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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 106
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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 325 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

FORMANDEN har ordet

Først vil jeg gerne
sige tak for en god
generalforsamling

God afslutning!
Få dage efter blev Marcus
Vorre hædret ved Idrætsrådets Award 2017 med
årets bedrift og kr. 4.000,- i
kontanter.

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:

og en rigtig hyggelig afterski på
Gasmuseet i Hobro med festklædte
deltager, god mad,
festligt lotteri og
en helt igennem
god aften som afslutning på sæsonen.

Marcus fik prisen for sit
historiske resultat ved ungdoms OL i 2016 - Stort tillykke med prisen.
Af gode grunde kunne Marcus ikke selv modtage prisen, da der i samme periode
blev afviklet DM på Hafjell.
Resultater er ikke kendt, da
jeg skriver disse linjen, kun
for Super G. hvor Christoffer
Faarup og Marcus Vorre
blev nr. 1 og 2 som forventet
og mon ikke de kæmper om
de øvrige medaljer med de
to som 1 og 2.

sigtsvækkende resultater,
da han kom på pallen to
gange ved de Norske mesterskaber med to tredje
pladser i super G og i styrtløb. Der blev Norge rystet
lidt i deres grundfjeld, for det
passede dem bestemt ikke,
at en dansker masser sig
ind på medaljepladserne.
Men mon ikke de skal vende
sig til tanken - det tror jeg.
Sommeren står for døren
og jeg håber rigtig mange
har lyst til at udfordre sig
selv lidt på rulleskøjter og
til vores sommertræning.
Følg med på facebook og
på hjemmesiden.
Rigtig god sommersæson
Niels Leth-Sørensen

Kort inden DM kørte Christoffer sig til to meget op-
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UGE 5 TUREN 2017

På skiferie til Skeikampen
med Hobro Skiklub
Her var der skam sørget for madplan og mad nok
til alle måltider – også til hyggen til after-skiing.
Selvom vi ikke er fra Hobro, følte vi os velkommen
fra start. Vi havde hørt om Hobro Skiklub allerede
året før, hvor vi også overvejede at rejse med. Det
blev så først i år, det rigtig blev til noget for os.

Vi havde alle glædet os meget til
turen til Skeikampen. Det var med
en fantastisk følelse i kroppen vi
tog hjemmefra onsdag morgen. Udover forventningens glæde, kunne
vi denne gang se frem til, at Hobro
Skiklub havde styr på alt det praktiske. Ikke engang forplejningen
skulle vi forholde os til.
HOBRO SKIKLUB - SKINYT 106
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Vi var spændte på Skeikampen
Vi har i flere år været i Livigno i Italien, hvor vi hvert
år har nydt solen ved alperne. Så vi var spændte på
om Skeikampen levede op til vores forventninger.
Skiområdet var super fint for os som børnefamilie, hvor flere timer på ski foregik på skiskole om
formiddagen.
Der var pister for os alle – uanset vores individuelle
niveau, behov og øvebaner.
Vi har alle oplevet, at vi er blevet udfordret på ski
og følte os godt tilpas på skiskolen. Vi har dels fået
finpudset teknikken, fået prøvet os selv af og lært
nye teknikker, vi kan bruge videre frem. Men bedst
af alt har vi alle følt os trygge ved vores respektive
skiinstruktører, som alle har været superdygtige
til at lære fra sig, og gjort det sjovt at være på ski.
Sejre i alle højder
At være afsted på skiferie som børnefamilie er
sagen! Det er en utrolig god måde at være sammen på som familie. Vi har alle udfordret os selv
og vovet os ud over egne grænser på skiskolen,

så det var hver dag en fornøjelse at mødes og se hinanden og være sammen om særligt børnenes sejre.
Vi har den dybeste respekt for de dygtige instruktører, der har lært vores piger så meget mere, end vi
overhovedet havde turde at forvente. Udover de sejre vi fire på ski havde på pisterne, bør det (med et
skulderklap) nævnes, at Bedste sejrede ved at overvinde hendes højdeskræk med en tur til tops med
liften. Tænk sig, hvad børnebørn kan få én med til J
Vores piger synes det har været sejt at være med på skiferie med Hobro Skiklub, og de elsker deres mindeværdige medaljer,
som de ﬁk på den sidste dag. Af hjertet tak!

De varmeste anbefalinger til at rejse med Hobro Skiklub
Vi har været yderst tilfredse med at rejse
med Hobro Skiklub, og ville anbefale enhver
anden børnefamilie at tage med næste år.
Tak for en god tur til alle!

5
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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 106
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Yderligere information og bestilling på:

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

UGE 7 TUREN 2017

Østrig - Bramberg
Solen skinnede, og vejret var dejligt. Humørbarometeret stod højt
hele ugen. Skiløbet var super, og
kælketuren var til stor morskab.
Hobro Skiklub er et særdeles godt
bekendtskab.
Som nye medlemmer af Hobro Skiklub var vi - 2
voksne og vores 15 årige søn - i år med på vores
første klubtur.
Vi havde hørt om klubben via vores venner, der
allerede er medlemmer og tidligere har deltaget. Vi
meldte os ind og til turen, og vi tog med til informationsmødet. Her fik vi præsenteret det koncept, som
foreningen repræsenterer. Ikke en rejsearrangør,
men en klub med frivillige, der brænder for skiløb
og al den legesyge glæde, der ligger i at få det til
at lykkes for så mange som muligt at lave kontrollerede sving ned at pister med forskellig sværhedsgrad - ligegyldigt om det er første gang på ski, om
man har prøvet det før, eller er en decideret haj på
ski, er barn, ung eller ung, men bare lidt ældre ;o)
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Vi fik allerede inden turen en klar fornemmelse for,
at dette ville blive et dejligt fællesskab med en flok
som alle synes, at lyden af at klikke skistøvlerne
på skiene er som sød musik, og som bare elsker
skiløb ned af bakker, og som synes at dette er en
meget meningsfuld aktivitet.

Vi fik fornøjelsen af at have Anders ”Betjent” som
kyndig underviser én af de første dage i ugen - tak
for det Anders. Det gav os noget at træne videre på,
og det er tilfredsstillende, at man trods en relativ
sen debut som skiløber, kan lære nyt, og faktisk
selv mærke at det trods alt bliver bedre.

Velankommet til Østrig var vi klar til at prøve pisterne
allerede om lørdagen. Vi havde et stort liftkort, og
dermed adgang til mange pistekilometer og et varieret skiløb i hele Zillertal-området og i Kitzbuhl, og
således kunne vi undgå nogle af de mest opkørte og
bløde pister sidst på eftermiddagen. Vores skievner
kommer bedst til sin ret på brede og relativt jævne
pister.

Glæden ved at føle, at NU lykkes det, er så berusende, og fornemmelsen af, at vi så alligevel ikke,
er verdensmester et splitsekund senere, er og bliver
vores virkelighed.

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 106
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Uomtvisteligt er det, at vi altid vil være glade amatører, hvor taknemmeligheden for at alle lemmer
stadig forblev intakte, er stor, og som sædvanlig gav

vi hinanden løftet om, at vi i vores næste liv håber at
lære at stå på ski allerede, mens vi er børn.
Johan var på snowboardholdet, og han hyggede
sig, og fik kørt en masse, og stod om eftermiddagen sammen med sin kammerat Tobias, så når vi
mødtes til frokost eller sidst på eftermiddagen, var
humøret godt hos alle - de forskellige behov var
blevet tilgodeset i løbet af dagen.

hele taget var der en varm og imødekommende
stemning, hvor der var tydeligt, at alle deltagere
var kommet for at have en god ferie sammen med
familie og venner og at gøre det til så god en oplevelse som muligt.
Vi er glade for, at vi fik muligheden for at deltage i
dette fællesskab i rammer skabt at frivillige turledere, instruktører og resten af Tordenskjolds soldater
i Hobro Skiklub. 1000 tak og på glædeligt gensyn.

En anden væsentlig ting som vi sætter pris på, var
det sociale samvær, hvor dagens oplevelser og
fremskridt kunne evalueres. Vi var i en gruppe, hvor
vi i forvejen kendte hinanden, men snakken gik også
nemt med dem, vi ikke kendte på forhånd, og i det

De bedste hilsner fra
Hans Ulrik og Mette
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UGE 10 TUREN 2017

SKI OG OPLEVELSE - UGE 10 2017
I år gik turen til Italien ved byen
Breuil Cervinia i Monte Rosa – området

nær Monte Cervino / Mat-

terhorn. Liftkortet gjaldt også til
Zermatt – området i Schweiz, så
der var mulighed for skiløb fra 1524
m til næsten 3900 m med sammenlagt over 300 km pister.

Vi boede på Hotel Lo Stambecco, som er beliggende på Plan Maison ovenfor byen i 2550 m
højde med udsigt til Matterhorn og direkte udgang
fra skistalden til liften og sneen.
Lørdag: Vi var 6 pers., som ankom fra Kastrup sent
om eftermiddagen pga. ventetid i Torino. Transporten op til hotellet foregik med snescooter (3 pers.
+ fører) og bagagen i en vogn bagefter. Det var en
oplevelse i sig selv – på trods af kulde, sne og
begyndende mørke.
De øvrige turdeltagere fra Billund kom først over

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 106
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midnat, men de blev da heldigvis transporteret op
i kabineliften. Vi var da nervøse for, at de midt på
natten skulle ud på samme tur som os. Det blev
først til et glædeligt gensyn ved morgenmaden
næste dag, da vi ikke holdt ud så længe.
Søndag: Fra spisesalen kunne vi nyde en fantastisk
udsigt til bjergene omkring os og vejret denne
morgen var helt fantastisk. Danski havde pistevisning på første dag og i fint vejr fik vi en rigtig god
skidag, selvom det sidst på dagen trak til med sne
og dårlig sigtbarhed. Det blev en længere tur, som
også kunne mærkes i lårmusklerne.
Mandag: Vejret var dårligt med sne, en del blæst
og nedsat sigtbarhed. Kun de lavest-liggende
lifter var åbne, så da lårmusklerne også trængte

til et hvil, tog jeg for første gang en fridag. Der var
flere, der droppede skiløbet den dag og tog liften
ned i Breuil Cervinia. En lille hyggelig by, men ikke
en by, der kan udforskes i mange dage, hvilket vi
konstaterede efter de følgende dage med dårligt
vejr. Jens Kristian og jeg fandt dog en rigtig hyggelig
bar med et lidt bredere øludvalg end bare Heineken,

Moretti og Corona, så den kunne vi sagtens have
besøgt oftere.
Vi var mange fra Hobro, som indløste en gratis
billet til frokost denne dag på en restauration, som
måske tilhørte hotellet. De ansatte var i hvert fald
de samme og vi fik en god frokost med valg af 2
retter + kager til dessert. Et klogt træk af hotellet, da
mange af os selvfølgelig vendte tilbage flere gange
og støttede deres indtjening de følgende dage.
Tirsdag og onsdag: Vejret var ikke super godt de
følgende dage. Danski måtte aflyse en planlagt (og
tidligere udskudt) pistevisning til Zermatt-området
i Schweiz, da de øverste lifter forblev lukket pga.
blæst. Et medlem fra Hobro måtte op en gang i
løbet af natten og tømme sin hjelm for sne, så
udluftning om natten var med en vis risiko i dette
vejr. :-O
Tirsdag formiddag endte alle på ski nede i byen
og stod i kø i 1- 1 ½ time ved kabine-liften op til
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hotellet. Af uransagelige årsager havde de lukket
den mindre kabinelift ved siden af, så flere skiture
ned til byen var ikke attraktive. Vi kørte på pisterne
ved hotellet og så højt man kunne komme og fik
nogle udmærkede skidage alligevel.
Torsdag: Vejret så fint ud fra morgenstunden og
vi tog til den højeste top på Monte Rosa med den
store kabinelift, som endelig kørte den dag. Der var
flot udsigt, men der var også meget vind, så man
skulle lige stå godt fast, når de kraftige vindstød
kom. Min bror, Michael, blev bogstavelig talt blæst
omkuld, så der var grund til at være lidt forsigtig.
Helt oppe på toppen føg det også rigtig meget, så
når man kørte ned, var der tidspunkter, hvor man
hverken kunne se sine ski eller sine fødder. Det var
en meget speciel og lidt ubehagelig oplevelse. Et
stykke længere nede var det fint igen og ikke så
meget blæst, så vi fik en rigtig god tur ned til byen.

Fredag: Vi vågnede til den mest fantastiske udsigt
med sol fra en skyfri himmel, men desværre også
med megen blæst og vindstød af stormstyrke,
som vi havde kunnet høre hele natten. Det føg
rigtig meget fra toppene og hen over pisterne, så
ingen lifter åbnede den dag. 4-5 meget ihærdige
svenskere og en vildt sej forhenværende formand
for Hobro Skiklub spændte skiene på og gik op ad
pisten for at få en smule skiløb. J
Mange fra Hobro Skiklub tog turen på gåben op
til en restaurant lidt højere oppe for at nyde en
god frokost. Det endte dog med, at vi kun fik en
god spadseretur med flot udsigt, masser af vind i
håret og et hvil, inden vi vansmægtende kunne gå
tilbage til hotellet. Her serverede de til gengæld en
god frokost til 15 euro, men til den pris endte de
fleste med at købe en sandwich i baren i stedet.
Sult nåede man faktisk aldrig rigtig at mærke –
hotellet havde meget fin forplejning og mange
valgmuligheder hver dag, så at overkomme alle
de måltider blev næsten den største udfordring på
dette års uge 10 tur.
Lørdag: Afgang til Kastrup var allerede kl. 9 om
formiddagen, så vi var MEGET misundelige på
jyderne, som pga. senere afgang kunne nå at få
lidt skiløb på en dag, som vi alle havde drømt om.
Sol som dagen før, men UDEN blæst – det kunne
ikke blive flottere. Nis fortalte, at liftkortet ved aflevering som kompensation udløste 5 euro retur +

Solafskærmning | Tæpper
Farver | Tapet | Malerarbejde
Smedevej 2 · 9500 Hobro · T 9852 4600

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 106
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en voucher, som man kunne indløse til en gratis
skidag. Da liftkortet ikke gjaldt til denne dag, ville
de fleste bruge voucheren med det samme, men
ak & ve. Man skulle ned i Cervinia for at få den,
så efter ventetid ved lugen udenfor hotellet måtte
alle spænde skiene på og køre ned til liftstationen
i bunden.
Da vi lidt efter (sammen med vores bagage) kørte
med den store kabinelift ned, så vi under os en
temmelig stor kø foran lugen, hvor lifkortet skulle

hentes og tænkte på de stakkels Hobromedlemmer, som snart ville ende der. J
Jeg håber, I trods alt fik en god skidag, som afslutning på dette års ”Ski og Oplevelse”
Og på trods af vejrgudernes uvilje skal også lyde stor
tak til Nis for endnu en dejlig tur, som i sandhed blev
en tur med mere oplevelse end ski.
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Hobro afdeling
Store Torv
Tlf. 9657 5000
jutlander.dk
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De fleste af dagene i uge 10 bød
på grund af sne og blæst ikke på
optimalt skiløb, så vi hen til en lovende vejrudsigt sidst på ugen om
fredagen – fuld sol og lidt vind !!

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, luft og suset ned ad bjerget.
Snetid er store oplevelser, du aldrig glemmer. Danski.dk
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En højalpin lørdag

Vi fik fuld sol og fuld storm, så al drift blev lukket
ned! Men sandelig om ikke liftselskabet tilbød en
gratis liftdag som kompensation.

helt op i området. Vi var på Monte-Rosa plateauet
(3500 m) ved 11-tiden og herfra kunne vi se de 20
km. ned til Zermat i Schweiz.

Det blev så lørdag, hvor vi jyder først skulle med
fly sent på dagen.

Så langt ned nåede vi ikke, men vi fik et par fantastiske timer på Schweiz-siden, hvor vi endte med
at stå på gletsjeren i 3900 m højde ved toppen af
Klein Matterhorn.

Vi fik konverteret uge-liftkortet og gik i kø med et
endags kort ved gondoler og kabine. Nu skulle vi

Udsigt, vejr og sne – og plads var super. På samme
tid udsigt til Matterhorn og længere ude vest på
Mont Blanc. 1400 højdemeter ned fordelt på mange
kilometer superskiløb.
Frokosten og vinen i solen var en nydelse oven på
en flot dag inden omklædning og hjemtur.
Lørdag blev en flot afslutning på en broget uge i det
særdeles smukke terræn.

Tekst og fotos:
Nis Juhl
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Nu begynder sæsonen at gå
mod slutningen, og den har
Ejendomsmæglere · Valuarer MDE
CVR nr: 7135 2811
Adelgade 54, Kirketorvet
9500 Hobro

været lang men god. For mig

Tlf: 9852 5511 · Fax: 9851 0341

Chile i august, hvor jeg rejste

startede sæsonen allerede i

alene ned til min kammerat for
Skilte • Bilreklame • Solfilm • Design • Storformatprint • Broderi • Web

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

at træne styrtløb og super-g i
1 måneds tid. Det har virkelig
givet udbytte må man sige, og
selvom løbene fra Chile ikke
ligefrem var fantastiske, så

Skal den pakkes ind ?
Skal den pakkes ind ?

fik jeg pudset formen af til det

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

første Europa-cup løb for sæ-

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

sonen.

/med venlig hilsen

Christoffer Faarup
HOBRO SKIKLUB - SKINYT 106
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Konkurrenceløber

Christoffer Faarup

Fortsættes næste side >>
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Udover VM var hovedfokus i år at køre mig ind i
Europa-cup’en i super-g og allerede i det første løb
lykkedes det at hive nogle point hjem. Bedre blev
det på dag 2, da jeg fik nok point i super-g cup’en
til at få et godt startnummer.
Det blev udnyttet til fulde efter nytår i Wengen og
en 17. plads blev hevet hjem. Derfra gik det på
skinner i super-g og de bedste placeringer blev
to 11. pladser.
Styrtløb har været lidt mere op og ned, og det er
enten gået stærkt eller ud. Til sidst i sæsonen lyk-

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 106
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kedes det faktisk at få min første top 10 placering
i Europa-cup’en med en 9ende plads.
VM
VM var årets højdepunkt, og jeg havde sat høje
mål til mig selv. Jeg vidste, at hvis jeg leverede op
til niveau, så kunne jeg også køre mig i top 25.
Det viste sig, at det kunne jeg kun næsten, men
med en 26., 27. og 30. plads kan jeg ikke sige mig
mere tilfreds med mit VM. Styrtløbsformen peakede
absolut i VM og i kombistyrtløbet var jeg kun 1,78
sek efter førende Romed Baumann.

Det er klart den bedste omgang, jeg har kørt i mit
liv, og det var en fantastisk følelse at komme i mål.
Jeg glæder mig allerede til at skulle konkurrere
imod verdenseliten igen, og der er ingen tvivl om,
at det snart er på tide at få nogle World-cup points.
Efter VM havde jeg brug for en pause. Jeg var både
fysisk og psykisk træt efter lidt over 2 måneder
på farten med træning, løb, skiprep og rejser. Jeg
havde næsten 3 uger uden ski på benene, hvor
jeg fokuserede på styrketræning og intervaller og
lavede lidt bare det, jeg havde lyst til. Det gjorde
mig klar til de norske mesterskaber, som også
blev lidt af en succes.

Jeg fik kørt mit livs bedst FIS-points i styrtløb i
kombistyrtløbet, og så fik jeg jo to 3. pladser i
henholdsvis super-g og styrtløb.
Jeg tror ikke, alle nordmændene var lige tilfredse
med et “urent” podie, men sjovt var det, og ”dansker
på ski”-vitserne dør snart ud ;)
Nu skal jeg ud og forsvare mine fire DM guld fra
sidste år. Det skal nok blive sjovt og forhåbentligt
spændende :D
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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.
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.

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 106
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I år var vi 8 løbere fra det danske
U16 hold som tog til Andorra i uge
5 for at deltage i 5 konkurrencer.
Min far Casper og jeg rejste tidligt søndag morgen
fra Hafjell til Oslo lufthavn. Her mødtes vi med de
andre løbere og forældre, som også bor i Norge.
Flyveturen til Barcelona tog ca. 3 timer. I Barcelona
skulle vi mødes med dem, som kom fra Danmark
og sammen tog vi bus til Andorra. Vi ankom godt
trætte til hotellet søndag eftermiddag. På hotellet,
hvor vi blev indkvarteret skulle der også bo andre
nationer, som Argentina, Chile, Libanon, Rumænien og Belgien.
Mandag skulle vi U14 løbere køre storslalom. Vi
vågnede op til høj sol og gode sneforhold, så jeg
håbede på en perfekt dag. Efter en ok første omgang lå jeg på en 1. plads med 13 hundrededele.
Inden 2. omgang nåede jeg at blive nervøs og
dette gjorde, at jeg ikke kørte en så god omgang.
Så dagens resultat blev en 2. plads. Det var en
pige fra Ungarn, som vandt. Efter løbet var der en
åbningsceremoni, hvor alle nationer kørte ned af
bakken med flag.
Tirsdag var det slalom på programmet og jeg
skulle have revanche. Desværre gik det ikke helt
som planlagt og jeg måtte igen i dag se til, at
pigen fra Ungarn stod øverst på podiet og jeg på
2. pladsen. Jeg var skuffet over min kørsel men
ikke over at blive nr. 2. Resten af dagen tirsdag
var jeg irriteret over, at jeg ikke havde kørt som
mit niveau er til og havde håbet på. Jeg ville så
gerne prøve at stå øverst på podiet.
Onsdag var det 2. løb. Da jeg stod op, var det første
jeg tænkte på, at i dag skulle være min dag. Sagde
til far at i dag vinder jegJ Super G var dagens
første løb og jeg havde et tidlig startnummer. Da
jeg kom i mål, havde jeg ikke nogen god følelse
og kunne da bare stå og vente på, at de andre
kom i mål. Det var nervepirrende at vente og ikke
kunne gøre noget. Heldigvis viste det sig, at jeg
havde kørt dagens hurtigste tid - en sejr i hus.

Konkurrenceløber

Vorre - Andorra 2017

Der er ikke nogen dansker, som før har
præsteret så godt i børne FIS-konkurrencer.

Det var jo en konkurrence til om onsdagen, så vi
fik lidt at spise og så skulle jeg gøre mig klar til at
køre en omgang slalom i super kombinationen. Jeg
startede som nr. 30, da jeg jo havde bedste super
g tid. At stå på start og se de andre køre gjorde
mig lidt nervøs, men denne her gang klarede jeg
at holde nerverne mere i ro og kørte ned til min
anden 1. plads i dag. Onsdag står for mig som en
fantastisk god dag.

Torsdag aften var det afslutningsceremoni. Alle
vindere fra dagens konkurrence fik overrakt deres
medalje. I Andorra plejer alle vinderne at blive vejet
og få slikkepinde i spandevis. I år var det ikke helt
sådan, i stedet for fik vinderne 15 kg M&M pr sejr. Jeg
havde jo 3 sejre, så jeg kunne hente 45 kg. M&Ms.
Nogle delte jeg med resten af det danske hold og
jeg gav også 7 kg til en pige fra Portugal, som jeg
lærte at kende sidste år i Andorra.

Torsdag var ugens sidste konkurrencedag. Vejret
var ikke godt, det var tåget og meget vind. Så det
var vanskelige forhold at skulle køre Super G i. Løbet
blev udsat 30 min. Jeg havde det ikke helt godt, da
jeg vågnede om morgenen, ondt i hovedet og svimmel. Men alligevel prøvede jeg at stille til start. Ingen
nervøsitet, skulle bare være færdig med dagens løb.
Jeg kørte helt okay, kom ned til en fin tid og det holdt
heldigvis til en sejr.

Fredag morgen tog vi tidlig fra hotellet og kørte
samlet til Barcelona. Der sagde vi farvel til dem,
som ikke skulle flyve til Oslo.
Andorra var en oplevelse med gode resultater.
To 2. pladser og tre 1. pladser.
Mange skihilsner
fra Clara-Marie Vorre
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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
HOBRO SKIKLUB - SKINYT 106
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Hold formen ved lige

både før 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

KLUBBENS MEDLEMMER
BESTEMMER UGEDAGEN.
Svar via Doodle, hvilken ugedag, det passer dig bedst at rulle. Hold øje med din
indbakke, Facebook og hjemmesiden :-)
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SKIBIKSEN

HOBRO SKIKLUB
LÅN KLUBBENS UDSTYR

- og få hjælp og vejledning, før I skal på tur
SKIBIKSEN NYT

SKIBIKSEN NYT
Den 25. sæson i Skibiksen er
nu ved at være slut – dog står
der stadig en flok ski og venter på kantslibning og voks.
Der har være mange udlån, men da sneen
på alle destinationer i Europa har været god
denne vinter, er udstyret kommet pænt hjem.
Skibiksen går nu snart i sommer-hi indtil åbning af den nye sæson til november.
Nis Juhl
MEDLEMSLÅN I SKIBIKSEN
Nis Peder Juhl
Højdevej 8, Hobro.
Telefon: 2147 6389,
Mail: mnjuhl@webspeed.dk

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 106
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Nyt æresmedlem
Formand, Niels Leth-Sørensen holdt tale for Nis
Juhl
Nis, Hobro Skiklub værdsætter dit utrættelige arbejde
for klubbens medlemmer og dit arbejde i Skibiksen
som netop i denne sæson har 25 år jubilæum. Et
kæmpe arbejde med at holde styr på diverse udlejninger, sikre at skiudstyret hele tiden er i orden og
opdateret.
Du har orden i din udlejning og kan se samtlige 25
år tilbage, hvem har lånt hvad og hvornår. Arbejdet
før og efter sæsonen med at pakke ud og pakke ned
igen, år efter år og stadigvæk i originalt emballage,
det fortæller noget om, hvordan du passer på de ting,
du har med at gøre.

LÆS MERE INDE I BLADET

Du er utrættelig som turleder gennem endnu flere
år, hvor du har været med til at skabe oplevelser
og skiglæde for alle de medlemmer, som har været
igennem din ture. Igen med punktlighed og styr på
alle detaljer og klar til at løse evt. udfordringer. De
senere år har du haft din tur, ”Ski og Oplevelser”,
med et godt fast ”kunde” grundlag - altid nye steder
og nye oplevelser.

Under afterski-festen på Gasmuseet
blev Nis Peder Juhl udnævnt til æresmedlem af Hobro Skiklub. Formanden
Niels Leth takkede Nis for det utrættelige arbejde med at udlåne skiudstyr
til klubbens medlemmer. Gennem 25 år
har rigtig mange nydt godt af vejledning
og hjælp i Skibiksen.
Desuden har Nis altid deltaget i klubbens mange
arrangementer. Han har været turarrangør af mangfoldige skiture. Hans tur nr. 50 siden starten i 1986
er i støbeskeen til uge 10 i 2018.
Tekst og foto:
Marie Juhl

Nis; du er indbegrebet af Hobro Skiklub. Du møder
rigtig mange af vores nye medlemmer, når de besøger
SkiBiksen på Højdevej.
Du hjælper gerne og siger meget sjældent nej, hvis
det drejer sig om Hobro Skiklub, og det er vi dig
taknemlige for.
Du fornemmer måske, hvor vi bevæger og henad.
Jeg kunne fortsætte med at remse op om din kolossale indsats for Hobro Skiklub. Du skal vide at denne
beslutning bestyrelsen har truffet, har været den
absolutte nemmeste i det forgangene år
Så kære Nis, det er fuld fortjent og en stor fornøjelse at udnævne dig som nyt Æresmedlem af
Hobro Skiklub.
//Niels Leth Sørensen
25
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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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General forsamling

2017

Generalforsamling & Afterski
Hobro Skiklub havde i år valgt at
holde den årlige aften på Hobro
Gasmuseum. Bestyrelsen ville prøve noget nyt og andet med afterski
for at få nogle flere medlemmer til
en hyggeligt afterski.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen holdt vi i de gamle gaslokaler. Dagsordenen blev gennemgået og alt forløb
som det forventedes.
Nis Juhl ledte slagets gang som dirigent og
de fremmødte gav bestyrelsen en fin klapsalve for
regnskabet og formandsberetningen.
Alle kunne igen se, at Hobro Skiklub er en stor og
levende klub med masser af aktiviteter.
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AFTERSKI
2017

Vi havde valgt et tema med tyroleraften, så vi skulle alle have en STOR
beskidt wienerscnitzel.
...den var super god og maden fik vi leveret fra
Slagter Bitten i Onsild.
Rigtig mange af aftenens gæster, der havde taget
det med tyroleraften til sig, så der var stor fremmøde
af medlemmer i tyrolerdress - tak for det!
Vanen tro var der også to personer, der gerne ville
skille sig lidt ud fra resten af selskabet J Godt gået,
Karsten & Henrik! De skønne ungersvende ses i
deres outfit med pelshue her på siden.
Vi havde et stort amerikansk lotteri med store fine
gevinster for mange tusinde af kroner.

For de yngre medlemmer var der lavet en sjov
tegnekonkurrence og de fik gaver for deres sjove
billeder - også tak til Jer.
Nis Juhl blev kåret som klubbens æresmedlem på
denne aften. Det blev givet for hans store indsats
i klubben samt de mange år i skibiksen og turarrangør. STOR tak til dig, Nis. Formandens tale i den
anledning kan læses andetsteds i dette nummer
af Skinyt.
Vi var ca. 65 personer, der havde en rigtig god aften
og der blev givet stor opbakning fra de fremmødte
til en gentagelse til næste år.
Det er en dejlig fornemmelse, når I - klubbens medlemmer - bakker op om sådan en fin aften.
Vi ønsker en ski’go’ sommer til jer alle.
Afterski hilsen
Karsten – Dorthe - Anette - Jann

HOBRO SKIKLUB - SKINYT 106
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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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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

Ungdommens Røde Kors
I skibiksen er der hvert år udstyr, som ikke længere
ﬁndes værdigt til udleje, men som alligevel er for godt
til at kassere helt. Ungdommens Røde Kors har i
flere år nydt godt af denne tanke om ”cirkulær økonomi” og igen i år har Nis modtaget en dejlig hilsen.
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Kære Nis og Hobro Skiklub
Så er vi hjemme igen efter en
dejlig uge i Trysil med 20 ferielejrbørn, der trængte til en
god oplevelse. Dét fik de så
med masser af skiløb i smukt
vejr, fællesskab, hygge og nye
venskaber.
Stor tak for jeres aflagte grej,
som endnu engang fandt god
anvendelse. Vi kunne i år nøjes
med at leje 2 par støvler til børnene, så det var billigt sluppet
- og så kan vi bruge pengene
på sjovere ting, fx varm kakao
til børnene på fjeldet.

Med venlig hilsen

Jakob Bendsen

Lejrleder, Vinterferielejr
Ungdommens Røde Kors
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Afsender: Hobro Skiklub, Gyvelvej 3, DK - 9500 Hobro

FORÅRS-SKIHILSEN FRA CANADA
Se artiklen om Oscar Dahlins Canada-eventyr i Skinyt 105.

