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Stor rund fødselsdag...
Vores gæve forkvinde Bente Nielsen fylder den 7 .  december 
70 år . Vi vil i Skiklubben ønske hende et stort tillykke . . .

SkiNyt
HOBRO SKIKLUBSKINYT # 84  | 33. årgang | dec 2011

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.
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Jeg håber, at vi også i denne 
vinter vil få sne i Danmark, 
så vi udover de mange ture 
til udlandet kan mødes på ski 
herhjemme .
Bestyrelsen byder velkommen 
til den nye skiklub i vores 
område: Rold Skov Skiklub . Vi 
forventer os meget af et godt 
samarbejde, når der er sne i 
sporene i Rold skov .

På bakken, Hvornum alpin-
center, har vi planer om skiløb 
kombineret med socialt samvær 
og hygge måske aftenskiløb med 
levende lys og fakler . Vi håber, 
at I har lyst til at være med . alle 
aktiviteter på sne vil blive an-

nonceret pr . nyhedsmail og på 
hjemmesiden .

mon du kunne tænke dig at 
give en hånd med til kon-
krete opgaver?  I så fald vil 
bestyrelsen meget gerne 
høre fra dig .

På det nyligt afholdte årsmøde 
kom det frem, at for få medlem-
mer ved, at der kan være brug 
for konkret hjælp til konkrete 
aktiviteter . mange har jo ikke 
tid til at være med i bestyrelse 
og udvalg . Bestyrelsen vil derfor 
prøve at lave et katalog over 
personer, der gerne vil spørges 
om hjælp . Det kan være at 
hjælpe med at passe skiliften, 

arrangere afterski, komme med 
gode ideer til markedsføring og 
sponsorarbejde osv .

Bestyrelsen fortsætter med at 
sætte fokus på, at vi skal lære 
danskerne at løbe på ski . Det er 
vi rigtig dygtige til . Hjælp os med 
at udbrede det budskab til venner 
og naboer . Vi står klar med dyg-
tige instruktører . Vi kan nu også 
tilbyde undervisning til voksne 
– Indendørs i Ski-arena i Århus . 

glædelig jul og godt Nytår øn-
skes alle medlemmer og spon-
sorer .

Med venlig hilsen

Bente Nielsen 
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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
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Juniorracerne og en del af 
deres nysgerrige forældre 
samt en håndfuld af klub-
bens instruktører var sidst i 
november i Skiarena i Århus . 

Klubben har fået uddannet en 
håndfuld af vore egne instruk-
tører i at betjene bakken i Skia-
rena, så det holder prisen nede 
og undervisningen i top! 
man træder ind i et slags after-
skiområde med træmøbler, flads-
skærme med skivideoer og 
en ”slå-søm-i-blok” . Fra dette 
restaurantområde kommer man 
ind i selve skihallen . Der er 
rimelig køligt i hallen, men er 
man aktiv på bakken, bliver man 
hurtig varm . 

Skihallen består af to bakker, 
som kan indstilles i hældning og 
hver bakke består af et tæppe, 
også kaldet et bånd, som kan 
kører i forskellige tempi under 
dine fødder . Ski, støvler og 
hjelm lånes på stedet eller man 
kan medbringe egne støvler 
og hjelm . Vi var delt op i små 
grupper med max . 3 på båndet 
af gangen og kørte ca . 10-15 
minutter ad gangen .  

med hænderne på en barre og et 
monsterstort spejl foran sig er 
man klar til at lade båndet rulle . 
I starten føles det meget under-
ligt, men ret hurtigt er man klar 
til at skubbe sig selv bagud og 

finder hurtigt balancen i ploven . 
Lidt efter lidt løsner man mere 
og mere op og kan begynde sine 
sving . Til sidst ender man lige-
frem med at have så meget 
overskud, at man kan 
se på sig selv i spejlet 
samtidig . Det er med 
blandede følelser! Lidt 
som at høre sin egen 
stemme i mikrofon . 
omvendt ser man 
tydeligt, om ud-
gangspositionen 
er i orden, om 
man får hældt 
vandet ordent-
ligt ud af ørene 
i svingene og om 
fronten er direk-
te mod spej-
let . Da man 
jo så at sige 
kører på stedet og underlaget 
er ensartet, er det meget let at 
se, om teknikken er i orden – en 
øvelse eller bevægelse kan gen-
tages mange i træk, så man får 
den rigtig indøvet godt . Det er 
virkelig god træning på mange 
plan og på mange niveauer . Når 
man holdt pause, kunne man 
fordrive tiden med at vande 
gulvtæppet – bogstaveligt talt 
– med vandslange! 

Selv de øvede fik sved på pan-
den og vores mindste deltagere 
havde en herlig aften . En super-

god måde og mulighed for at 
komme i form til ferien og vi er 
sikre på, at Skiarena får mange 
klubbesøg i fremtiden . 

Se mere om Skiarena på: 
www .skiarena .dk eller på 
Facebook . 

Kan man stå på ski på et gulvtæppe? 
Skribent: 

Charlotte Veng
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holstp l u s  d k
G R A F I S K D E S I G N

uden at sprænge 
dit budget!

Du kan altid være sikker på at 

min målsætning er at lave en 

løsning, der overholder dit 

budget og matcher dine 

behov . Jeg er interesseret i 

at du føler dig tryg, hver gang 

du overlader en opgave til 

mig!

Jeg matcher 
dine behov!

Du vil opleve at du får adgang 

til en yderst kompetent person i 

den grafiske branche . Jeg 

kan vejlede dig gennem 

processen fra start til mål, og 

kan anvise kreative løsninger 

for din virksomhed, uanset 

branche og størrelse .

og jeg er kreativ til 
fingerspidserne!

Du vil hos HolstPLuS møde prak-

tikeren indenfor den grafiske 

branche . Jeg er stolt af at kende 

mit fag, og vil gøre alt for at om-

sætte den gode idé til en effektiv 

løsning for din virksomhed .

pleta
N

N
o

N
CE

gRaFISK aRBEJDE - WEBDESIgN - FoTogRaFI

mågevej 9
9500 Hobro

T: 23 92 6000

aFD . KoNToR

Petersmindevej 1
8362 Hørning

HoVED KoNToR

Lad os ramme        sammen

Kan man stå på ski på et gulvtæppe? 
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Torben E. Møller
Ure · Briller · Guld · Sølv
Adelgade 20, 9500  Hobro. 

Tlf. 98 52 01 54
www.torbenemoller.dk
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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

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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Mon I er opmærksom på, at Hobro Skiklub ar-
rangerer en træningstur til Wagrain fra den 
13.-18. januar 2012 ???
  
Turen er med bus fra Hobro og vi bor på hotel, der 
ligger lige ved siden af gondolen i alpendorf .
  
Der bliver 4 dage på ski, hvor de 3 dage er med 
instruktion om formiddagen af vores egne dygtige 
instruktører .
  
½ pension og liftkort er inkluderet i prisen .

Denne tur vil være en god mulighed for at 
komme i supertræning til uge 7 turen – enten 
for hele familien eller måske kun nogle af jer…

 

Se mere info på hjemmesiden: 
www .hobroskiklub .dk 

Turledere: 
Tina Bygholm, 26194021
Anette og Jann Sams 20707331

KOM I TRÆNING 
   INDEN VINTERFERIEN

På ski i efterårsferien
Mange skihilsner
Emilie Lykke Jensen

Turen startede lørdag morgen . Vi havde aftalt at hente gitte og Sofie 

klokken 05 .00 . Puha… det var hårdt at skulle så tidligt op, men så var det 

jo dejligt at skulle sidde på bagsædet og slappe af . 
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KOM I TRÆNING 
   INDEN VINTERFERIEN

På ski i efterårsferien

Vi skulle ha marcus Vorres bedstefar 
med i bilen, så ham hentede vi nede 
ved Horsens… Der var godt nok fyldt 
op i bilen .

Så gik den lange tur gennem Tysk-
land, hvor tiden blev brugt på at se 
film som sædvanlig . Kun afbrudt af 
enkelte tisse/spisepauser . 

mindre end 13 timer senere holdt vi 
udenfor Hotel Stefan, og der skulle 
nu slæbes ud af bilen igen, og ind 
på hotelværelset, men gudskelov 
var der en elevator, så vi slap for 
trapperne, undtagen min friske far 
da der ikke var så meget plads i 
elevatoren . Vi begyndte at pakke lidt 
ud, og senere skulle vi ned at spise 
og hilse på nogle af de andre løbere 
fra u-15, som også var ankommet . 
Jeg glæder mig altid til at se de andre 
løbere igen, da det jo ikke er så tit vi 
er sammen, og endelig har jeg nogle, 
jeg kan dele min glæde og interesse 
for skisporten med . Efter aftensma-
den var vi temmelig trætte, da vi jo 
havde været rimelig tidligt oppe, så 
vi gik tidligt i seng . 

  Efter en god nattesøvn var det 
tid til at skulle ud og stå på ski . 
Åh… hvor jeg glædede mig. Efter en 
køretur på ca . 40 minutter nåede vi 
op på gletcheren til kanon god sne 
og godt vejr . Den første dag skulle 
vi træne slalom . Først to timer om 
formiddagen og efter en velfortjent 

middagspause klarede vi to timer 
mere i banen . Nu tror folk sikkert at 
træningsdagen er slut, men nej . Da 
vi kom tilbage til hotellet ventede 
der ca . en times barmarkstræning, 
og for jer der ikke ved, hvad det 
indebærer, kan jeg fortælle, at det er 
hård konditions- og styrketræning .                                             
Så var det tid til et bad før aftens-
maden og hygge med de andre 
tøser . Nogle skulle også ned i sli-
bekælderen og ordne deres ski, 
men jeg ver så heldig at have min 
far med, så der klarede han…han 
siger jo også, at jeg ikke må selv .                                                                                                       
Vores træner Svenn ullrich har 
bestemt, at vi skal gå til ro på hver 
vores værelse klokken 21 .00, så 
vi kan være friske og udhvilede til 
næste dag .

Sådan går alle dagene mere eller 
mindre, når vi er på træningssamling . 
Den eneste ændring er, at vi nogle af 
de andre dage trænede storslalom i 
stedet for slalom . Der var også lige 
den dag, da vi blev stoppet af poli-
tiet på vej ned af bjerget, fordi min 
far overhalede en bus, hvor der var 
overhaling forbudt…men den kørte 
altså så langsomt, og så trak den 
ind til siden, så vi kunne køre forbi . 
Jeg tror buschaufføren vidste at 
politiet holdt og ventede, så det var 
med vilje, den ville have os til at køre 
forbi  . Det var en kvindelig betjent, 
der stoppede os, og min far siger, at 
grunden til vi ikke fik en bøde er, at 

han ser så godt ud… men det ved vi 
jo alle ikke passer, hun havde nok 
bare en god dag .

Torsdag var en speciel dag, det var 
nemlig Sofies fødselsdag. Det må 
også være lidt specielt for Sofie 
ikke at være hjemme på hendes 
fødselsdag, men så var det jo godt, 
hun havde sin mor med, og jeg tror 
faktisk, hun havde en god dag .                                                                                           
Torsdagen var også speciel, da mange 
af de professionelle World Cup løbere var 
ankommet til Sölden. De skulle nemlig 
køre løb i weekenden. Vi var nogle styk-
ker, der var så heldige at møde nogle af 
de bedste løbere, blandt andet Lindsey 
Vonn, Julia Mancuso, Ted Ligety og Aksel 
Lund Svindal. Vi fik deres autografer og 
blev fotograferet sammen med dem…det 
var bare en stor oplevelse.

Fredag eftermiddag efter træning, 
var det blevet tid til at køre den 
lange tur hjem igen . Det er altid trist 
at sige farvel tilde andre, fordi de 
bor så langt væk, så vi kan ikke bare 
ses når vi har lyst☹ . Turen hjem gik 
rigtig godt og klokken tre om natten 
kunne jeg ligge mig i min egen seng, 
og sove indtil jeg blev vækket af 
mine forældre . Vi skulle nemlig ind 
og synge fødselsdagssang for min 
lillesøster .

Det var en rigtig dejlig tur, da vi for det 
meste havde godt vejr og jeg fik rigtig 
meget ud af træningen.       
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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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I  dagene 10 . - 14 . no-

vember  var 7 af klub-

bens  inst ruktører  a f 

sted på klubinstruktør 

tur . Dels for at skærpe 

e g e n f æ r d i g h e d e r  p å 

ski og dels for at få de 

nyeste input til ,  hvor-

d a n  m a n  i n s t r u e r e r 

børn, unge og voksne 

på alle niveauer . 

Klubbens instruktører er nu 
klar til at øse ud af deres viden 
til klubbens medlemmer på 
klubbens ture . Bestyrelsen har 
besluttet at satse på klubbens 
gamle garde af instruktører plus 
et par nye emner . Klubben vil 
gerne give disse instruktører et 
løft med ny inspiration, nye ideer 
til træning og et kig på egne 
færdigheder .
Turen var planlagt til at finde 

sted på Kvitfjell, men mangel 
på sne gjorde, at det blev nød-
vendigt at flytte turen syd på . 
Valget faldt på Kitzsteinhorn 
gletsjeren, som ligger ikke så 
langt fra Zell am See . Destina-
tionen gjorde, at vi kunne bo 
på Hotel Lukashansel . Et rigtig 
hyggeligt familiehotel, som 
mange af læserne kender fra 
uge 7 familieturen . 

Kitzsteinhorn gletsjeren er et 
glimrende træningsområde med 
varierede pister i forskellig 
sværhedsgrad fra de brede blå 
til de sværere røde pister . Varia-
tionen gjorde, at vi kunne indøve 
nye øvelser på de blå pister, og 
derefter kunne ”bære” øvelserne 
over på de røde pister . Et tip i 
forbindelse med skiløb på glet-
sjere:  Sørg for at drikke rigeligt . 
Det er ekstra hårdt at køre ski i 
højderne . På Kitzsteinhorn ligger 
pisterne mellem 2500 og 3000 
meters højde .

Til at hjælpe os gennem de 3 
dage på ski havde vi allieret 
os med Bonnie Duff .  Bonnie 
er uddannet ved Den Danske 
Skiskole og levede fuldt op til 
vores forventninger . Hun havde 
sat sig ind i de ønsker, vi havde 
til dagene og gav os meget fin 
inspiration, dels til forskellige 

øvelser og  dels egne skifær-
digheder .

Det blev 3 rigtig hårde dage . 
Programmet var tæt både i dag-
timerne og om aftenen . og nej, 
der var ikke plads til weissbeer, 
tyrolermusik og lederhosen! Vi 
var meget heldige med vejret . 
Høj blå himmel og rigtig god sne . 
Eneste minus var, at der lørdag 
og søndag var rigtig mange men-
nesker på gletcheren, men det 
gik udmærket alligevel .

Formålet med kurset var klart 
defineret hjemmefra. 
Målene var: 

- at forbedre kursisternes 
egenfærdighed på ski

- træne/udvikle egnede træ-
ningsaktiviteter på ski

- udveksle undervisningser-
faringer fra tidligere skiture 
med henblik på at udarbejde 
et øvelseskatalog/manual til 
brug for fremtidige ture med 
undervisning

- drøfte etablering af et klub-
lokalt instruktørnetværk 
med det formål at højnekva-
liteten af klubbens skiunder-
visning generelt

De 3 dage var en vekselvirkning 
mellem praksis og teori . Den 

Klubinstruktørtur 
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første dag blev der fokuseret 
på egenfærdighedstræning 
med fokus på fødderne og sty-
ring af ski samt bevægelse fra 
plovsving over i korte sving . 
om aftenen var der teori og 
præsentation af de kommende 
dages kursusindhold . På dag 2 
var der fokus på overkroppen 
med forskellige øvelser samt 
udveksling af øvelser og opta-
gelse af video . om aftenen var 
der video fejlsøgning, fejlretning 
og teorilære . På 3 . dagen blev 
der afprøvet forskellige øvelser 
rettet mod typiske målgrupper; 
børn, øvede og ”utrygge” skilø-
bere . Løbende blev der drøftet 
etablering af øvelseskatalog og 
tiltag i retning af at etablere et 
tættere instruktørnetværk .
Kurset var godt givet ud og jeg 
er sikker på, at medlemmerne vil 
nyde godt af de ”opdaterede” 
instruktører på de kommende 
ture arrangeret af Hobro Skiklub .
Deltagere, som også ses på for-
siden af dette nummer af SkiNyt 
var:  Jesper Villumsen, Henrik 
Christensen, Lars munkholt Sø-
rensen, malthe Rod Sørensen, 
Karsten Lykke Jensen, Thomas 
Henriksen, Niels Leth og instruk-
tør Bonnie Duff

Lars Munkholt Sørensen

Om skiområdet:
Kitzsteinhorn er et bjerg belig-
gende i Hohe Tauern i alperne .  
Sammen med Schmittenhöhe og 
maiskogel danner Kitzsteinhorn, 
Europa Sport Region . området er 
ideelt til skisport om vinteren, 
og vandreture om sommeren . 
Kitzsteinhorn ligger ved den 
hyggelige by Kaprun . Fra byen 
går der gondol-lifte op på bjer-
get . Den første lift blev åbnet 
i 1965, og lige siden har det 
været muligt at komme hurtigt 
op på bjerget . I 1974 åbnede 
man et tog der skulle køre fra 
dalen og op til bjerget, igennem 
en tunnel på 3,1 km .

området er desværre også kendt 
for en uhyggelig ulykke med 
dette tog . I 2000 opstod der 
brand i toget der skulle køre pas-
sagererne til toppen . Årsagen 
til branden var et sammentræf 
af flere uheldige begivenheder . 
Dels var en slange til bremse-
systemets hydraulicolie utæt, 
således at olie dryppede up på 
paneler og gulv . Dels satte en 
ventilator i kabinens varmeap-
parat sig fast, således at der 
opstod en overophedning af 
varmeapparatets glødetråde, 
med kraftig temperaturøgning 
til følge . Den høje temperatur fik 
hydraulicolien til at selvantæn-

de . ulykken skete midt i den lille 
tunnel . af sikkerhedshensyn! 
kunne dørene kun åbnes udefra, 
hvilket besværliggjorde pas-
sagerernes rømning af kabinen, 
så der kom kun 8 overlevende 
ud af toget, de øvrige 155 men-
nesker omkom  . Siden er toget 
blevet erstattet af endnu en 
gondol-lift .

Den dag i dag (2011) står det 
gamle skinnelegeme fra base-
stationen og op til indgangen 
i bjerget stadig . Som et uhyg-
geligt minde om katastrofen . 
Endvidere er der rejst et min-
desmærke oppe på gletsjeren 
Kitzsteinhorn . Samme år døde 
12 personer i en tragisk lavine 
på bjerget .

Foto: Niels Leth
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Skiruten i rold Skov gøres klar til vinteren 
søndag d . 13/11 kl . 10-14 .

Kun sneen mangler før der kan trækkes spor på de klargjorte skovstier . Stierne er lavet bredere og de 
er jævne med fint græsunderlag, som sommeren igennem er holdt slået og enkelte steder forstærket 
med tromlet grusbelægning .
En pæn flok i alle aldre fra Hobro Skiklub var med til at markere løjpen med pinde og klippe brombær 
væk fra kanterne .
Vi mødte også en del langrendsfolk, som har stiftet Rold Skov Skiklub .
Efter ”arbejdet” mødtes vi, som vi plejer, på Røverknolden med vores madpakker og Skilaugets pan-
dekager .

Godt samvær, fint vejr og smuk skov var årets langrends-start i Rold Skov.
Marie
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Kom og fortæl os jeres 

mening – og har I gode 

ideer til  .  .  . 

hvordan vi får en endnu bedre 
og driftig skiklub med masser af 
spændende aktiviteter både på 
og uden sne, så mød op!  

Sådan lød invitationen til denne 
sæsons årsmøde som midt i 

november blev afholdt på Ho-
bro Vandrerhjem – ca . 30 klub-
medlemmer havde taget imod 
invitationen og mødte op .

Skiklubben står i disse år overfor 
store udfordringer . at drive en 
moderne forening eller klub kræ-
ver hele tiden en fornemmelse 
af, hvad der sker helt ud i baglan-
det – at have fingeren på pulsen . 
Et mål for klubbens arbejde må 
være fortsat at kunne give tilbud 

om interessante aktiviteter, ture 
osv . Derfor er det nærliggende 
at spørge medlemmerne og bede 
dem give deres mening til kende 
– det var formålet med årsmødet .

Formand Bente Nielsen indledte 
mødet med et oplæg, hvor hun 
gjorde status efter år ét med 
klubbens strukturændring med 
bestyrelsesarbejdet forankret i 
6 udvalg . 

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

Årsmødet – en succes!
/ Henrik Christensen 
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Årsmødet – en succes!
Efter formandens oplæg for-
talte Charlotte Veng og Thomas 
Henriksen om skiklubbens hjem-
meside og klubbens profil på 
facebook .

mødets omdrejningspunkt var 
arbejdet i grupper . I overskrifter 
blev der drøftet: 

Klubbens ”kerneydelser” 
– nye tiltag?
Rekruttering af frivillige hjælpere 

til udvalgsarbejde og ad hoc op-
gaver – Hvordan gør vi det? Hvilke 
aktiviteter skal klubben kunne 
tilbyde, når der kommer sne?

Nye tiltag og aktiviteter – 
Hvordan holder vi klubben 
”ung”?
Hvordan kan vi ”brande” og 
markedsføre klubben? 

Hvad kan vi gøre for at 
tiltrække sponsorer? 

Der blev i alle grupper drøftet og 
diskuteret livligt, og som afslut-
ning på arbejdet, fremlagde hver 
gruppe deres forslag og ideer til 
ovenstående punkter .  

En tak til alle fremmødte for 
gode og inspirerende indlæg . 
Bestyrelsen vil i den kommende 
periode sammenfatte de frem-
komne ideer og synspunkter 
og bruge materialet i klubbens 
udviklingsarbejde . 
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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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Bestyrelsen i Hobro 

Skik lub har  vedta-

g e t  n y  u d d a n n e l -

s e s p o l i t i k  o g  n y e 

r e t n i n g s l i n j e r  f o r 

at få ti lskud ti l  in-

struktøruddannelse 

eller anden uddan-

nelse .

Hobro Skiklub har tradition 
for at mønstre egne instruk-
tører og trænere til klubbens 
ture . Derfor har der altid væ-
ret stor velvillighed, når der 
er medlemmer, der har bedt 
om tilskud til instruktørud-
dannelse .

Denne velvillighed fra be-
styrelsens side vil fortsat 
være til stede . men nu er der 
fastlagt principper om, hvem 
der kan komme i betragtning 
til tilskud . Baggrunden er, at 
klubben ønsker at uddanne 
instruktører og trænere, der 
med stor sandsynlighed i en 
længerevarende periode vil 
lægge en indsats i klubben .

Der ydes som hoved regel 
ikke tilskud til basisuddan-
nelser, men Hobro Skiklub 
tilbyder en ordning, hvor 
medlemmer, der yder en 
frivillig indsats fx som hjæl-
petræner, træner, leder eller 
instruktør optjener point for 
udført arbejde og engage-
ment . Indsatsen kan også 
være bestyrelsesarbejde el-
ler hjælp til planlægning og 
gennemførelse af forskel-
lige arrangementer . Disse 

point samles over én eller 
flere sæsoner og kan så 
omveksles til betaling for 
kursusgebyr .

man skal have været med-
lem i 3 år for at kunne søge 
tilskud . man har dog natur-
ligvis mulighed for at op-
tjene point i alle de år, man 
er medlem .

Konkurrence/ breddeudval-
get (KBu)registrerer aktivi-
teten blandt medlemmerne 
i løbet af sæsonen og eva-
luerer 2 gange årligt . 

Når der kommer en ansøg-
ning om tilskud til kursus 
eller andet, modtager KBu 
ansøgningen og indstiller 
ud fra, hvor mange point 
ansøgeren har på ”bogen” til 
bestyrelsen om, hvor meget, 
der kan ydes i tilskud . 

Ny uddannelsespolitik 
i Hobro Skiklub

Skribent: 
Lars Munkholt Sørensen
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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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?
Er vi så heldige igen at få en snevinter som i 2010, har klubben en lille skilift, som sættes op på en bakke 

i Hvornum, ca . 10 km . fra Hobro . Skiliften kan trække ca . 3 mand ad gangen og bakken er både velegnet 

til begyndere og børnefamilier og andre, som synes, det er herligt at kunne stå alpin i Danmark – selvom 

bakken er kort .

Juniortræningen om torsdagen vil i så fald også forlægges 

til Hvornum på udvalgte dage . 

Der vil også være mulighed for langrend i Rold Skov . 

Bliver sneen liggende i længere tid, vil klubben forsøge at lave 

et lille korps af instruktørere, som kan instruere nybegyndere  

                 store som små .

Hvis der kommer sne...

Se nærmere på hjemmesiden, når sneen daler hvid.
Tilmeld dig nyhedsbrevet på hjemmesiden, så holdes du opdateret på aktiviteter i Rold. 

      Facebook holder dig også ajour med info, hvis der kommer sne .

Søndag d 8. januar 2012
Åbent hus kl. 13.00 – 17.00

Hos VILLumSIgN, 
Smedevej 32, Hobro
Lær at klargøre dine ski selv, det er både let 
og overkommeligt . Lugten af den varme voks 
er måske ikke så velduftende, men alligevel 
en oplevelse som skaber en stemning, der 
får dig til at glæde dig til din næste skitur . 
Skiklubben har borde og grej, og der vil være 
demonstration efter behov . 
Lidt til ganen vil der også være.

Vel mødt til en hyggelig 
og gratis eftermiddag.

Vi gentager succesen med ski-smøring
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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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Kvitfjell
ugE 11 2012

Kør-selv-klubtur i forbindelse med de danske 
mesterskaber i alpine discipliner.
Indkvartering i 7-personers lejligheder (2 soverum) søndag-søndag .
Lejlighederne: Se studio H.’s hjemmeside: ww .studioh .no

Priser: Lejligheder: 7.600.-
Liftkort i 6 dage: Bemærk: ca. priser, da endelig pris endnu ikke er fremkommet!
Børn til og med 6 år med hjelm: gratis, 
ungdom 7-15 år:  kr .  1000,- 
Voksne:  kr .  1300,- 
Senior:  kr .  1000,-
Ekstra dage ca .  kr .  115,-

Træning /undervisning/instruktion kr . 200 .- pr . dag i 3 dage/6 dage .
Der tages forbehold for, om der kan tilbydes undervisning til børn, begyndere og letøvede, da dette kræver at antal og behov er kendt senest den 1 . februar .Tilmeldingsfrist 1 . februar 2012 til turleder Bente Nielsen: tlf . 61 81 49 21,

mail: svend-nielsen@dadlnet .dk

Skribent: Charlotte Veng
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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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Vinterdæk til skituren
så er det

HOBRO   98520911

FYRKAT
Blomster

J A

C
O B M E U L E N G R A C H

T

FY
R

K
A

T V
E J

1 6
9 5 0 0 H O B R O

9
8

5
1

1
1

1
5

Uanset din hilsen, har 
vi gaven der passer til

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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fartTorsdage  f ra  okto -

ber til februar mødes 

n o g l e  a f  k l u b b e n s 

yngre medlemmer til 

ekstra skitræning . 

Den primære træning er at 
øve skirelaterede øvelser på 
rulleskøjter, men det sociale er 
lige så vigtigt, så næste gang 
skal holdet en tur i Viborg 
Svømmehal . 

To gange har træningen væ-
ret forlagt til en lørdag i den 
nye springhal i Rosendal . Her 
øvede vi skifærdigheder ved 

at springe på trampolin, øvede 
i fald fra højder og gravede os 
ned i ”sneen” i pommesfrites-
graven . 

Sæsonen har også budt på 2 
ture til Skiarena i Århus – se 
omtale andetsteds i bladet . 
Skiarena er næsten som at 
stå rigtigt på ski og supergod 
træning, uanset om du er 
begynder eller øvet . 

Racerne vil meget gerne have 
flere, der kommer og leger 
med om torsdagen . Trænin-
gen foregår i DS’ hal på an-
drupvej . Derfor er der åbent 
for, at du kan komme og prøve 
om ski-rulleskøjtetræningen 
er noget for dig . Du kan se i 

kalenderen på hjemmesiden 
www .hobroskiklub .dk, hvornår 
vi er der næste gang . 

I år er der en del af de unge 
mennesker med til træningen 
og det er rigtig godt for de 
mindre at have nogle store 
at se op til . alderen på holdet 
spænder fra 8-18 år, instruk-
tørerne er gode til at tage 
hånd om alle aldre og ungerne 
får god træning til turene på 
ski og nok så vigtigt – gode 
sociale relationer til de andre 
racere . 

Kom og vær med - det er 
go’ gas ;-) 

Fuld fart i skøjterne
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Seniormotion
Gåture i vinterhalvåret. 
Vi mødes onsdage ved ”Den Blå Fisk” på havnen 
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 gymnastik-
salen kl. 19.00-20.15.
Tilbuddet gælder for alle medlemmer over 15 år. 
Undervisningen er med forskellige instruktører/læ-
rere – en spændende form, som vi synes, er meget 
inspirerende.
I år har vi lavet aftale med Vibeke Schiønning Dahl, 
Jette Madsen, Hanne og Hans Olsen, der med hver 
deres erfaringer fra mange års gymnastik, glæder 
sig til den kommende sæson.
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 gymnastik-
ken og varer i 45 min. 
Det har fået sit navn, fordi vi laver skirela-
terede 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 sikkerhedsshorts 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 gennemsigtige slags, og 
at den sorte gummibremse er afmonteret.
Håndbeskyttere er et must og hjelm samt knæ- og 
albuebeskyttere er en god ide. 

Hold formen ved lige
både før og efter skituren
Hold dig ikke tilbage – du er velkommen
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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 2011 / 2012

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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ski
  På cykel langs mosel i helt andre omgivelser end Hobro og omegn

En gruppe super seniorer har i 
de seneste år kørt vejene tynde 
omkring Hobro hver sommer . På 
én af turene kom vi til at snakke 
om at det kunne være sjovt at se 
noget andet .

Resultatet blev, at vi nu har 
arrangeret et cykelkrydstogt 
på mosel i begyndelsen af maj, 
uge 19, næste år .  Vi skal bo på 
en flodbåd . Hver dag går vi i land 
og cykler en strækning langs 
floden . Båden følger med så vi 

kan stige ombord igen når vi er 
fremme .

Turen begynder i Saarburg og 
slutter i Koblenz . Strækningen 
der cykles er på godt 200 km, 
med mulighed for at gøre de 
enkelte etaper kortere eller 
længere . Der er også mulighed 
for at blive ombord, hvis man 
trænger til en hviledag .

Turen er bestilt hos Ruby Rej-
ser, der påstår det er en tur der 

hurtig bliver udsolgt, hvorfor det 
var nødvendigt at være så tidligt 
ude . Der er 16 tilmeldte og skulle 
der være flere der interesseret 
i at være med, så ring eller send 
en mail, så vil jeg prøve om vi kan 
få nogle flere pladser .

Sigurd Østergaard, Tlf: 9852 
1902/4073 2902, mail: elsasi-
gurd@post .tele .dk

På ski om vinteren 
og to hjul om sommeren
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Mikkel Emil Sørensen 
på 2½ år får service 
i Skibiksen. Januar 2011.

Åbenfra 1 . november 2011

Nis Peder Juhlmobil:2147 6389

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 fornyet løbende, 
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

når liften kører på Hvornumbakken 
- så kom i skibiksen og lån fordelagtigt!

32 SkiNyt - Hobro SKiKlub



 

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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70Vores gæve forkvinde 

Bente Nie lsen fy lder 

den 7 .   december 70 

år . Vi vil  i  Skiklubben 

ønske hende et stort 

t i l l y k k e  m e d  d e n n e 

lille kavalkade af bille-

der fra Hobro Skiklub . 

Samtidig har vi stil let 

hende en række ski- og 

fødselsdagsspørgsmål, 

som hun velvill igt har 

svaret på . 

Hvordan skal fødselsdagen 
fejres?
Det bliver stille og roligt på Kvitfjell 
i det bedst tænkelige selskab med 
både familie og skiklub. Det glæder 
jeg mig til og det er, som jeg har 
ønsket. 

Er det første gang, du skal 
fejre fødselsdag i sneen? 
Den 7. december falder næsten altid 
i uge 49, så det er blevet til mange 
fødselsdage i sneen.

Hvad ønsker man sig, når man 
bliver 70?
Først og fremmest et godt helbred, 
så der fortsat i mange år kan være 
skiløb på programmet. At mine børn 
og børnebørn er glade og klarer sig 
godt i livet. At skiklubben har en 
fremtid i mange år fremover.

Når du ser tilbage, er der så 
øjeblikke, som har betydet 

mere for dig end andre i ski-
karrieren?
En af de mest fantastiske ture var, 
da jeg med 7 herlige juniorer i be-
gyndelsen af firserne tog med ”Det 
blå lyn”, en gammel folkevogn til 
Mullsjø, for at være med i Nordkreds-
mesterskaberne. Det var en tur, som 
ingen af os glemmer. Vi var alle med 
i konkurrencerne og klarede os flot.
Min 60-års fødselsdag på Hafjell 
sammen med skiklubben og den ef-
terfølgende store fest, hvor mange 
medlemmer hjalp til var uforglem-
melig. En stor glæde har det været 
at så mange af vore børn også har 
været med i skiarbejdet. De har 
blandt andet taget medansvar som 
løbsleder, instruktør og official.

Hvor mange lande har du be-
søgt med ski under fødderne? 
Norge, Sverige,italien,Frankrig,Østrig
,Tyskland, Schweiz, Slovakiet (Jasna)

Ture i Hobro Skiklub sæson 2011/12

Se oplysninger og nærmere beskrivelse 
af alle turene på www .hobroskiklub .dk . 

Bemærk, at der er tilmelding 
til enkelte af turene snarest .

Uge 7 – 12. – 17. februar
Familietur til Zell am See, Østrig . Turen er udsolgt .

Uge 3 - 13.-18. januar
alpendorf, Østrig – en tur for store og små med 

bente Nielsen 70 år
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70
masser af undervisning og hygge . Vi bor på hotel 
med ½ pension og kører i bus derned .

Uge 10 - 3.-10. marts
Ski og oplevelser til Tignes / Val d’ Isére
Den eksklusive tur, primært henvendt til dig, som 
løber godt på ski og vil have den luksus at flyve 
til skisportstedet . Vi bor på hotel med ½ pension .

Uge 12 - 21.-25. marts
Pigetur - en wellness-skitur til Trysil, Norge . For 
modne piger, som vil have både skiløb og wel-
lness . Vi bor på hotel med ½ pension og vi kører 
i bus derop . 

Uge 11
DM turen 2012
 Se omtalen her i bladet .

Hvordan lærte du at stå på 
ski? 
Jeg fik bare ski på, da jeg begyndte 
at kunne gå. Jeg har de første ski 
endnu, men rigtig godt blev det 
først, da jeg som 12-årig for første 
gang fik instruktion.

Hvordan husker du dine fød-
selsdage som barn? 
De var bedst, hvis det var snevejr.

Hvad gør du for at holde dig i 
så god form?
Jeg er så heldig at have et ret godt 
helbred og det betyder, at jeg kan 
gå, cykle sammen med andre hyg-
gelige klubmedlemmer og at jeg kan 
gå til skigymnastik i vinterhalvåret. 
Havearbejde er også godt for krop-
pen og så har vi nogle køkkenskabe, 
der kræver mig ned i knæ adskillige 
gange hver dag ! 

Hvordan er det at have bør-

nebørn, som nu begynder at 
stå på ski?
Det er en fantastisk oplevelse at 
kunne være sammen med børne-
børn på ski. Det er en fryd at se dem 
blive bedre og bedre dag for dag, 
men også at se, hvordan de bliver 
nødt til at udfordre sig selv. Skiløb 
kan være grænseoverskridende på 
mange måder og må for de små børn 
til tider være ret skræmmende. Det 
er vigtigt at forsøge at respektere 
deres grænser, men også at skubbe 
på, så de vover mere end de tror. 

Kan du nævne et par højde-
punkter fra din karriere?
Det mest spændende ret skimæs-
sigt var nok at være på det meget 
lille danske landshold i tresserne og 
være med til low-landers konkur-
rencerne i Val d’isére.
 
Hvad er din vision for klubben 
i de kommende år? 

At klubben består som en idræts-
forening med fokus på instruktion 
til alle på mange niveauer. At klub-
ben vil formå at komme ud med 
budskabet om, at man skal melde 
sig ind, også hvis man er begynder. 
At bestyrelsen kan blive endnu dyg-
tigere til at indgyde medlemmerne 
lyst til at være med til at løfte de 
mange spændende arbejdsopgaver. 

Skiklubben har naturligvis 
givet Bente en gave i da-
gens anledning – en, som vi 
håber, hun bliver glad for og 
som i mange år fremover vil 
minde hende om en dejlig 
fødselsdag i sneen . 

 Charlotte Veng
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Afsender:
Hobro Skiklub
Højdevej 8
DK - 9500 Hobro

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


