der bl.a. var ”Glühwein” til de
voksne og varm chokolade med flødeskum til børnene. En sang blev det også til. Niels Leth gav den
på guitar og spillede nogle af vores kendte sange,
rigtig hyggeligt.
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Lørdag var undervisningsfri. Peter havde foreslået,
at vi skulle tage en tur til Hafjell, for vores liftkortet
kunne bruges der, så det var ikke ekstra penge op
af lommen.
Tidligt lørdag drog vi, Peter, Mads, David og jeg, til
Hafjell. Det er et stort område med flotte løjper og
rigeligt med plads til at brede sig på.
Vi havde sørget for proviant hjemmefra, og godt for
det, for en ”burger” kostede spidsen af en jetjager. En
rigtig god oplevelse at stå på ski også i det område.
Søndag morgen stod den igen på undervisning, og
formiddagen sluttende med ”eksamen”. Her skulle
vi vise vores instruktør, hvad vi havde lært. Én ting
er sikkert, noget havde vi lært, og jeg tror også, at
vores instruktør var tilfreds. Søndagen sluttede med
”ski-ring-ridning” for børnene, et rigtig godt indslag.
Senere søndag var der afgang fra Skeikampen mod
Oslo, og her ventede færgen til Frederikshavn. Efter
indkvartering i kahytterne var der for dem, der havde
lyst, arrangeret fælles aftensmad i skibets restaurant, hvor vi hyggede os til ved 21 tiden. For vores,
Elins og mit, vedkommende, nåede vi som det sidste
inden godnat, en irish coffee og en svingom i baren.
Er der noget at sige til, at man bliver i godt humør efter sådan fire dage på ski? Bare se på alle ”børnene
(fra 3 til 67 år)”, hvordan de håndterer de lange ski,
lytter og ser på deres instruktør, falder uden gråd,
men bare op og videre. Vi vil benytte denne lejlighed
til at sige tak til arrangørerne for en rigtig god tur.

Alt klappede og
vi ses om et år.
Hilsen
Elin og Jan B Sørensen
Mariager
25
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Fjordens

Taxa & Bus
Taxa og Turist kørsel i ind og udland med 1 til
78 passager til konkurrencedygtige priser. Lad
os hjælpe med planlægningen af din næste tur.
Skiboks og Cargo-trailer til de store grupper.

Mor, far og 3 piger i alderen 3-10
år. Vi havde fået anbefalet Hobro
Skiklub, og vi var blevet enige om,
at det skulle prøves.

Morten Lybech
Fjordens Taxa & Bus

T: 9857 5710

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

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

Knauf Danogips og Danoline er del af Knauf Gruppen, der udvikler, producerer og
markedsfører gipsrelaterede produkter samt systemløsninger over hele verden.
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Aktiv ferie for hele familien – ski J
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/Bodil Hollerup

På tur med Hobro Skiklub

– kan virkelig anbefales!

Skiniveau og erfaring er meget forskelligt i vores
familie, så tilbuddet fra skiklubben var perfekt. Der
er plads til alle uanset alder og erfaring med ski,
så det gav en ro at vide, at der ville blive taget godt
hånd om alle.

Overalt blev vi mødt af venlige mennesker, som var
så utrolige hjælpsomme, og hvis fokus var at give
os en god oplevelse på ski, flytte vores grænser og
give os lysten til at tage skiene på igen.

Holdinddeling efter niveau med skiinstruktører, alt
praktisk omkring rejse, forplejning, ophold m.v. var
planlagt af klubben. Vores fokus var koncentreret
om familien og bare at være sammen.

Vi kan helt klart anbefale Hobro Skiklub, som har
et fantastisk godt koncept til børnefamilier. Tak for
en super tur til Norge. Tak til instruktørerne som
sørgede godt for os og vores 3 piger.

Allerede på turen op til Norge blev vi inddelt på vores
hold, så vi kendte holdkammerater og skiinstruktører, inden det gik løs på ski bakkerne.

Pigerne har allerede spurgt til:

”Hvornår skal vi på ski igen?” J
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Book online
v/ Charlotte Pedersen

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

Stålprofiler til tag og facade

www.ds-staalprofil.dk

VINTERDÆK
il skituren

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

Kurt Nielsen
40 5633
44 33
98
52 44

Kurt Nielsen - 40 56 44 33
Esben
Nørlem
Esben
Nørlem
- 24 49 68 5524 49 68 55
Brian
Mikkelsen
- 24 49 68 89
Brian
Mikkelsen
24 49 68 89
Mariagervej 42 9500 Hobro Værksted: Fynsvej 1

Mariagervej 42 . 9500 Hobro · Værksted: Fynsvej 1
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Kurt Nielsen - 40 56 44 33 .TlEsben
Nørlem - 24 49 68 55 Brian Mi
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25 51 Mariagervej 42 9500 Hobr
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Telefon 98 52 44 33 Telefax 98 952
25
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HOBRO l 98520911

BYGGEFIRMAET
LUNDBJERGVANG ApS
Østergårdsvej 300, 8355 Solbjerg

Tlf. 3095 0665

E: bj@byggeﬁrmaet-johansen.dk
W: byggeﬁrmaet-johansen.dk

TØMRERFIRMA

MOGENS BACH

aps

· OM OG TILBYGNING
· TOTALENTREPRISE

4

Tobberupvej 8 · Hobro | T: 2143 1999
E: mogensbach@mogensbach.dk

98 52

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

KØB DIT SKITØJ TIL FERIEN
I SPORT 24 OUTLET
SPAR
ALTID 50%
VI HAR ET KÆMPE UDVALG I HANDSKER,
HUER, SKIBRILLER, JAKKER, BUKSER M.M.
HOBRO

Thurøvej 15
Tlf: 30 21 37 10

Man.-tor.
Fredag
Lørdag
Søndag

9.30-18.00
9.30-19.00
9.30-16.00
10.00-16.00
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SPAR

50%
hele året rundt

Hobro Skiklub
Afterski - Tyroleraften
På Gasmuseet i Hobro
Gasværksvej 2
Kom og deltag i sjov afterski med
Tyrolerstemning & slagermusik
fredag den 31.03 kl.19.00.
Vi serverer en ”stor” beskidt Wienersnitzel
”mit Alles”
Samt kaffe og dessert + vin, øl og vand.

Alt dette for ”kun” kr. 110 .– pr voksen
barn kr.75.–
I løbet af aftenen vil der være et
”stort amerikansk lotteri” med fine præmier.


Sjov konkurrence ” slå søm i”.

Tilmelding til Hobro Skiklub senest den 19 marts
Til Jann Sams - sams.jann@knauf.dk eller til tlf. 9852 5351
Beløbet indbetales senest den 19 marts
på konto 9815 2505614014
HUSK tydelig angivelse af indbetaler
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Klinik for Fodterapi
Evaemilia Kvan
Det lille træhus
Skivevej 14, Hobro
Tidsbestilling nødvendig på
tlf.: 2121 3517 eller online
www.detlilletræhus.dk • ek@evaemilia.dk

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

KREATIVITET

GRAFISK
DESIGN
WEB
DESIGN

REKLAME

BUREAU

w w w. h o l s t p l u s . d k | m o g e n s @ h o l s t p l u s . d k | T : 2 3 9 2 6 0 0 0

BIL · MC · KØRETEKNIK
GENERHVERVELSE
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Hold formen ved lige
SENIORMOTION
Vi mødes ved Den blå Fisk på Hobro Havn hver onsdag. Vi er netop
startet med at mødes kl. 930 ved Den blå Fisk på Hobro Havn til en
rask gåtur.

Alle er velkomne
Tovholder : Marie Kjems Juhl.
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Afsender: Hobro Skiklub, Gyvelvej 3, DK - 9500 Hobro

LÆS MERE INDE I BLADET

GENERALFORSAMLING

31. marts 2017 kl. 1730-1900
DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING:
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Det reviderede regnskab samt budget for kommende sæson
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen - I lige år
vælges op til 4
I ulige år vælges op til 5
6. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år.
7. Fastsættelse af kontingent
8. Evt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
PERSONER PÅ VALG I ÅR:
Niels Leth-Sørensen – Villig til genvalg
Karsten Lykke Jensen – Villig til genvalg

Brian Larsen – Villig til genvalg
Henrik Sønderholm – Villig til genvalg
Peter Bugge – Villig til genvalg
Det er dog altid i bestyrelsens og Hobro Skiklubs
interesse, at der er ildsjæle, som gerne vil hjælpe
bestyrelsen i det daglige arbejde. Så har du lyst til at
stille op til valg i bestyrelsen er det meget velkomment. Skriv til formand, Niels Leth-Sørensen eller
meld dig til generalforsamlingen.
ADRESSEN ER:
Gasmuseet Hobro, Gasværksvej 2,
9500 Hobro.
Vi er glade for al den hjælp, vi kan få.
Bestyrelsen er vært ved en øl eller en vand.
Vel mødt

