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Jegten på et nyt hotel - uge 7
De sidste par år har jeg som turleder for uge 7 turen ledt 
efter en ny destination og et nyt hotel til denne tur .
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Læs mere på  |  www.hobroskik lub.dk



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

langrend- og alpinløbere i alle aldersklasser og med interesser 

lige fra afslappede skiferier til konkurrencer . 

Klubben er tilsluttet Dansk Skiforbund under Dansk Idrætsfor-

bund og er underkastet disse forbunds regler og love .

HOBRO SKIKLUB’S formål er:
 at samle alle, der har interesse i skisport,

 at skaffe de bedste muligheder for at få mere glæde af   

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

 store konkurrencer,

 at arrangere ture i ind- og udland .

MEDLEMSKAB AF HOBRO SKIKLUB betyder:
 at du modtager vores klubblad, hvor du får information 

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

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

 udveksling af udstyr o . lign .

 træning og instruktion

 mulighed for at dyrke skisporten hele vinteren, billigt,

 lærerigt og hyggeligt i både ind- og udland .

Klubben har et skitræk i Hvornum
Skiklubbens Hjemmeside: www .hobroskiklub .dk

Langrend henvises til www .skovognatur .dk/roldskovskilaug

Kontingent pr år: 
Junior 0 - 5 år  Gratis Forældre med Juniorer Kr. 100,-
Junior 6 - 17 år Kr. 150,-   Seniorer 18 - ∞  Kr. 200,-
Alpine Skiteam Kr. 350,-  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 375 stk.
.....................................................

HOBRO SKIKLUB

Vi  glæder os til at  sneen kommer!

SkiNyt
BEStyRELSEN FOR HOBRO SKIKLUB:
ForMAnD: Bente nielsen
Email: svend-nielsen@dadlnet.dk
Søndertoften 78, Hobro
mobil:  61 81 49 21

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

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

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

TuruDVALg: HEnrIK IVErSEn
Email: henrik@nigi.dk
Spiraeavej 6, Hobro
tlf. 21 60 66 15

MoTIonSuDVALg: TInA BygHoLM
Email: tinabygholm@hotmail.com
Randersvej 23, Hobro
tlf. 26 19 40 21

KoMMunIKATIonSuDVALg: 
CHArLoTTE VEng
Email: charlotte.veng1@skolekom.dk
Hodalsvej 43, Hobro
tlf. 20 35 52 12

KonKurrEnCE/BrEDDEuDVALg
Lars Munkholt Sørensen
Email: rodmunkholt@webspeed.dk
Koldbæksvej 32, Hobro
tlf. 29 23 18 82

SponSoruDVALg . 
Vibeke Schiønning Dahl
Email: kidstop@youmail.dk
Hegedalsparken 11, Hobro
tlf. 21 21 13 75
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Måske også velkommen til 
Fie udby Erichsen og hendes 
mand renée . Fie var i flere 
år klubbens store talent og 
hjembragte flere mester-
skabsmedaljer til klubben . 
under alle omstændigheder 
skal der også fra skiklubben 
lyde et stort tillykke med den 
flotte sølvmedalje ved oL .

Starten er gået for en 
ny vintersæson i Hobro 
Skiklub. 
Bestyrelsen har arbejdet 
med at få lavet en sæson-
kalender med mange akti-
viteter og ture . Vi er som 
sædvanlig spændte på, om 
vi har ramt rigtigt med tilbud-

dene . Vi er også spændte på, 
om vi får mulighed for at løbe 
på ski herhjemme . Der skal 
gøres en stor indsats for at 
få mere gang i juniorafde-
lingen, som i et par år har 
mærket en nedgang i antal 
deltagere . Breddearbejdet 
i klubben med begynder-
undervisning for børn og 
voksne er fortsat højst prio-
riteret . nogen kan måske tro, 
at man skal være dygtig på 
ski for at være medlem af 
klubben . 

Den flotte presseomtale af 
eliteløberne vil vi ikke være 
foruden . Den giver klubben 
positiv omtale, men det må 

ikke få potentielle medlem-
mer til at tro, at det er der be-
styrelsen har sit hele fokus .

Danmarks Skiforbund har 
besluttet, at den traditions-
rige tur i forbindelse med 
nordkredsmesterskaberne i 
uge 49 igen skal have base 
på Hafjell . Hafjell er kendt af 
utroligt mange medlemmer 
af klubben og vi håber, at 
mange juniorer, men måske 
også forældre vil finde det 
attraktivt at komme med 
på sæsonens første skitur 
på sne . 

Med venlig hilsen

Bente Nielsen 
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Kære medlemmer - nye som gamle!



K I G  I N D  i  v o r e s  s t o r e  s k i a f d e l i n g 
o g  f å  e n  s k i s n a k  m e d  e n  a f  v o r e s  s k i e k s p e r t e r

SKIUDLEJNING VINTERFERIESKIVÆRKSTED
I TRySIL

Mads
poul Erik

Lars

Vi er klar til den nye skisæson 
med masser af SPLiNTErNYT 
Salomon 
udstyr til 
superpriser til børn og voksne.

Du kan også leje ToP SKi fra 
mærkevare-leverandørerne til 
de helt rigtige priser

Nordens skimekka
Lej en lækker hytte eller lej-
lighed  til 12 eller 8 personer i 
Trysil. Til supergode priser.
Se mere på: 

www.trysilhytter.dk

KiG iND til os - vi er klar til at 
SLibE og VoKSE dine ski - så 
de bliver 
som nye...

Adelgade 35 • 9500 Hobro • Tlf. 9852 2120 • hobro@intersport.dk

DIN  SKIEKSPERT
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Theaterrestauranten
Theatertorvet 1
9500 Hobro

Tlf. 98 52 17 00
Frokost • A la carte
Selskaber • Ud af huset

www.theaterrestauranten-hobro.dk

5SkiNyt - Hobro SKiKLUb



Funky festival
skileg, sol og sommer

Solen skinnede ned fra en skyfri himmel . Faktisk skinnede den så 

meget, at både faktor 30 og den store vanddunk måtte køres 

i stil l ing – for vi skulle jo ud at stå på ski! 

skileg
Skribent:

Charlotte Veng
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SFo’erne på de kommunale skoler afholdte denne 
dag Funky Festival og havde inviteret byernes 
frivillige foreninger med til at vise, hvad de står 
for, hvad de kan tilbyde deres medlemmer og til 
at lave en aktivitet for børn denne eftermiddag . 
Skiklubben hoppede på krogen og vi aftalte, at vi 
måtte have rulleskøjterne i gang . 

Heldigvis stillede SFo’en på rosendalsskolen 
velvilligt deres udstyr til rådighed, så vi havde rul-
leskøjter og beskyttelsesudstyr til en masse børn . 
Bilen var desuden læsset med en spansk væg og 
en masse foldere til uddeling . Sider fra de seneste 
nummer af Skinyt var printet ud og en lille konkur-
rence om at finde sidetallene på de rigtige artikler 
lokkede et par måske kommende skibumser til . 

Vi fik i den grad både sved på panden af den bag-
ende sol, men i særdeleshed også over at skulle 
hjælpe så mange børn i og af udstyr . Heldigvis 
var der hjælp at hente i både Sofie rod og Emilie 
Lykke, som også hjalp ungerne med klargøringen 
og William Schack viste nogle seje rulleskøjtetricks . 
Vi satser på, at dette arrangement bliver en 
årlig tilbagevendende begivenhed, hvor vi kan 
præsentere flere dele af skilegsprojektet for 
interesserede børn og voksne og udvikle lidt på 
vores stand, så den bliver ekstra indbydende og 
underholdende for børnene . 

Det var en rigtig god eftermiddag, men vi blev 
også den erfaring rigere, at vi skal satse på at 
præsentere flere skilege, hvor rulleskøjter ikke 
indgår . Derfor håber vi at kunne lægge eksempel-
vis en tæppebane ud, hvor børnene kan prøve at 
gå på rigtige ski . 

Det er en rigtig fin måde, hvorpå vi kan vise, at 
skiklubben er for bredden, for hele familien og 
samtidig sprede vores budskab om både skileg og 
juniorarbejdet . Vi glæder os allerede til næste år 
og håber at vejrguderne også til den tid er med os . 

Funky festival
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På gensyn i
Spar Nord Hobro
Adelgade 31
www.sparnord.dk

Støtter din bank ogSå din Skiklub?

Vibeke østergaard
kunderådgiver
tlf. 96 57 20 36
vst@sparnord.dk Skiløbernes bank

Solafskærmning   Tæpper
Farver   Tapet   Malerarbejde

Smedevej 2   9500  Hobro
Tlf. 98 52 46 00   Fax. 98 52 49 35
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Få professionel skitræning  
- indendørs
Skiløb hos os er så tæt på det naturlige man kommer, 
uden at være der selv. 

Med en bred vifte af veluddannede instruktører er vi klar 
til at tage imod dig.
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KONTAKT:
Holmstrupgårdvej 18 . 8220 Brabrand

Tlf 86 27 90 00
e-mail: info@skiarena.dk

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

www.skiarena.dk

Vi kan give dig 
mere tid på ski

Vi kan give dig bedre tid på ski

Vi kan mindskerisikoen for skader

BOOK Tid

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. 

Skinyt_Hobro_2008.indd   1 21-08-2008   09:03:40
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Torben E. Møller
Ure · Briller · Guld · Sølv
Adelgade 20, 9500  Hobro. 

Tlf. 98 52 01 54
www.torbenemoller.dk

FYRKAT
Blomster
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Uanset din hilsen, har 
vi gaven der passer til
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SØNDAG D.  11. NoVEMbEr  10:00 -14:00

Skirute klargøringstur
S å  e r  d e t  i g e n  t i d  t i l 

den årlige skirute klar-

gøringsdag i rold Skov . 

Vi mødes ved røverknolden – p-
pladsen på Himmerlandsvej mel-
lem rebild og Skørping kl . 10 og 
arrangementet slutter ca . kl . 14 . 
røverknolden har siden sidst fået 
sansesti, tudsetrampeklaver og 
xylofoner .

Gå i ”Tommelises fodspor” 
og tag hele familien med 
til Rold skov.

når vi har været en tur rundt i sko-
ven og rydde langrendsløjperne 
for smågrene og slået markerings-
pæle i, er rold Skov Skilaug vært 

for bålpandekager og varm kakao . 
Man er velkommen til at med-
bringe madpakker og drikkevarer . 
Det har de seneste år været nogle 
hyggelige timer med skisnak, mas-
ser af leg på legepladsen og en 
god fornemmelse over at hjælpe 
lauget med klargøringen, så vi kan 
komme ud på langrendsskiene, 
hvis sneen bliver god . 

Læs evt. mere på denne hjemmeside: 
http://www .visitdenmark .dk/da/
danmark/skiruten-i-rold-skov-
gores-klar-gdk683133

Der er ingen tilmelding – bare 
mød op og vær med ! 
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De s idste  par  å r  har 

jeg  som tur leder  for 

uge 7 turen ledt efter 

en ny destination og 

et nyt hotel til  denne 

tur . Jeg har været rig-

tig langt omkring - na-

turligvis i Østrig, men 

også Frankrig,  Ital ien 

og Tyskland er blevet 

gennemsøgt v ia  net-

tet . 

Flere rejsearrangører har fået 
lov at give deres bud på en mulig 
uge 7 tur . Det har været en svær 
opgave, jeg har stillet mig selv og 
diverse rejsearrangører, hvilket 
har resulteret i, at de fleste af 
disse har meldt pas . 
nogle få krav har jeg haft:

1.  Et hotel af en rimelig  
 standard
2.  Max 15 minutter i egen
 bil fra hotellet til ski-
 området
3.  Børnevenligt ski-
 område
4.  En pris, som ikke er 
 væsentlig højere end 
 den fra tidligere år

Det gav en masse udfordringer, 
fordi vi skal af sted i uge 7, en uge, 
hvor der som bekendt også er fa-
stelavnsuge ca . hvert tredje år og 
netop det, betyder at ugen er me-

get efterspurgt specielt i Østrig . 
En gruppe på 100 personer lyder 
attraktiv, men fordi vi skal af 
sted i højsæsonen og grundet 
det faktum, at de fleste hoteller, 
specielt i Østrig, er meget tro 
over for deres stamgæster, giver 
en kæmpe udfordring i at komme 
ind på et hotel . 

Men enhver jagt kræver en tål-
modig jæger - en jæger, der har 
fornemmelsen af, hvor der er godt 
og en jæger, der tør tage nogle 
chancer . Jeg har ikke jagttegn, 
men jeg havde tålmodigheden, 
fornemmelsen og det held, der 
skulle til . Først havde jeg en af-
tale med et hotel tæt ved Lofer 
i Østrig . I forbindelse med uge 
7 turen i år var familien Leth på 
ski i Lofer for at se området . Det 
blev desværre ikke godkendt, så 
der røg det hotel . I løbet af uge 7 
var vi så på kælketur i et område, 

Jagten på et nyt hotel til
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der hedder Wildkogel . Jeg 
havde se lidt på området 
tidligere, men var ikke 
helt begejstret for alle 
de træklifte, der var i 
området . Men en helt ny 
kabinebane fra Bramberg, 
som giver en 14 km ned-
fart på kælk og ca . 8 km 
på ski, samt at der var en 

ny seksstolslift på vej til næste 
sæson, tændte interessen igen . 

Så straks vi var kommet hjem, 
blev der sendt mail til diverse 
hoteller og til en enkelt rejsear-
rangør med speciale i grupperej-
ser og som havde Wildkogel på 
programmet, men lige lidt hjalp 
det . Der var ikke hul igennem . 
rejsearrangøren trak i alle de 
tråde, han kunne trække i og til 
sidst endte vi ved Hotel Wildkogel 
i neukirchen, som er nabobyen til 
Bramberg . Men desværre havde 
de ikke plads i uge 7 2013 . rej-
searrangøren var ikke helt tilfreds 
med den behandling, han havde 
fået af hotellet ved andre lejlig-
heder, så han trak sig . Dog var 
han så flink at fortælle at præcis 
Hotel Wildkogel havde planer om 
et nyt hotel til sæsonen 13/14 i 
byen Bramberg . nu var der ikke 

andet at gøre end at køre en tur 
til Østrig i påsken for at se Wild-
kogel området og for at besøge 
Hotel Wildkogel . Desværre var alt 
optaget på hotellet i påsken, så vi 
måtte finde et andet sted at bo . 

Skiområdet blev hurtig godkendt 
af familien Leth: 55 km . pister 
i den familievenlige ende af 
skalaen, let at overskue og gode 
børneområder på toppen ved 
kabinelift fra både neukirchen og 
Bramberg, så området var i orden . 
nu gjaldt det om at møde Sonja, 
som er ejeren af Hotel Wildkogel 
og en stor spiserestaurant på 
toppen med 170 sengepladser 
og op mod 700 spisepladser når 
udeservering tælles med, og så 
lige med et lejlighedskompleks og 
et nyt hotel i støbeskeen . Her var 
jeg rigtig heldig . 

Da vi droppede forbi uanmeldt, 
var Sonja ned fra bjergrestau-
ranten, da der var sprunget et 
vandrør deroppe . Heldigvis tog 
hun sig tid og vi fik en god snak . 
Vi fik også en rundvisning på 
Hotel Wildkogel, som kun er to 
år gammel og hun fik fortalt om 
det nye projekt . Trods det at hun 
havde rigtig travlt, tog hun sig 

tid og vi fik fortalt lidt om Hobro 
Skiklub og vores uge 7 tur, og at 
vi var meget interesserede i at 
lave en aftale for uge 7-2014 på 
det nye hotel . Det var med en god 
fornemmelse, at vi forlod Sonja og 
Hotel Wildkogel . 

naturligvis var det en stor for-
nøjelse, da jeg midt i juni kunne 
skrive under på en aftale om 100 
pladser og ca . 25 værelser i uge 
7-2014 med Sonja . Så jagten på 
et nyt hotel til uge 7, blev mere 
bogstaveligt end som så, for det 
bliver på et helt nyt hotel, som 
står færdigt om et år til sæsonen 
13/14 og med kun 100 meter til 
liften, præcis den lift vi var med 
den aften hvor vi kørte på kælk 
i Bramberg og sikkert gør igen i 
2013 . Ligeså sjovt det var den 
aften at kælke på den længste 
kælkebane, jeg har prøvet, ligeså 
sjovt var det at komme i mål med 
et helt nyt hotel . 
Kunne det udstoppes og hænges op 
som et trofæ, så blev det det. Jeg 
glæder mig og det håber jeg også 
at rigtig mange medlemmer gør al-
lerede nu til Hotel Smaragd i 2014.

Hilsen

Niels Leth-Sørensen

Jagten på et nyt hotel tiluge 7
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Byggefirmaet
LundBjergvang apS

·   Om og tilbygning
·   Totalentreprise

 
Solbjerg Hovedgade 72b Tlf.  86 92 61 22
 8355  Solbjerg     Fax 86 92 64 22
 Mobil  30 95 06 65

          e-mail: post@aarhusnaverne.dk

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

hOBrO
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

Bliv kunde  
i Nykredit
Ring i dag og aftal et møde med en af 
vore rådgivere, så du kan høre mere om 
dine muligheder.

Telefon 44 55 45 00

Søndre Kajgade 2 • 9500 Hobro

blivkunde_143x97_him.indd   1 14-09-2009   14:31:48
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holst
REKLAME BUREAU

REKLAME
BUREAU

REKLAME
BUREAU

Du har måske allerede 
en hjemmeside

Men der mangler noget?

Måske vil du bare gerne 
have en ny hjemmeside 

Helt fra bunden?

Måske har du en 
OK hjemmeside

Men det koster for 
meget hver måned?

Har du brug for hjælp til jeres hjemmeside?

holst
REKLAME BUREAU

REKLAME
BUREAU

REKLAME
BUREAU

Kontakt HolstPLUS helt uforpligtende 
- ring nu på tlf: 2392 6000

PROfESSIOnELLE 
QR KODER

HTML kodning
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Trampolinspring:
En aktivitet som var en suc-
ces sidste sæson gentager vi i 
denne sæson - springgymna-
stik i trampolin . De senere år er 
”have- trampolinen” dukket op 
i alle parcelhuskvarterer . Børn 
elsker at springe, og det får de 
rig mulighed for et par lørdage i 
november . rosendal-hallen udgør 
rammerne . Her har de masser af 
springfaciliteter – blandt andet 
en kæmpe grav med skumgummi .

rulleskøjteløb: Fast bestanddel 
i træningen vil også i år være 
rulleskøjtetræning . rulleskøjte-
træningen foregår i en hal som 
venligst er stillet til rådighed af 
DS group på Andrupvej i udkanten 
af Hobro .

”Store badedag” 
Foregår i Viborg svømmehal . Et 
rigtigt hyggearrangement men 
med fuld fart i vandrutsjebanen . 

”Flødebolleræs” 
Er en sjov og hæsblæsende aften 
på rulleskøjter . Her dystes i alle 
mulige sjove discipliner – og er 
man dygtig og heldig, kommer 
man hjem fyldt op af flødeboller .

Skiarena i Århus
For alle skiracere tilbyder i denne 
sæson 3 ture til Skiarena i Århus . 
I Skiarena kan vi stå på ski på 
et skråt rullende ”gulvtæppe” . 
Fornemmelsen er næsten som 
rigtigt skiløb – man træner de 
rigtige bevægelser, mens man ser 
sit eget skiløb i et kæmpe spejl .

Supersjovt og hårdt! ;-)
Skiarena tilbyder også klatre-
væg - nogle står på ski mens 
andre klatrer på den høje lodrette 
klatremur .
 
”Sæsonafslutning”
Sæsonafslutning foregår i 
Bowl’n’fun i Hobro . Her hygger vi 
os en time med bowling, spiser 
sammen, og det er også aftenen, 
hvor ”årets skiløber” kåres .
 
Ture: 
Ture på ski vægter vi naturligvis 
højt . Skiløb lærer man ved at stå 
på ski, og sæsonens andre aktivi-
teter er ”bare” gode alternativer . 
Ligesom sidste sæson udbyder 
vi 2 ”officielle” ”Alpin racer ture” 
i sæsonen . 

”Hobro Alpine Skiteam” 
Tænk sig  –  en ny sæson står allerede for døren . Vi har glædet 

os til  at præsentere et nyt program for jer . I  løbet af sæsonen 

vil racerne opleve mange varierede aktiviteter . 

nedenfor vil I  kunne se en kort beskrivelse af, hvad 

vi har på programmet i kommende sæson .

– sæson 2012 -2013

Aktiviteter: 
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”Hobro Alpine Skiteam” 

Første tur i uge 49 har højeste 
prioritet . Det er en 4-dages tur 
til norge .(læs om den på klub-
bens hjemmeside) som afsluttes 
med nordkredsmesterskaberne . 
yderligere oplysninger kan fås 
hos Karsten Lykke, som er turle-
der for den tur .

Anden ”racing team”- tur går 
igen i år til Østrig . Turen arrange-
res af Anette og Jann Sams samt 
Tina Bygholm . Turen er blevet til 
en fire-dages-dages tur som star-
ter fredag middag– hjemkomst 
onsdag eftermiddag . 
(se www.hobroskiklub.dk)

Uge 7 turen er en rigtig fami-
lietur . Her er der også tradition 
for, at mange af børnene fra alpin 

racing team deltager med deres 
forældre

nB! Det er vigtigt at understrege, 
at antallet af trænere og ledere på 
vore ”racing team” ture er stort . 
Derfor kan forældre uden anden 
voksenledsagelse trygt sende 
deres børn af sted . på uge 49 – 
turen er forældre også velkomne .

Nye skiracere:
når hver sæson starter, håber vi 
altid at nye juniorer dukker op . 
Det skal understreges, at hos 
racerne er der plads til alle børn og 
unge med interesse for skisport . 
Selvom du selv synes, at du ikke 
er ”verdensmester” på ski, skal 
du møde op alligevel . For det er 
netop derfor man bliver skiracer 

– for at have det sjovt med andre 
ski-glade børn og unge, og natur-
ligvis også for at blive dygtigere 
til at løbe på ski!

Er du skiracer allerede kender du 
måske én, som du kunne tænke 
dig at invitere med .

I øvrigt vil vi opfordre jer til lø-
bende at kigge ind på klubbens 
hjemmeside www .hobroskiklub .
dk . Her vil I kunne se billeder fra 
vore aktiviteter, blive orienteret 
om vores målsætning for børne-
arbejdet, finde aktivitetskalen-
deren for alpin-racerne og m .m .  
   
Vi håber at se mange nye 
skiglade børn mellem 8 og 18 
år i sæsonen, der kommer!

Vel mødt! 

Lederteamet  
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BrØnduM
MurerFOrreTnIng
v/ Bjarne Christensen . Aut. kloakmester

DS FIRSt LADy       keramik       Safirglas       Vandtæt til 100 m       Vejl. udsalgspris 2.800 Dkk

GRØN GADE
AALBORG STORCENTER

TLF. 9818 8577

WWW.HENRIKORSNES.DK

BOULEVARDEN 6
AALBORG C.
TLF. 9813 3330

ADELGADE 17-19
HOBRO

TLF. 9852 0158
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Aktivitetskalender

NB!     Vær opmærksom på datoer og tider for hvert arrangement, idet træningen er 
 fordelt over både weekender og forskellige hverdage.

Hobro Skiklub

”Hobro Alpine Skiteam”
2012-13

Dato Aktivitet Mødested Mødetid
Tors . 25 . okt  rulleskøjtetræning - sæsonstart DS Andrupvej 18 .30 - 19 .45
Tirs . 30 . okt . Skiløb i Skiarena (16 .30 – 18 .30) Marigerfjord gymnasium 15 .30 

Tors . 8 . nov . rulleskøjtetræning DS Andrupvej 18 .30 - 19 .45
Lør . 10 . nov . Spring-træning – sjov på trampolinen rosendalhallen 13 .00 – 14 .30
Lør . 17 . nov . Spring-træning – sjov på trampolinen rosendalhallen 13 .00 – 14 .30
Tors . 22 . nov . rulleskøjtetræning DS Andrupvej 18 .30 - 19 .45
Tirs . 27 . nov Skiløb i Skiarena (16 .30 – 18 .30) Marigerfjord gymnasium 15 .30 
uge 49  nordkredsmesterskaberne, Hafjell, norge
(4 .-9 . dec .) www .hobroskiklub .dk 

Tirs . 11 . dec . Skiløb i Skiarena (16 .30 – 18 .30) Marigerfjord gymnasium 15 .30 
Torsd . 20 . dec . ”rock og rul” (rockmusik og rulleaktiviteter) DS Andrupvej 18 .30 – 19 .45

Tors . 3 . jan . rulleskøjtetræning DS Andrupvej 18 .30 - 19 .45
Tirs . 8 . jan . Skiløb i Skiarena (16 .30 – 18 .30) Marigerfjord gymnasium 15 .30 
uge 3-4 Træningstur til Wagrain www .hobroskiklub .dk

Tors . 17 . jan . rulleskøjtetræning DS Andrupvej 18 .30 - 19 .45
Tors . 24 . jan . ”Store badedag” i Viborg svømmehal Marigerfjord gymnasium 17 .00 – 20 .30
Tors . 31 . jan Afslutning (alle skiracere)
 ”Årets skiløber” Bowl’n’fun Hobro 18 .30 – 21 .00

uge 7 Tur til Zell am See i Østrig www .hobroskiklub .dk
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www.pajobolte.dk 
pajobolte@pajobolte.dk

en
Boltevarer til industri ne

Tlf.: 96 57 26 26

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

E-mail: mogensbach@mogensbach.dk
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Hold formen ved lige
både før og efter skituren
Hold dig ikke tilbage – du er velkommen

Seniormotion
Vi cykler til vintervejret stopper 
os. Derefter går vi en rask tur.

Vi mødes onsdage ved ”Den Blå 
Fisk” på havnen, sommer kl. 

9.00 og vinter kl. 9.30
Hvis der kommer sne, går vi på 
langrendsture i Rold Skov, når 

pisterne åbner. 

Alle er velkomne og 
Marie Juhl er tovholder.

Mandagstræning om 
vinteren kl. 19.00-21.00

Skigymnastik 
Skigymnastikken starter i uge 43.

Vi mødes på Mariagerfjord 
Gymnasium i gymnastiksalen kl. 

19.00-20.15.
Tilbuddet gælder for alle med-

lemmer over 15 år.

I år har vi lavet aftale med Jette 
Madsen og  Hanne Olsen, der 
med hver deres erfaringer fra 

mange års gymnastik, glæder sig 
til den kommende sæson. Vi ar-
bejder på at få endnu en instruk-

tør med på holdet af frivillige. 

Vi dyrker ski-relateret gymnastik 
og konditions- og styrketræning i 

1 time og 15 min.

Holdet er kendetegnet ved at det 
er glade, positive mennesker 
med stor mødefremgang, der 

elsker at blive ”pisket” igennem 
og samtidig have det sjovt med 
hinanden og - ikke mindst med 

instruktørerne!

Alpinrul  20.15-21.00
Rulleskøjteløb, der følger efter 

gymnastikken og varer i 45 min. 
Det har fået sit navn, fordi vi la-
ver skirelaterede øvelser på hjul.
Jesper Villumsen ”ruller sig igen 

ud” som instruktør med rigtig 
mange sjove og lærerige øvelser, 

der er rigtig god træning til 
skiløbet. 

Vi tilbyder lån af sikkerheds-
shorts med hofte- og halebens 

beskyttelse.

Det er sjovt og det giver gode 
skifærdigheder, balance og fysik. 
Du skal sikre dig, at hjulene på 
dine rulleskøjter er af den gen-

nemsigtige slags, og at den sorte 
gummibremse er afmonteret.
Håndbeskyttere er et must og 

hjelm samt knæ- og albuebeskyt-
tere er en god ide.
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Skilte • Bilreklame • Solfilm • Design • Storformatprint • Broderi • Web

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

Skal den pakkes ind ?

Få en god nats søvn, på et af de 5 
værelser, beliggende ca. 1 km fra 
Hobro’s centrum. Fælles bad, thekøkken 
og lille TV-stue, mulighed for internet.

Lynghøj 1, 9500 Hobro, Tlf. 40 45 83 44

dtp•tryk
•avis•kop

i

distribu
tion

VÆRELSESUDLEJNING
B E D S T E  U D S I G T  I  H O B R O !

Ly n g h ø j  1
9 5 0 0  H o b ro
T l f .  9 8  5 1  1 3  4 4
 9 8  5 2  0 2  7 7
s a t s @ r h h o b ro . d k

GALLERI LYNGHØJHUS
Malerier, Fotos, Kunsthåndværk m.m.

Åbningstider: 
Hverdage 10.00 - 15.00
lør./søn./helligd. 13.00 - 16.00
og efter aftale

D e s i g n l i n i e r,  B ro c h u re -  &  b o g p ro d u k t i o n ,  M a g a s i n -
p ro d u k t i o n  &  h æ f t e r,  K a t a l o g e r,  p j e c e r  o g  f l y e r s  m . m .

Jyllandsvej 2, 9500 Hobro
Tlf.: 98 52 44 11

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

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

Skal den pakkes ind ?

HyTTEUDLEjnIng

http://www.vin-og-gaver.dk/kategorier/Hytteudlejning+Norge
Til 8 eller 12 personer - find priser på:

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

Hafjell
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SES VI I UGE 10  
I TIGNES?Skirejser for alle

37
 populære rejsemål i 

Frankrig, Østrig, Italien, 

Schweiz, Andorra, USA, 

Canada og Japan.

vælg mellem

www.danski.dk

tlf. 86 800 600

Vinterdæk til skituren
så er det

HOBRO   98520911
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på cykel med seniorerne fra Hobro Skiklub

Mosel  
Maj 2013

Mens vi cyklede gennem vin-
marker og små hyggelige byer 
med de dejligste cafeer, sejlede 
vores flydende hotel ”patria” til 
næste overnatningssted .

Ingen tung bagage på cyklen, 

sove i den samme seng hver 
nat, intet skulle pakkes ned hver 
morgen, intet skulle pakkes ud 
hver aften, morgenmaden stod 
klar og efter endt cykeltur stod 
både kaffen og aftensmaden 
på bordet .

Sådan var cykelturen langs 
floderne Saar og Mosel i maj 
måned . Sigurd Østergaard havde 
taget initiativ til turen og en flok 
glade og ”lidt grå i toppen-med-
lemmer” sluttede op om ideen .

Tak for en dejlig tur i godt selskab – jeg er klar til næste tur! Birte Kjems

I Saarburg byder kaptajnen og hans besætning 
os velkommen ombord

Hver morgen stod cyklerne klar 

Vi krydser Mosel for at komme et lille smut til 
Luxemburg

Det gode skib patria var vores base i en uge

romerne havde været i Trier før os 
– her resterne af deres Amphitheater

Karin, Erling og Verner klar til afgang
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Tak for en dejlig tur i godt selskab – jeg er klar til næste tur! Birte Kjems

Bernkastel Kues Sådan!

I Herberts vinkælder

nis, Verner, Herbert, Lilli, Birte, Elsa, Sigurd, Marie

Turen sluttede i Koblenz – patria i turens sidste 
sluse 

I Mehring tog den lokale vinbonde Herbert os med
 på tur op over byen

Vinmarkerne var knap nok grønne endnu
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Hobro - lige noget for dig...

Hobro Bymidte - Adelgade 40 E 
Tlf. 98 52 47 00 - Fax: 98 52 47 04
hobro@sportmaster.dk
www.sportmasterhobro.dk

   Skisæsonen 2012 / 2013

Dame/herre 
pakke

Ski-undertøj  200,-
Ski-pulli  200,-
Ski-sokker  170,-

Normal pris  570,-

Klip annoncen ud 
og køb til 300,-
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Ture
Uge 3     
11 . - 16 . januar 2013
Alpendorf/Wagrain, Østrig 
En tur for store og små med masser af hygge og undervisning .
Vi kører med bus og bor på hotel Forsthof ca .150m fra gondolbanen efter princippet:
ski ind - ski ud - turen er med ½ pension.
Turen arrangeres i samarbejde med Intersport, der har testski med til dem, der har lyst at prøve.
Alle deltagere får en skipulli og der bliver en købeaften hos Intersport.

Uge 7 
Børnefamilietur til Zell am See
udsolgt

Uge 10 
1 . - 10 . marts 2013
”Ski & oplevelse” for dem, som har løbet en del eller meget på ski .
Vi skal til Saalbach Hinterglemm i Østrig . Her forventer vi ”drømmepister” og gode forhold for 
slet ikke at tale om ”gemütlich” fællesskab og gode lifter . Der bliver i alt 8 dage på ski .

Vi kører fra Hobro med hotelbus (med indbygget service).

I Saalbach venter ”Hotel König” med ophold og halvpension .
Henvendelse til Nis Peder Juhl, 21476389 - mnjuhl@webspeed.dk

udsolgt
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Så fik vi det endelig

gjort !  Da vi sidste 

år ved flere lejlighe-

der, på vores ugent-

lige cykelture, havde 

snakket om at cykle 

fra Frederikshavn til 

Skagen, uden at det 

havde kunnet lade 

sig gøre at finde et 

egnet tidspunkt   

- aktive pensionister har jo en 
meget anspændt kalender at tage 
hensyn til – så tog fruen i huset i år 
skeen i egen mund og erklærede, 
at datoen for event’en måtte 
blive d . 14 juni . - Der var godt 
vejr i sigte . - Så måtte vi i første 
omgang se bort fra de, som måtte 
være forhindrede .

udgangspunktet var vores fritids-
hus på landet nær Frederikshavn . 

Her kunne vi komme til kræfter 
og overnatte, efter de overmen-
neskelige strabadser, vi ville blive 
udsat for på den 45 km . lange 
totalt flade strækning .

onsdag morgen mødte 6 mand 
op fra Hobro til den forberedte 
morgenmad . Madpakkerne blev 
smurt, vanddunkene fyldt op, 
cyklerne pumpede og cykelbuk-
serne sat godt tilrette, og så gik 
det ellers nordpå .

på racer-, turist- og elcykler gik 
det på de små veje mod Skagen-
svej nord for Frederikshavn, hvor-
fra der er cykelsti helt til Skagen .

Første stop var på havnen i Aalbæk 
hvor kaffekanden og de små dejlige 
feltflasker med styrkende dråber 
blev taget frem . Herfra fortsatte 
vi gennem det fantastiske klithede 
landskab med de blæstforrevne bu-
ske og småtræer, små søer, klitter 
og havet i glimt . Da flere ikke havde 
set Den tilsandede Kirke, blev der 
stoppet op her . næste stop var hav-
nen i Skagen, hvor de smurte boller, 
kaffen og de små klare igen måtte 
stå for tur . Herfra gik det gennem 
byen til Højen (gl . Skagen), hvor en 
god is ved ”Solnedgangskiosken” 
er et must .

Så var vi også klar til at returnere 
tilbage til Hulsig . Her har Ska-
gensbanen stoppested, og det 
benyttede 2 af deltagerne med 
tunge ben sig af og steg på to-
get til Frederikshavn . Det øvrige 
selskab tog en dyb indånding og 
kun afbrudt af en læskende øl 
i en vejgrøft, gik det tilbage til 
”Elmelund” ved Aasted Ådal . Da 
stod der altså også 98 1/2 km . på 
gpS måleren .

Efter et forfriskende bad, og lidt 
creme bagude, satte vi os til et 
lækkert sammenskudsmåltid, 
hvor alle havde bidraget med de-
res kulinariske formåen, samt lidt 
af det, der sætter humøret helt i 
top . Alle var lidt høje af den gode 
tur og det dejlige vejr .

næste dag efter brunchen var 
det tid til at få musklerne løsnet 
op med en lille gåtur i den for-
sommerlige flotte grønne natur i 
Aasted Ådal .

For de, som ikke kunne være 
med på tur 1, gentog vi samme 
tur præcis 2 måneder senere . 
Heldigvis med lige så godt vejr 
og høj stemning .

Tak for gode timer sammen

Karin & Erling

”Le tour de Skagen”
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TEGN ET LINSEABONNEMENT 
OG FÅ ET PAR BRILLER OVEN I

GRATIS
EKSTRABRILLE. 

VÆRDI KR.

 998,-

Jernbanegade 2 • 9500 Hobro • Tlf. 98 52 53 30 • www.profil.dk
GRATIS PARKERING VED BUTIKKEN

Linser giver dig et perfekt syn, 

men af og til kan det være rart 

at tage en pause og skifte til 

briller . Derfor tilbyder vi dig 

altid en ekstra brille i din egen 

styrke, når du tegner et linse-

abonnement – uden merpris . 

Værdi kr . 998,-

Adelgade 25

Hobro . Tlf. 98 52 50 44
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Som medlem kan du låne alpint 
skiudstyr, slalomski-og støvler 
og hjelme . Der er også seler mv . 
til de mindste . Vi har også lang-
rendsudstyr til voksne .
  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 min-

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

SkiBikSen

HOBRO SKIKLuB

MEDLEMSLÅn I SKIBIKSEn nis peder Juhl, Højdevej 8, 
Hobro . Telefon: 2147 6389, Mail: mnjuhl@webspeed .dk

LÅn KLUBBEnS UDSTyR
--- og få hjælp og vejledning 
før I skal på tur

Vi ses om et par måneder

Tilmeld dig nyhedsmailen og få: 
   Seneste nyt fra klubben
   Snefrisk info, hvis der kommer sne
   Hurtig besked om aflysninger 
  eller flytning af aktiviteter
 

Nyhedsmail
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v/ Charlotte Pedersen

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

Book online

Lucernevej 2 . 9500 Hobro
Tlf. 98 522 533

Fjordens taxa & BUs
98 57 57 10

Vi tilbyder taxa og buskørsel i indland og udland, 
til fornuftige priser, med følgende biler:

4 og 8 pers. biler.
2 biler med lift til kørestole. 

Buskørsel fra 12 - 54 personer  

Vi kan desuden tilbyde cargo-trailer, 
hvis I behøver transport af bagage.

Med venlig hilsen

Henrik Knudsen
Fjordens Taxa & Bus

Find os på: www.fjordenstaxa.dk

Vi tilbyder taxa og buskørsel i indland og udland
til fornuftige priser med følgende biler:

4 & 8 pers. biler og 2 biler med lift til kørestole. 

Buskørsel fra 12 - 54 personer. Vi kan desuden tilbyde 
cargo-trailer, hvis I behøver transport af bagage.

Med venlig hilsen

Henrik Knudsen

Fjordens Taxa & Bus
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Sammen kan vi mere …
Andelskassen støtter gode initiativer, der skaber glæde og sammenhold lokalt.

Kom ind og hør om, hvordan vi kan være en støtte for din økonomi. Og vær med til 
at støtte dit lokalsamfund.

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Andelskassen Østjylland A/S • www.andelskassen.dk
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Vi kører i bus fra Hobro tirsdag d . 
4 . december om eftermiddagen, 
hvor vi kører til Frederikshavn og 
sejler til gøteborg for derefter at 
køre til Hafjell, hvor vi ankommer 
tidligt onsdag morgen .

Efter indlogeringen får vi en gang 
morgenmad, og herefter er det på 
med skiene og så ud på bakkerne . 

Vi har vores egne instruktører 
med, der sørger for undervisning 
til alle børn og unge .

når skidagen er slut, er der fælles 
hygge og madlavning i lejlighe-
derne, og hvis vejret tillader det, 
er der mulighed for slædekørsel 
på bakkerne eller en rask lille sne-

bold kamp . Der er også mulighed 
for at lære at slibe og vokse ski .

Maden har vi med fra Hobro, 
og der plejer at være nok til at 
mætte alle .

Fredag er der konkurrence i stor-
slalom, hvor alle kører 2 gennem-
løb . Lørdag er der konkurrence 
i slalom, hvor det er frivilligt at 
deltage, men vi håber, alle er klar 
til kamp . Det plejer at være rigtig 
sjovt .

 Lørdag aften efter aftensmad 
pakker vi bussen og vender næ-
sen mod  gøteborg, hvor vi sejler 
tilbage til Danmark igen .
Vi sejler fra gøteborg søndag 

morgen og ankommer til Hobro 
søndag middag .

pris for hele turen er kun 2995,- 
kr . Der ydes et tilskud på 300,- kr . 
til juniormedlemmer af Hobro 
Skiklub . prisen er inkl . transport, 
ophold, mad, liftkort, undervis-
ning og deltagergebyr til konkur-
rencerne .

Forhåndstilmeld dig allerede nu, 
så du er sikker på en af de attrak-
tive pladser : mail kl .j@get2net .dk

Træningstur til Hafjell

Igen i år tilbyder Hobro Skiklub at komme på 4 dages træningstur 

til  norge samt deltagelse i nordkredsmesterskaberne . I år vender vi 

tilbage til  Hafjell ,  hvor vi bor i hytter med 6-8 personer i hver hytte . 

Der vil minimum være 2 voksne i hver hytte . Børnene skal selv 

deltage i madlavning og oprydning, men de voksne 

skal selvfølgelig nok hjælpe til  .

Norge
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Store Torv • 9500 Hobro • Tlf. 96 57 50 00 •  www.sparhobro.dk

Vi er medlemmer af Hobro Skiklub  

- ansat i Sparekassen Hobro
- og vil rigtigt gerne 
have dig som kunde 

i sparekassen!

Så derfor, kære 
skiklub-kollega:

Prik en af os på 
skulderen næste 
gang, vi ses, så 
fi nder vi den 

rigtige rådgiver 
i sparekassen 

til dig.

afsender: Hobro Skiklub, Højdevej 8, DK - 9500 Hobro


