
Vi elsker sneen og skisport

. . . . fremmødet var stort, da ungdoms afdelingen på 
vegne af Hobro Skiklub afholdt den årligt tilbageven...

SkiNyt
HOBRO SKIKLUBSKINYT #109  | 41. årgang | marts 2018

Læs mere på  |  www.hobroskik lub.dk

Formanden har ordet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 
På tur med Hobro Skiklub  .  .  .  .  .  .  .  .4
Skismøredag hos Villumsign   .  .  .  .  .9
For at vinde i konkurrencer . . .  .  .  . 11
Træningstur Østrig uge 3  .  .  .  .  .  . 12

Årets skiløber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Juniorafslutning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Uge 7 turen Østrig   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Uge 7 turen Tjekkiet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Afterski på Gasmuseet .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

Seniormotion   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Skibiksen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Generalforsamling  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

I dette nummer 109 af SKInYt Kan du blandt andet læSe om følgende:

Af
te

rs
ki 

 s. 
32

Juniorafslutning...



Hobro skiklub - skinyt 109    2

HOBRO SKIKLUB 
Er stiftet d. 29. november 1979 og er i dag samlingssted for lang-

rend- og alpinløbere i alle aldersklasser og med interesser lige 

fra afslappede skiferier til konkurrencer. 

Klubben er tilsluttet Danmarks Skiforbund under Danmarks 

Idrætsforbund og er underkastet disse forbunds regler og love.

HOBrO skikLUBs formål er:
 at samle alle, der har interesse i skisport,

 at skaffe de bedste muligheder for at få mere glæde af   

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

 store konkurrencer,

 at arrangere ture i ind- og udland.

MeDLeMskAB Af HOBrO skikLUB betyder:
 at du modtager vores klubblad, hvor du får information 

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

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

 udveksling af udstyr o. lign.

 træning og instruktion

 mulighed for at dyrke skisporten hele vinteren, billigt,

 lærerigt og hyggeligt i både ind- og udland.

klubben har et skitræk i Hvornum
Skiklubbens hjemmeside: www.hobroskiklub.dk

Langrend henvises til www.skovognatur.dk/roldskovskilaug

kontingent pr år:
Junior 0 - 5 år  Gratis seniorer 18 - ∞  kr. 200,-

Junior 6 - 17 år kr. 200,-   Passive medlemmer  kr.  100,-

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

..................................................

DESIGN  / LAyoUT: HoLSTPLUS 
Email: mogens@holstplus.dk
  
TrykT hos Degngrafisk
oplag 325 stk.

HOBRO SKIKLUB

Vi  glæder os til at  sneen kommer!

SkiNyt
BEsTyrElsEN For hoBro skIklUB:
FormAND: Niels Leth Sørensen
Formand og medlem af turudvalg, kommunikations-
udvalg, instruktørgruppen og adm .gruppen

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

SEKrETær: HENrIK CHrISTENSEN 
Sekretær og medlem af børne- 
og ungdomsudvalg og instruktørgruppen

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

TUrUDVALG: KArSTEN LyKKE JENSEN
Ansvarlig for alpin talent team og medlem af turudvalget 
og ungdomsudvalget . 

Email: kl.j@get2net.dk 
Adelgade 25, Hobro 
tlf: 27 80 94 51

B & U UDVALG: HENrIK SØNDErHoLm
Formand for børne- og ungdomsudvalg

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

TUrLEDErUDV .: JANN SAmS
medlem af Turlederudvalget, Instruktørgruppen og
Afterskigruppen

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 . 

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

PETEr BUGGE
Formand for turudvalget 

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



Forsidebillede:
Charlotte Veng
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SkiNyt

170 på ski i uge 7
fOrMAnDen har ordet

2 uge 7 ture for første gang 
i klubbens historie. Den ene 
til Tjekkiet og den anden til 
Østrig, hvilket betyder over 
170 medlemmer på ski i 
uge 7. 

I samme periode er der OL 
i Sydkorea, hvor Christoffer 
Faarup deltager i fart disci-
plinerne. Så lige her og nu 
er det med stor spænding 
jeg ser fremad, men når du 
sidder med Skinyt i hånden, 
så er det historie. 

En anden historie er, at Ho-
bro Skiklub er på vej mod 
sit 40 år jubilæum, som er i 
2019 og det giver anledning 
til at stoppe op og se på, 
hvad vi laver og hvordan vi 
gør det. 

Så bestyrelsen inviterer 
senere alle, der har lyst til 
et stormøde, hvor vi meget 
gerne vil modtage så mange 

input som muligt og rigtig 
gerne dit input på hvordan 
du ser fremtiden for Hobro 
Skiklub. Måske har du ligele-
des ideer til, hvordan vi fejrer 
klubbens 40 år jubilæum i 
2019. 

Et par uger senere går tu-
rene til Norge og Morzi-
ne – Avoriaz i Frankrig og 
Schweiz. så jeg håber, at 
klubbens medlemmer kan 
se frem til skønne skidage. 

Jeg håber, sæsonen har væ-
ret god indtil nu og jeg håber 
naturligvis, at de sidste ture 
bliver en god oplevelse for 
vores medlemmer. 

Håber vi ses til generalfor-
samlingen og afterski fredag 
d. 6. april og senere til stor-
møde om klubbens tilstand.

 //  Niels Leth-Sørensen

I  sk r i vende  s tund 

ser  jeg  f rem mod 

n o g l e  s p æ n d e n -

de uger for Hobro 

Skiklub:  
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Vi st i f tede sidste år bekendtskab 

med Hobro Skiklub, da vi var med 

på famil ieturen i uge 7. Det var en 

succes. Så da det i  år f laskede sig 

med muligheden for at deltage i uge 

3 turen, var vi ikke i  tv iv l  om, at det 

vi l le vi også gerne deltage i . 

Endelig blev det fredag den 12. januar, hvor vi 
skulle afsted. Vi mødte op i Hobro, hvor vi blev budt 
velkomne af Anette og Jann, og hvor der var en 
forventningsfuld stemning om, at dette også skulle 
blive en god tur. Turdeltagere - 50 stk - var et mix 
af garvede Hobro Skiklub instruktører, erfarne uge 
3 deltagere og så naturligvis sådan nogle som os, 

der var på en slags ”jomfrurejse” med skibus, og 
som deltagere på denne træningstur med stor vægt 
på : ”Det handler om at have det sjovt”

Hvordan gik det så? Var det så sjovt?
Busturen:  Vi kørte 13.10, og buschaufførerne be-
kendtgjorde, at vil ville nå vores destination i Ramsau 
kl. 7.00 næste morgen, og det ramte de på slaget. 
Natten i bussen gik fint, og det er afslappende bare 
at lade sig transportere og ikke at skulle koncentrere 
sig om vej- eller vejrforhold. 

Hotel Pehab i ramsau: Da vi ankom kunne mange 
af os allerede få adgang til vores værelser. Det var 
dejligt. Hurtig omklædning til skitøj og herefter mor-
genmad. Hotellet rangerede med 4 stjerner, så der 
var et bredt morgenmadssortiment, og mulighed for 
at afprøve 200 forskellige slags te, hvis man skulle 
have lyst til det!!
Ramsau ligger ca. 15 min. Kørsel fra Schladming, 
så altså ikke ski ind/ski ud, men det havde turar-
rangørerne lempeligt kordineret, og alt forløb glat 

På tur med Hobro skiklub
UGE 3 TUREN - ØSTRIG 2018ØSTRIG 2018ØSTRIG

scHLADMing/rAMsAU
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og nemt alligevel. Ihvertfald så stod vi hver morgen 
parate ved lifterne i Schladming med vores respek-
tive skihold kl lidt over ni, klar til nye udfordringer.
Schladming bød på varieret skiløb, og udfordringer 
til alle af forskellig karakter - et klassisk nybegynder 
område er det ikke. Skiføret var alle fire dage rigtig 
fint, og vi havde letoverskyet, lidt sol, lidt sne og 3-4 
frostgrader - perfekt!

skitræning: Hans Ulrik var på et hold instrueret af 
Niels. På dette hold var der i alt 8 ”elever”.
Træningen var lagt an på, at vi alle skulle have det 
sjovt og gerne smile hele tiden.
Det lykkedes faktisk for os alle, specielt den genta-
gende træning, flere dage i træk virker, når der skal 
”laves” nye spor i en halv gammel hjerne.
Så det var træning, der rykkede!

Mette var på holdet instrueret af Jesper. Jesper 
kunne lynhurtigt konstatere (og i al beskedenhed 
naturligvis) at dette hold uden sidestykke var ” Det 
bedste hold”.

3x3 timer hvor der blev lagt vægt på grundlæggende 
tekniktræning til en gruppe af skiløbere, der alle 
havde en del sæsoner med skiløb med i bagagen, 
men hvor målet var, at skiløbet kunne blive mere 
glidende, mindre tilfældigt, og også gerne mere 
sikkert, når det går hurtigt og stejlt ned af bakkerne. 
Jesper gik systematisk .. og tålmodigt … til værks 
med helt grundlæggende tekniktræning uden stave, 
og vi var tilbage og hente noget vi alle godt kendte til. 
I hvert fald gætter jeg på, at vi alle havde hørt om det, 
og helt sikkert også tidligere har forsøgt at gøre det, 
men som i kroppen ikke var lagret et sikkert sted, 
fordi det skal trænes og vedligeholdes. Det er det 
fine ved skiløb: man bliver aldrig færdig, ligegyldig 
hvor tidligt eller sent, man er startet som skiløber.
Var skitræningen så sjov?  Det, at være på ”Det bed-
ste hold” med Jesper som tålmodig positiv indpisker, 
det var en fornøjelse, og vi havde på holdet sjove 
timer sammen. Om eftermiddagene kunne vi så øve, 
hvad vi havde lært. Dér oplevede jeg momentvis, at 
det bestemt ikke var særlig sjovt, for det var som 
om, at alt det, jeg havde lært og trænet, blokerede 

På tur med Hobro skiklub
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solafskærmning | tæpper
farver  | tapet | Malerarbejde

smedevej 2 · 9500 Hobro · t 9852 4600

og forstyrrede den måde, jeg normalt stod på ski 
på. Det kan godt være grimt, når selvforståelsen og 
stoltheden rammes. Heldigvis begyndte noget af det 
at bundfælde sig, og lykkes - og lige i dét øjeblik 
kan skiløb gøre én så grundlykkelig, og mundvigene 
tvinges trods koncentration automatisk opad. Det er 
så fedt. Tak Jesper.

Og tak til Jan, Rikke og Karina for en forrygende 
tur ned af en perfekt piste tirsdag eftermiddag. 
fOrneMMeLsen Af fArt, fLOw, kOntrOL. Det 
er tOPPen!
Social samvær og aktiviteter: Fælles aftensmad og 

samling, amerikansk lotteri ( det synes vi i særde-
leshed var en succes ;o)). Ligeledes vakte den deka-
dente disciplin ”skær halsen af champagneflasken 
med ski” stor morskab, både når det lykkedes, og 
når det ikke gjorde.  Så var der den store buffetaften 
i Bierkeller, hvor dampene fra de kæmpestore gamle 
vintønder stadig synes at hænge, og øjensynligt 
var med til at løfte stemningen, udover at Niels og 
Brian greb guitarerne og sang og spillede. Det blev 
en fornøjelig og rigtig hyggelig aften.  

Fordelen ved at deltage som nye i en gruppe af 
erfarne deltagere og dygtige initiativtagere er, at de 

UGE 3 TUREN - ØSTRIG 2018ØSTRIG 2018ØSTRIG
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SMS “nybank” til 1272,  

så ringer vi dig op  

(alm. sms-takst)

Hobro afdeling
Store Torv
Tlf. 9657 5000
jutlander.dk

kender værdien af en god gang afterski. På magisk 
vis samledes folk på et etagerepos, spillemændene 
stod der igen, og alle medbragte lidt af hvert fra kuf-
ferterne, der storsindet blev delt med dem, der ikke 
lige vidste, at denne form for afterski er en superkraft 
og et vigtigt element i Hobro Skiklubs uge 3 tur. Det 
har vi også lært!

Hobro Skiklub evner at byde nye oprigtigt velkom-
men. Engagement, fællesskab og en varm imøde-
kommende stemning smitter. Vi oplevede, at alle 
deltagere havde lyst til at bidrage til, at det netop 
skulle blive en sjov og hyggelig tur. 

Og en ganske særlig tak til Anette og Jann, som har 
været arrangører og turledere på denne tur. Sikke 
et veludført arbejde - kort og godt. Respekt herfra!
Slutkommentar:
Hvordan gik det så? Var det så sjovt? Hertil må vi 
svare ubetinget JA.
er vi blevet bedre til at stå på ski: Hertil må vi svare 
ubetinget JA. (Måske selvforståelsen igen er ved at 
løbe af med os?) 
Vil vi gerne afsted igen:  Hertil må vi svare ubetinget 
JA.

Mette Hillersborg og Hans Ulrik Jensen
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 tættere på

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.

Tal med en bank, 
der forstår dig

 tættere på

Så tror jeg, det er på tide, vi hilser 

Vibeke Østergaard

Kunderådgiver

Telefon 9657 2036

vst@sparnord.dk

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

HytteUDLeJning
Hafjell

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

Til 8 eller 12 personer
Jyllandsvej 2, 9500 Hobro

Tlf.: 98 52 44 11
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skismøredag hos Villumsign 
Skismøredag hos Vi l lumsign var igen i år en r igt ig stor succes. 

Mere end 70 par ski blev igennem dagen klargjort .

I år var ”åbningstiden” udvidet, så man kunne få ordnet sine ski allerede fra kl. 10:00 – 16:00

Lige fra kl. 10:00 stod de første klar, og takket være god planlægning og koordinering var der stort set 
ingen kø i forbindelse med, at man skulle have ordnet sine ski.

Mon ikke at succesen med udvidet åbningstid bliver gentaget i 2019 J

Vi ses!      /Peter Bugge
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e: mogensbach@mogensbach.dk

MOgens BAcH
tØMrerfirMA

ap
s

Tobberupvej 8 · Hobro | T: 2143 1999
Østergårdsvej 300, 8355  Solbjerg  

tlf. 3095 0665   
E: bj@byggefirmaet-johansen.dk

W: byggefirmaet-johansen.dk

ByggefirMAet
Lundbjergvang apS

· Om Og tiLbygning
· tOtaLentrepriSe

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

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

98 52 44 33

98 52 44 33

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

98 52 44 33

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

Mariagervej 42 . 9500 Hobro · værksted: Fynsvej 1

kurt Nielsen   40 56 44 33
esben Nørlem  24 49 68 55
Brian Mikkelsen  24 49 68 89

HObrO   98520911

Vinterdæktil skituren

v/ Charlotte Pedersen

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

Book online

www.ds-staalprofil.dk

Stålprofiler til tag og facade

KØB DIT SKITØJ TIL FERIEN
I SPORT 24 OUTLET 
SPAR ALTID 50%

SPAR

50%
på alle mærkevarer

hele året rundt

50%
på alle mærkevarer

hele året rundtVI HAR ET KÆMPE UDVALG I HANDSKER, 
HUER, SKIBRILLER, JAKKER, BUKSER M.M.

HOBRO 
Thurøvej 15
Tlf: 30 21 37 10

Man.-tor. 9.30-18.00
Fredag 9.30-19.00
Lørdag 9.30-16.00
Søndag 10.00-16.00
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Og det var lige præcis, hvad Jeanette Veng Schack 
havde gjort. 

Faktisk var hun den eneste, som svarede, så hen-
des vinderchance var ret god J 

Da hun tilmed havde ramt rigtigt på alle instruk-
tørerne på billedet i SkiNyt 108 var der ingen tvivl 
om, hvem der skulle vinde bogen ”Børn - familien 
på skitur” af Helene Andersen, som vi omtalte i 
sidste nummer. 

Så ingen nepotisme spillede ind, da hendes søster 
overrakte hende bogen i forbindelse med uddelin-
gen af ”Årets Skiløber” J

Det med at vinde blev i familien denne aften, da 
hendes søn William var aftenenes store vinder 
og kunne gå hjem med både titlen som ”Årets 
Skiløber”, en vandrepokal, evig hæder i bogen og 
1000,- kr. fra klubben som præmie. 

stOrt tiLLykke tiL DeM Begge!  

For at vinde i konkurrencer skal man 
som bekendt deltage i dem J
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Da vi fik muligheden for at komme med på oven-
nævnte tur, var vi ikke i tvivl om, at det var en mu-
lighed, vi ikke kunne sige nej til. Vi havde tidligere 
kun hørt godt om turen og vidste derfor, at turen 
kun kunne blive en succes.

Allerede fra afgang i Hobro var der hygge og snak i 

bussen på kryds og tværs. Man kunne fornemme, 
at der var mange gengangere, men der var også 
plads til nye. Alle var velkomne og blev hurtig en 
del af ”holdet”. 

Det var lige på og hårdt med undervisning allerede 
første dag. De meget dygtige instruktører underviste 

UGE 3 TUREN - ØSTRIG 2018ØSTRIG 2018ØSTRIG

Træningstur til Østrig uge 3
Første, men absolut ikke sidste gang vi har været med på træningsturen 

t i l  Østr ig. En r igt ig god tur med dej l ige mennesker, gode kompetente 

ski- instruktører,  hygge og ikke mindst god glühwein. 
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på et plan, hvor det var til at følge med - respekt for 
deres tålmodighed.

På hotellet om aften var der hygge med lækker 
mad, afterski med fælles bar, amerikansk lotteri, 
hvor man kunne vinde flotte præmier og de 2 spil-
lemænd sørgede for, at stemningen var helt i top. 

Vi vil gerne sige tak for en rigtig hyggelig, sjov og 
lærerig tur.

Vi glæder os til næste år.
Karina & Rikke
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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, luft og suset ned ad bjerget. 
Snetid er store oplevelser, du aldrig glemmer. Danski.dk

FYRKAT
Blomster
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Det er en tradit ion, at Hobro 

S k i k l u bs  v and r epoka l  s am t 

"historiebog" ski f ter ejermand 

hver t  år ,  når  v i  a fho lder  a f -

s lu tn ingsfest  for  sk i racerne . 

Samtidigt udnævnes den nye 

e j e rmand  med  t i t l en  "Å re t s 

Sk i løber " ,  og kan bryste s ig 

med denne titel et helt år frem.

Årets 
skilØbEr

2017-2018
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Årets 
skilØbEr

2017-2018

Prisen går traditionen tro til en person, som enten 
via væremåde, engagement, deltagelse i forskel-
lige arrangementer, eller på anden vis har gjort en 
forskel, f.eks. på det kammeratlige eller klubmæs-
sige plan.

Og netop deltagelse og stort fremmøde er der 
grund til at fremhæve, når der tales om Årets 
skiløber. Ungdomsafdelingens repræsentanter 
har haft den helt store kugleramme fremme, for at 
udregne på personens huller i kalenderen. Det har 
faktisk været umuligt at finde fravær af betydning! 
Dette har haft betydning i forbindelse med afvikling 
af klubbens træningsaktiviteter gennem hele sæ-
sonen, da Personen har deltaget i, og tilrettelagt 
afholdelsen af flere træninger i skiteamet, og også 

været en hyppig aktør i de aktiviteter der ligger 
uden for torsdagsrul.

Udover at være afholdt og værdsat af alle, har 
personen i denne sæson stået i spidsen for den 
træning der har orienteret sig omkring seqboards. 
Personen er en sand ekvilibrist med dette værktøj, 
og har formået at dele ud af sin viden, lavet spæn-
dende øvelser, og gjort det til en leg for mange 
andre skiracere at mestre teknikken.

Derfor er det med stor glæde, at Skiklubben denne 
gang uddeler "Årets Skiløber" til

WILLIAM VENg SCHACK
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fremmødet var stort ,  da ungdoms

afdelingen på vegne af Hobro skiklub 

afholdt  den år l igt  t i lbagevendende 

afslutningsfest for skiracerne.
 
Tordagsrul, skøjtetur, trampolincenter, seqboards 
og hockey er blot nogle af de ting, som har præget 
aktivitetskalenderen for skiracerne i den forgangne 
sæson.

25. januar blev der sat punktum for sæsonen med 
en hyggelig komsammen for skiracere og forældre. I 
lighed med forrige gang, afholdtes arrangementet på 
Bymarkskolen, som kunne stille velegnede lokaler 

til rådighed. Arrangementet bød på spisning, kåring 
af årets skiløber samt naturligvis fysisk udfoldelse.

Næsten 30 børn, unge og forældre var mødt op, 
og første punkt på programmet var en fælles eva-
luering af sæsonens aktiviteter samt en lille snak 
om, hvad der bør komme i støbeskeen til næste 
sæson. Her var turen til trampolincenteret Rush i 
Aarhus en af højdespringerne, og kunne aktiviteten 
samtidig suppleres af uddeling af slushice, så ville 
der ikke være et øje tørt, udmeldte et par af de 
yngste deltagere. 

Der var også et ønske om at reservere skøjtehal-
len udelukkende for skiracere for at åbne op for 
specielle aktiviteter, som ikke egner sig til afvikling 
i den offentlige åbningstid.

Juniorafslutning
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Igennem sæsonen har Ungdomsudvalget været 
opmærksom på fremmødet og kan konstatere, at de 
forskellige aktiviteter er i skarp konkurrence med de 
ting, der i forvejen står på familiernes ugeprogram. 
Derfor overvejes det, om flere aktiviteter skal ryk-
kes konsekvent til weekenderne, da det kun bliver 
sjovere, jo flere skiracere, der deltager. Umiddelbart 
var der bred enighed blandt deltagerne om dette.

Derefter var tiden kommet til uddeling af pokal og 
pengepræmie til årets skiløber. Forhenværende 
formand Bente Nielsen havde beredvilligt stillet sig 
til rådighed for oplæsning og kåring af skiløberen, 
og alle var enige om det retfærdige i at udnævne 
William Schack Veng som årets kandidat. 

Derudover kunne Bente glæde forsamlingen med 

en historie om sit skiløb og pokalens herkomst, og 
hun fortalte også spændende om tidligere tiders 
skiudstyr i form af en ski med kabelbindinger, som 
både kunne anvendes alpint og til langrend.

Så satte alle sig til bords for at nyde sandwicher, 
sodavand og kaffe. Tilmed havde Jeanette Veng be-
gavet deltagerne med en chokoladekage af fineste 
kvalitet, som hjalp til at få blodsukkeret op.

Det var nemlig nødvendigt, da alle skiracere kort 
forinden havde spillet en fornøjelig omgang høvdin-
gebold inde i gymnastiksalen.

Ungdomsafdelingen "takker for lån" af de glade 
unge mennesker, og håber på at opnå et rigtigt stort 
fremmøde igen til næste sæson.

Juniorafslutning

// Henrik Sønderholm
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Nyt område og nyt hotel var nye ydre 

rammer for turen t i l  Østr ig, samt at 

der var en del nye medlemmer med 

på turen: Det betyder alt id nye udfor-

dringer for en tur leder og det kræver 

skærpet opmærksomhed på detaljerne 

for at få turen t i l  at fungerer så opti-

malt som muligt . 

Heldigvis var de indre rammer de samme: En god fast 
instruktørstamme, som alle ved, hvad de skal og yder 
en fantastisk indsats for at få skiskolen til at fungere. 
Det betyder, at alle de ting, som vi selv kan håndtere el-
ler skal styre, er instruktører og turledelsen trygge ved. 

Det nye område var Nassfeld. Ikke et område, der er 
er særlig kendt, hvilket ikke er fortjent. Et ganske glim-
rende skiområde med godt 110 piste km, hvor eneste 
lille udfordring var skabe forbindelse rundt i systemet 
via rene blå pister, men med lidt tålmodighed lykkedes 
det for alle. Vi havde mulighed for at undervise uden at 
bliver forstyrret og vi havde adgang til et bånd til skileg. 
Lidt liftkø onsdag, torsdag og fredag ved hovedliften ned 
fra byen, men ellers meget begrænset ventetid oppe 
i området. Så en samlet vurdering er, at Nassfeld er 
et rigtig godt skiområde med masser af gode pister 
og masser af plads, selv i uge 7 og fastelavn, og ikke 

uge 7 - Østrig

UGE 7 TUREN - ØSTRIG 2018ØSTRIG 2018ØSTRIG



Fortsættes næste side >>
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mindst var vi igen heldige med vejret og havde mas-
ser af sol og en dag med masser af sne. 

Hotellet var en klar opgradering: et virkeligt læk-
kert hotel med flotte store værelser, dejlig mad og 
for det meste rigtig god betjening. Naturligvis var 
det på plussiden, at der var wellness med pool og 
udendørs boblebad. Lidt tilvænning var nødvendig i 
forhold til børn, vand og andre hotelgæster, der var 
på romantisk ophold, men efter et par dage havde 
det fundet et godt leje. Afstanden fra hotellet til liften 
på 15 min i egen bil eller 25 min i bus, var ikke et 
problem, da et godt hotel og et godt skiområde var 
med til at opveje dette. 

Så når jeg ser tilbage på uge 7. turen til Østrig, så 
var det en yderst vellykket tur, hvor alle deltagere 
faldt fint ind i turen og de nye ydre rammer fik vi 
hurtigt tilvænnet os. Så Nassfeld og Hotel Alpen 
Adria kan sagtens være alternativet i forbindelse 
med, at fastelavn om nogle år igen falder i uge 7. 
Som det ser ud nu, er uge 7 turen til Østrig, tilbage i 
Wildkogel og Hotel Volkensteinbär de næste fire år. 
Det betyder nærhed til liften med 5 min på gåben, 
adgang til to store skiområder Zillertal og Kitzbühl 
og ikke mindst den 14,7 km kælketur. 

tak for deltagelse på turen i år. i 2019 bliver der igen 
to ture i uge 7 til hhv. wildkogel i Østrig og Pec pod 
snezkou i tjekkiet.

      Niels Leth-Sørensen n

UGE 7 TUREN - ØSTRIG 2018ØSTRIG 2018ØSTRIG



Fortsættes næste side >>
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Uge 7 Tjekkiet

UGE 7 TUREN - tjekkiet 2018tjekkiet 2018tjekkiet

I  Østr ig indførte vi engang, at hver gang der skul le skåles 

og hi lses råbte vi ”hal l looo…” - Det har nu fået en værdig 

konkurrent i  ”ahoj…” J

Det er svært som nybagt turleder at få armene ned! 

Sidste år var min familie og jeg for første gang i 
Tjekkiet på ski. Vi har ferieret i landet de sidste 25 år 
om sommeren, men aldrig prøvet kræfter med ”the 
mountains”, som tjekkerne kalder det. Inspireret af 
gode venner lejede vi os ind på et pensionat sidste 
år i uge 7 og udforskede pisterne i Cerna Hora. Det 
var jeg så begejstret for, at jeg tilbød Hobro Skiklub 

at stå for en ekstra skiklubtur i uge 7. Der har de 
senere år været udsolgt meget hurtigt på Niels’ 
Østrig-tur, så hvis vi kunne skaffe instruktører nok, 
mente vi, at der var basis for en tur mere, så endnu 
flere medlemmer kunne nyde sneen i vinterferien. 

JeresFerie i Brønderslev blev kontaktet af Niels, 
budgettet lagt og turen budt til salg. Indenfor et par 
måneder kunne jeg melde udsolgt. 
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Vi holdt formøde i januar og alle ski-gæster fik mu-
lighed for at hilse på hinanden og høre om turens 
destination, klubbens forventninger og tilbud og 
lignende informationer. Imens de voksne blev udsat 
for google Slides, legede ungerne i hallen og havde 
hurtigt en fornemmelse af, hvem hinanden var. 

Instruktørerne var på pisten lørdag formiddag 
ved 10-tiden og fik set området og havde intern 
workshop. Imens strømmede det til på hotellet 
og undertegnede hastede hjem for at få styr på 
værelsesfordelingen. Det skulle vise sig at blive 
turens største udfordring! Det blev en næsten gor-
disk knude at løse at familier, som skulle bo på 2 
værelser samtidig skulle bo på samme etage. Men 
til sidst gik det hele op og familierne kunne indlogere 
sig. Mest tilfredse var nok de to ældste teenagepiger 
på turen, som fik appartementen oppe under taget 
med eget badekar og vaskemaskine - så langt væk, 
at ingen andre ville bo der og langt væk fra en mor, 
som ville bede dem rydde op J 

Første dag på skiskolen blev alle pånær de ældste 
børn på pisten ved hotellet for lige at støve skiene 
af og finde formen igen. Holdene var inddelt hjem-
mefra og der var fuld aktivitet fra morgenstunden. 
Skilegsholdet var udfordret, da det ikke var muligt 

at benytte det ellers glimrende bånd til småbørn på 
pisten, da det var forbeholdt ski-elever fra SkiResort 
Cerna Hora. Så Winnie, Nora og Josefine knoklede 
med de små poder op og ned af bakken i forsøget 
på at indøve en god ”pizza” allerede første dag. 

Heldigvis havde nogle af de voksne, som ikke var på 
skiskole, fundet et bånd i Pec Pod, som var offentligt, 
så allerede samme aften blev det bestemt, at alle 
hold rykkede til Pec Pod pisterne om mandagen.

2. dag på skilegsholdet lød det efter 1 time: ”Hvor-
når skal vi hjem?” Med let nervøsitet, som jeg dog 
syntes, jeg skjulte godt og med frygt for, at nu skulle 
jeg mønstre alle mine pædagogiske evner i forsøget 
på at få de næste par timer til at gå med klovnesmil 
og dikkedik og opmuntrende, anerkendende ord, 
svarede jeg anspændt, men påtaget kækt: ”Det er 
der ca. 2 timer til…”. ”JUHUUUU…” var det spontane 
svar! Så er det svært at få mundvigene ned igen. 
Jeg behøver vel ikke sige, at de næste par timer gik 
som en (ski)leg J 

3. og 4. dagen fortsatte skilegen med at øve pizza, 
spaghetti, flyvemaskine og gøre Peter Plys ære 
J  Den helt store finale kom torsdag, da ALLE 30 
skiskole-børn SELV kørte til restauranten i terræ-
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UGE 7 TUREN - tjekkiet 2018tjekkiet 2018tjekkiet

net - de 5 på skilegsholdet UDEN skispidser J Lille 
Jarl på 1 år og farmand Lars blev hentet i bunden 
med snescooter og fragtet op på pisterne - jeg tror 
faktisk, at far var mest begejstret J 
Medaljeoverrækkelse og efterfølgende frokost på 
Zizkova Bouda for hele holdet var en super afslut-
ning på skiskolen. Alle var klar til at blive sluppet 
løs de næste par dage på egen hånd.
Skiskolens indflydelse på børnenes skiløb var en 
fornøjelse at se på de efterfølgende dage - når man 
nåede at se dem, inden de strøg forbi! Parallelski, 
stav-i-sæt, dalorientering, hockeystop, piruetter … 
alle havde lært nyt på eget niveau.

Cerna Hora består af et bjerg, som er næsten 
fladt på toppen. Man kan derfor kun komme over 
bjerget fra sydsiden, området kaldet Janske Lazne 
til nordsiden, som hedder Pec Pod Snezkou med 
en såkaldt Skitour - en forstørret snowcat, som 
kan tage 20 passagerer af gangen. Man står af og 
kører selv videre på ski et godt stykke, inden man 
fragtes det sidste stykke med en ny snowcat. Det 
er superhyggeligt - men også et tilløbsstykke … 

Dette system skabte derfor en del kø om torsdagen 
og mange ventede længe på en plads i den efter-
tragtede vogn uden held. Så nogle vente om, kørte 
i bunden og tog bussen hjem til hotellet … troede 
de (!) Det viser sig, at der også er et fint skiområde 
i Cerny Dül J 

I det hele taget udforskede vi området mere og 
mere (frivilligtJ) på turen og fandt 2 andre gode 
børnevenlige områder. 

Flere eftermiddage i ugens løb stod Lars Pedersen 
for et improviseret snowboardteam, som min egen 
søn blev en del af om torsdagen. Med skiskole 
om formiddagen, hyggeski om eftermiddagen og 
aftenski (ikke at forveksle J ) 4 ud af 7 dage og så 
lige en gang snowboard oveni, må man sige, at 
liftkortet blev udnyttet til fulde. Det var en fornøjelse 
at have den lille piste udenfor, så alle kunne få ski-
lysten styret uanset niveau. 

Vi blev beriget med den perfekte skidag om fre-
dagen og Jesper Villumsen var klar med morfars 
carvingkursus - det legendariske kursus, hvor 
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skiene får en helt anden lyd J De brede pister i 
Janske Lazne var perfekte til formålet. 

Ugen igennem blev talrige restauranter og små 
listige steder udforsket og i år fandt vi -  og små-
forelskede os i - Hotel Emerichs panoramarestau-
rant, hvor vi kunne sætte tænderne i den lækreste 
burgermenu og den bedste bøhmiske suppe alt 
efter mad-humør. 

Fra min side skal lyde en stor tak til alle deltagere 
og instruktører for at skabe de bedste rammer for 
en perfekt uge 7 tur. At man tager del i hinanden, 
hjælper og løfter, hygger, griner og fortæller anek-
doter, inviterer til spontan afterski, åbner værelset 
for legende børn, smiler og siger godmorgen og 
spørger ind til, om det har været en god skidag, 
at alle er klar, når bussen kører, roser maden og 
hotellet og er med på at prøve en ny og mærkelig 
ret … det er alt sammen med til, at jeg MEgET gerne 
laver en ny tur næste år! 

Og jeg har faktisk allerede forberedt mig: 
JeresFerie er kontaktet og hotellet forhåndsreserveret ✔

En grundplan over værelserne på hotellet er nedskrevet ✔
Huskelisten på slideshowet er udvidet med håndsæbe ✔
En skilegstaske med redskaber er forelagt bestyrelsen ✔
Mailadressen til Zizkova er gemt, da det fortjener en 
reprise ✔

Og måske får vi næste år svar på følgende spørgsmål: 
� Hvordan kan en bartender holde styr på hvilket værel-
 sesnummer, hver enkelt familie har allerede fra første
 dag, om man drikker Fanta eller pivo? 
� Hvorfor er der ikke nøgler i toiletdørene nogen steder?
� Hvorfor salter de ikke i vejkanten, så man ikke er Bambi 
 på glatis, når man står ud af skibussen? 
� Hvorfor er der restauranter, hvor man ikke kan bestille 
 pommes frites til maden? 
� Hvorfor er det billigere at drikke øl fremfor sodavand? 
� Hvorfor er thekanden på morgenbordet 3 gange så stor 
 som kaffekanden? 
� Hvorfor er der 4 senge på et 2-sengs værelse? 
� Hvorfor er der ikke gardiner på alle værelser? 

                      //Charlotte Veng n

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen på næste års tur.
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Adelgade 40, 9500 Hobro
Tlf.: 98 52 24 11

Taxa & Bus
Fjordens

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 & BusT: 9857 5710

 

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.

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

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

Skal den pakkes ind ?

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

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

Skal den pakkes ind ?

skal den pakkes ind?

sMeDeVeJ 32 · 9500 HOBrO
Tlf. 98 51 17 55 · www.villumsign.dk

Ejendomsmæglere · Valuarer MDE
CVR nr: 7135 2811
Adelgade 54, Kirketorvet
9500 Hobro

Tlf: 9852 5511 · Fax: 9851 0341
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BiL · Mc · kØreteknik
generHVerVeLse

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

rekLAMe BUreAU

krEATiViTETgrafisk
design

web
design

 
Skirejser til Tyskland - Østrig - Italien  

Kør-selv skiferie - Grupperejser - Snescooter safaris  
Altid personlig service!  

 

Skivevej 14, Hobro  

Tidsbestilling nødvendig på 
tlf.: 2121 3517 eller online
www.detlilletræhus.dk • ek@evaemilia.dk

Klinik for Fodterapi 
Evaemilia Kvan 
Det lille træhus



gåtUre / cykLing
”Den blå fisk” på havnen i Hobro. Vi mødes kl. 09.00.
Er du senior eller har du fri onsdag formiddag så mød op til helt gratis 
motion. Du skal kunne gå ca. 8 km. eller cykle ca. 30 km. 

Tovholder Marie Kjems Juhl , tlf. 42 19 07 67, se evt. www.hobroskiklub.dk.
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både før og efter skituren
sENiorMoTioN

� Kaffepause på Banen

� gåtur ved Mariagerfjord



Hobro skiklub - skinyt 109    30

SKIFERIE I TRYSILSKIFERIE I TRYSIL

For booking kontakt Poul Erik Andersen på
Mail     : polle.elin@webspeed.dk
Tlf     : 98542003
Mobil     : 23713636

Med venlig hilsen
HOBRO SKIKLUB
Poul Erik Andersen

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

“ Læs mere om hytterne på

www.try
silhytter

.dk

Her kan du også se hvilke uger 

der stadigvæk er ledige ”

INTERESSERET ?

ADELGADE 35, 9500 HOBRO, TLF.98 52 21 20 WWW.INTERSPORTHADSUNDHOBRO.DK
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Vi glæder os også til 
at se DIg i Skibiksen

SKIBIKSEN NYT

SkiBikSen
HOBRO SKIKLUB

Lån KLUBBenS UdSTYR
  - og få hjælp og vejledning, før I skal på tur

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.

MedLeMSLån I SKIBIKSen
Nis Peder Juhl
Højdevej 8, Hobro. 

Telefon: 2147 6389, 
Mail: mnjuhl@webspeed.dk

Isabella og Oskar Schack prøver ski til uge 7



generalforsamling i Hobro skiklub afholdes på 
gasmuseet i Hobro fredag d. 6 april kl. 1800.
Dagsorden for generalforsamlingen
1.  Valg af dirigent
2.  Formandsberetning
3. Det reviderede regnskab samt budget for kommende sæson
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 Jann Sams og Dorte Villumsen genopstiller
 Henrik Christensen udtræder. Bestyrelsen har en ny kandidat.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år. 
7. Fastsættelse af kontingent
8. Evt.

Umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen er der afterski. 
Se tilmeldingen på side 27.

Vel mødt! 

/Bestyrelsen

§§
Afsender: Hobro Skiklub, gyvelvej 3, DK - 9500 Hobro

generalforsamling


