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Skileg i SFO Bymarkskolen...
Som en del af partnerskabsaftalerne fik Hobro Skiklub lavet 
en aftale med Bymarkskolens SFO om at komme ud et par . . . .
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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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FOrMAND: Bente Nielsen
Email: svend-nielsen@dadlnet.dk
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tlf. 98 52 51 33
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MOTIONSUDVALg: TINA BYgHOLM
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Trods manglende sne i Danmark 
og det sydlige Skandinavien har 
der være masser af aktivitet i 
Skiklubben . I skrivende stund 
ved månedsskiftet til februar 
kan vi selvfølgelig fortsat håbe, 
at vi får mulighed for at møde 
klubbens medlemmer på ski 
herhjemme . Klubben har indgået 
spændende partnerskabsaftaler 
med 2 skoler og en daginstitu-
tion om projekt ”Skileg”, hvor vi 
skal gennemføre nogle skirelate-
rede forløb i løbet af sæsonen . 
Kommer der sne, selvfølgelig 
helst på ski . Bestyrelsen ar-
bejder videre med at inddrage 
frivillige i klubbens udvalg . Det 
vil I høre mere om, når det bliver 
mere konkret . 

Sponsorudvalget ændres i den 
kommende tid . Vi arbejder med 
at ændre navnet til markedsfø-
ringsudvalg  og udvalget skal 
hjælpe Kommunikationsudval-
get med at gøre SkiNyt endnu 
mere læseværdigt med mindre 

annoncer og flere læsevenlige 
artikler . Hjemmesiden vil også 
blive præget, hvis øvelsen lyk-
kes .

 Vi mærker nedgang i tilslutning 
til nogle af de faste ture . Uge 
7-turen trækker utroligt mange 
medlemmer . Det er dejligt, men 
måske skal der alligevel tænkes 
nyt . Bestyrelsen har stadig det 
faste mål, at vi er en klub for 
bredden og nybegyndere og at vi 
skal markedsføre instruktionen 
på turene, som det vigtigste, vi 
kan tilbyde . 

Dog vil jeg tillade mig at gøre 
opmærksom på, at vi har en flok 
eliteløbere, der alle er blandt 
Danmarks dygtigste skiløbere .  
Christoffer Fårup kører sig så 
fantastisk flot op, ikke bare som 
den bedste dansker, men også 
internationalt . Lillesøster Julie 
har vist gode resultater ved Ung-
doms OL . Marcus Vorre blev nr . 
4 i Andorra i et løb med Europas 

bedste juniorer . Jonas Barslund 
er fuldt fortjent kommet på Ski-
forbundets U-15 landshold, hvor 
han deltager sammen med Sofie 
rod Sørensen og Emilie Lykke 
Jensen . Vi er utrolig stolte af 
deres indsats og håber selvføl-
gelig, at det vil inspirere nogle af 
klubbens andre juniorer . Skisport 
er en lille sportsgren i Danmark 
og man kan få fantastiske ople-
velser, hvis man satser bare lidt 
mere end at komme med mor og 
far i uge 7 .

Bestyrelsen glæder sig til at 
se rigtig mange medlemmer 
til AFTErSKI, som i år foregår 
i superfine nye omgivelser . Vi 
mangler langrendsski længde 
110 -150 og ikke mindst lang-
redsstøvler str . 30 – 38 til børn, 
så har nogle medlemmer den 
slags udstyr liggende, vil vi me-
get gerne høre fra jer . 

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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Det er nu syvende gang ungdomslederteamet har 
fået til opgave at uddele Hobro Skiklubs ungdoms-
pris, Årets Skiløber, stiftet i anledning af Hobro 
Skiklubs 25 års jubilæum i 2005 .

For at gøre sig fortjent til prisen, skal personen 
være en del af Hobro Alpine Skiteam . 

For at komme i betragtning til prisen skal personen 
i løbet af sæsonen have udmærket sig på en række 
punkter . Vigtige egenskaber som god kammerat, 
en der kan sprede glæde, hjælpsomhed over for 
kammerater og ledere, træningsindsats og ikke 
mindst seriøs indstilling til skisporten og er vigtige 
faktorer i bedømmelsen .

Prisvinderen i år er indbegrebet af en breddeløber, 
der har fundet glæde i skiløb, torsdagstræning, 
andre sociale arrangementer og det kammeratlige 
samvær med andre .

Om kandidaten kan yderligere siges: 
•	 Har	været	en	del	 af	Hobro	Alpine	Skiteam	 i	

efterhånden mange år
•	 Er	 en	glad	dreng,	 som	er	med	 til	 at	 sprede	

glæde omkring sig
•	 Et	smittende	positivt	sind
•	 Hjælper	gerne	med	mindre	børn
•	 Har	deltaget	i	rigtig	mange	træningsture.
•	 Har	 prøvet	 kræfter	med	 konkurrenceskiløb,	

men det er ikke det afgørende
•	 Det	er	 ikke	mindst	hans	 fremmøde	og	store	

indsats i klubbens træningsaktiviteter gennem 
hele sæsonen, der vægter højt . 

Med prisen, som Årets Skiløber, følger en check på 
1000 kr . og en ”vandrepokal” i form af en sølvski, 
skænket af formand Bente Nielsen .

Årets Skiløber 2011/2012 er Frederik Zinck 
Christensen

/ Lars Munkholt Sørensen

Årets Skiløber    2011/2012 
Skribent: 

Charlotte Veng
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Årets Skiløber    2011/2012 

Mogens Holst
T: +45 2392 6000
W: holstplus.dk
M: mogens@holstplus.dk

GRAFISK 
DESIGN WEB

DESIGNFOTOGRAFI

Frederik Zinck Christensen blev kåret som Årets Skiløber 
efter en hyggelig afslutning for Hobro Alpine Skiteam i 
bowlingcentret . I alt 20 børn og unge var mødt op for at 
markere denne festlige dag . Der blev kæmpet bravt på ba-
nerne, inden vi indtog aftensmaden i de tilstødende lokaler . 

Bente Nielsen var med ved overrækkelsen og fortalte 
anekdoter om skisporten fra sine barndomsår, inden hun 
afslørede året vinder . Mange sad håbefulde og Frederik selv 
var meget overrasket over at få prisen . Efterfølgende var 
flere tidligere vindere henne og ønske tillykke og kigge på 
minderne i bogen, som følger med prisen . I bogen indsættes 
billeder fra dagen og selve indstillingen . 

/ Charlotte Veng 
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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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Der stod 
e t  h e l t 

fodboldhold og 
storsmilede, da vi kom op på 
fodboldbanen - ikke iført fod-
boldstøvler, men langrendsski! 
Ved årsmødet i november blev 
vi inviteret til at deltage i et 
skilegsprojekt med henblik på at 
lave nogle partnerskabsaftaler 
med forskellige institutioner, så 
vi kan sprede budskabet om på 
sigt at kunne ”gå til ski” . 

Mødet fandt sted d . 10 . decem-
ber på Idrætshøjskolen i Århus 
og fra Hobro Skiklub deltog un-
dertegnede . Det blev en god ef-
termiddag trods enkelte hurdler 
- kun 5 ud af 10 tilmeldte mødte 
op og vores kaniner - en lokal 
SFO – var heller ikke tilstede . 

Intet er så skidt, at det ikke 

er godt for noget, og de 5 re-
præsentanter og 2 mødeledere 
tilstede kom fra 4 forskellige 
klubber og der var således god 
gang i idéudvekslingen . Efter 
en del snak om skilege og orga-
nisering af disse, skulle vi ud og 
prøve øvelserne i praksis . 

gert fra Århus Skiklub var kom-
met i sin skibus . Denne bus er 
noget ud over det sædvanlige . 
Hele bilen er fyldt op med lang-
rendsski og -støvler i alle stør-
relser, former og farver . gert og 
hans bus er et sikkert hit i de 
århusianske institutioner og vi 
voksne var også vildt impone-
rede . Vi blev hurtigt ekviperet 
med ski og støvler fra det store 
og velassorterede udvalg . 

Derfor stod vi kort efter 5 mand 
på fodboldbanen og lavede 

øvelser på en græsplæne med 
langrendsski på . Hele idéen med 
skilegs-projekterne er nemlig, at 
man skal kunne ”gå til ski” hele 
året rundt . Mange forskellige 
øvelser kan man sagtens øve, 
selvom der ikke er sne . 

Så har du langrendsski, du ikke 
bruger, modtager vi dem gerne . 
Måske kender du en efterskole, 
en sportsbutik eller lignende, 
som har gammelt udstyr ståen-
de . ring til Charlotte 20355212 . 
Vi har efterfølgende indgået 
partnerskabsaftale med By-
markskolen, rosendalsskolen 
og Vinkelvejens Børnehave og 
håber på, at det giver nogle gode 
oplevelser på ski i denne sæson . 

/ Charlotte Veng

Kan man stå på ski på græs? 
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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.

C
o
4
 C

re
a
ti
v
e
 A

g
e
n
cy

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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Som en del af partnerskabsaf-
talerne fik Hobro Skiklub lavet 
en aftale med Bymarkskolens 
SFO om at komme ud et par 
fredage i januar og skilege med 
en gruppe børn .

En hel del børn i 0 . til 3 . klasse 
tog imod tilbuddet . Og selv-
samme fredag kom sneen! 

Desværre havde vi endnu ikke 
fundet en løsning mht . indkøb 
af langrendsski . Det enkelte par, 
vi havde købt hjem som prøveski 
blev prøvet på skift af 10 børn 
og alle syntes, det var super-
sjovt .  Mange af dem prøvede 

at have ski på for første gang 
i deres liv .

I stedet for at være ude hele 
tiden, måtte vi i stedet udfordre 
ungerne til at tænke i balance og 
turde-øvelser i Bymarkskolens 
fællesrum .

Alt, hvad der kunne minde om 
balance – rullebrætter, pedalo’er, 
vippebrætter, tuer etc . blev sam-
men med måtter, hulahopringe 
og tuneller fundet frem og dan-
nede rammen for et par timers 
aktivitet . 

Børnene hoppede, sprang og 

lavede balanceøvelser og gik 
glade og rødkindede hjem og 
havde haft en god og oplevel-
sesrig eftermiddag . 

Vi er i klubben meget begej-
strede for idéen om at kunne 
komme ud i institutionerne og 
på den måde skabe glæde for 
skisporten og profilere klubbens 
ansigt udadtil .  

Vi har lavet aftaler med yderli-
gere 2 børnehaver og glæder os 
til samarbejdet.  

Skileg i SFO
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Bymarkskolen
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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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Hvad er Nordkredsmesterska-
berne for noget? Det er sådan 
noget, hvor man kan deltage i 
en konkurrence i storslalom og 
slalom og så gælder det om at 
have den mindste tid. Jeg fik en 
vandrepokal og en guldmedalje 
i kombineret (men jeg ved ikke, 
hvad det betyder !)
Har du en pokal? Nej, der er 
nogle der skal skrive mit navn 
på den.
Var din mor og far med?  Nej, 
jeg var helt alene. Det var fint 
nok – så var der også mere plads 
i bussen, når vi skulle sove! 
Kunne du godt undvære dem?  
JA! Hvad sagde de, da du kom 
hjem? De sagde Hej William! Og 
mor hun blev sådan: Det er løgn! 
Det var da helt vildt. 
Hvem boede du med? Magnus 
og hans lillesøster og hans far 
og Henrik Iversen og Lucas og 
Peter. 
Skulle I selv lave mad? Det 

gjorde de voksne – vi spillede 
Nintendo!
Hvordan boede I? I små værelser 
– i et rum var der en køjeseng og 
en seng og i et andet værelsevar 
der 2 køjesenge og et køkken og 
en spisestue. 
Hvordan var vejret? Det var 
rigtig fint. Om fredagen sneede 
det. 
Hvordan foregår sådan en kon-
kurrence? Man har et nummer 
på ryggen, så kører man efter 
nummeret. Man kører alene. Så 
er der en maskine og en pind. Og 
når man kører forbi den, starter 
tiden og ved stop er der en lys 
en – den stopper tiden. 
Hvor mange var med til konkur-
rencen? MANGE! Der var fra 
mange skiklubber. 
Havde du noget bestemt udstyr 
på? En fartdragt med sådan 
nogle bløde beskyttere. Det er 
den fineste syning i verden! 
Hvad tænker man, når man står 

der ved pinden? Så har man 
sådan lidt ondt i maven og 
man ved ikke, om man gør det 
godt – hvad sker der mo? Kør, 
kør, du SKAL bare vinde. Da jeg 
var færdig, tænkte jeg bare: Jeg 
håber, jeg vinder. 
Hvad tænkte du, da du vandt? 
Det var rigtig sjovt og jeg var 
sådan – HVAD? - er jeg Nord-
kredsmester? Det blev råbt op 
og jeg var helt begejstret.  Så 
råbte de andre wuhu.. og sagde, 
at det var godt gået. 
Hvordan træner du op til sådan 
en konkurrence? Jeg går til rul 
om torsdagen – nogle gange 
hver anden. Rulleskøjte er lidt 
ligesom at gå til ski. Det er sjovt 
at gå til ski – og jeg synes, jeg er 
god til det.

Vil du gerne med igen? Ja, i rigtig 
mange år! Og jeg håber bare, jeg 
vinder en medalje. 

En Nordkredsmester vender hjem
William Veng Schack, 

8  å r ,  v a r  i  u g e  4 9 

med på Kvitfjell  for 

2 . gang . Han vendte 

stolt hjem som Nord-

kredsmester og i den 

forbindelse har vi la-

vet et li l le interview 

med ham . 
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I starten af december, helt præ-
cist i uge 49 afvikler Hobro Skik-
lub hvert år sin sæson start med 
rigtig sne under skiene . Også i 
2011 var der lagt op til at ca . 
45 børn og unge skulle op i de 
norske fjelde og folde sig ud på 
ski . Nogle af deltagerne var som 
på tidligere ture ganske nye og 
uerfarne med de glatte ”bræd-
der” under fødderne, hvorimod 
andre var garvede konkurrence 
løbere .  Fælles for dem alle var, 
at de glædede sig vildt meget 
til at være sammen i sneen i 4 
dage . 
Men imidlertid ville vejrguderne 

os det værste . I stedet for at ka-
ste sne fra sig var det kun vand, 
der kom ned fra himlen, og når 
der endeligt kom lidt sne blev 
det fulgt af regn og varmt vejr . 
Status var, at 4 dage før afgang 
til Kvitfjell var der kun åbnet 
2,2 km pister og der var ikke 
udsigt til specielt meget mere 
sne og frost .
Masser af tid blev i den sidste 
uge brugt på desperat at kigge 
på hjemmesider, sneen måtte da 
være et eller andet sted derop-
pe, men desværre nej! Vi aflyser 
turen var oppe at vende mange 
gange, og der blev afholdt den 

ene telefon samtale instruktører 
og løbs officials imellem . Men 
så lige pludselig kom der sne i 
Hemsedal .” Vi flytter turen”, lød 
det fra instruktørene . ”Det kan vi 
ikke”, lød det fra løbsofficials . Og 
så lige i sidste sekund kom der 
melding fra Kvitfjell: ”Vi håber 
at åbne 1-2 pister mere i denne 
uge” . Dette var lige det, alle 
havde håbet at høre og nu kunne 
vi koncentrere os om indkøb og 
pakning af mad .
Afrejsedagen kom og alle var i 
højt humør . Bussen blev pakket 
i rekord fart og kursen sat mod 
Frederikshavn, hvorfra vi skulle 

På tur med Hobro Skiklub  til norske Kvitfjell
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På tur med Hobro Skiklub  til norske Kvitfjell

sejle til gøteborg for så lige køre 
de 600 km op til Kvitfjell . Des-
værre skulle al den sne, vi gerne 
ville have på fjeldet, komme på 
vejen gennem Sverige, så et par 
timer senere end planlagt ankom 
vi onsdag til lejlighederne på 
Kvitfjell . Den stod på lynhurtig 
udpakning og morgenmad og 
så på ski .
Skiklubben havde på turen 5 af 
klubbens frivillige instruktører 
med,  så vi var godt dækket ind . 
Således at alle børn og unge kom 
på et skihold, der passede ind 
i det niveau, som den enkelte 
løber havde . Der var instruktion 
for bla . 2 piger på 14-15 årm 
der aldrig havde haft ski på før . 
Der var et børnehold for 6-8 
årige og var lysten til at køre i 
slalombane fra morgen til aften 
var den mulighed der også .  I 2 
dage var der instruktion fra tidlig 
morgen til om eftermiddagen, 

hvor solen forsvandt bag fjeldet, 
kun afbrudt af fælles hygge i 
varmestuen hvor de selvsmurte 
madpakker gled ned, og ny 
energi kom tilbage i de forfrosne 
kroppe . De sidste 2 dage blev der 
afviklet Nordkredsmesterskaber 
og alle nye som gamle skulle 
stille op i stor slalom . ”Uha uha, 
hvad er det lige for noget det 
her?” og  ”Vi gør det ikke!” var 
nogle af de kommentarer, der 
gik igen .  Men alle kom igennem 
banen og stemningen steg grad-
vist, som alle kom ned i målet . Nu 
kunne man jo så sammenligne 
sine tider med andres, stemnin-
gen steg i hvert fald meget og 
selv om det var gjort frivilligt at 
deltage i lørdagens slalomkon-
kurrence ville alle stille til start .
Masser af medaljer og pokaler 
blev høstet til Hobro i de 2 
konkurrencer . Og da vi lørdag 
aften igen steg på bussen var 

det en flok glade og opstemte 
unge, der var blevet en kæmpe 
oplevelse rigere .
”Vildt godt”, ”Jeg skal med næ-
ste år” og ”kanon tur” - mange 
positive udtryk fra en træt flok .
Bo og Calle Langberg har skrevet 
lidt om turen, og om hvordan de 
som nye har oplevet at være 
med Hobro Skiklub på en tur, 
hvor vi har fokus på børn og 
unge . Om de er helt ny på ski 
eller har landsholdsniveau, er 
ligegyldigt . Her er det fælles-
skabet, det drejer sig om og så 
selvfølgelig at få masser af sne 
under skiene .
Jeg håber, at I er klar igen til uge 
49 . Der er stadig ledige pladser! 
Jeg er klar - er du?

Med venlig hilsen 

Karsten Lykke Jensen

Turleder uge 49

Kvitfjell
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Byggefirmaet
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·   Om og tilbygning
·   Totalentreprise
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          e-mail: post@aarhusnaverne.dk
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Esben Nørlem - 24 49 68 55   
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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

Vi havde gennem tidli-

gere deltagere hørt om 

”  uge 49 turen” ,  som 

d e n  h e d d e r  i  d a g l i g 

tale .

Vi tog derfor kontakt til Hobro 
Skiklub og Karsten Lykke, som 

er tur guide på denne tur .
Min søn på 8 år og jeg selv på 
38 år, er forholdsvis nye på ski, 
så jeg tænkte at nogle dygtige 
og tilmed danske instruktører 
fra vores egen by, kunne bygge 
videre på Calles ski kundskaber .
Fra start til slut var der fuld-
stændig styr på alt, man må 
virkelig sige, at folk omkring 
turen kender deres rolle, nogle 
som instruktører, andre officials 
til konkurrencerne .

Vi mødtes tirsdag den 6 de-
cember klokken 16 .30, hvor vi 
blev godt modtaget, fik pakket 
vores grej i bussen, og klokken 
17 .00 startede turen til Kvittfjell 
i Norge .

Vi ankom onsdag morgen, indlo-
gerede os i lejligheder, og strøg 
straks ud på pisterne .

Onsdag og torsdag var der un-
dervisning af egne instruktører, 

På tur med
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det var både lærerigt og sjovt 
for børnene .

Fredag og lørdag var der kon-
kurrencer og ”frit løb” med os 
forældre .

Hele turen igennem var der 
opmuntring fra alle sider og alle 
hjalp alle på tværs af både alder 
og køn .

Vi boede 6 i vores lejlighed, 2 

voksne og 4 børn, da ikke alle 
havde forældre med, også dette 
fungerede uden problemer .

Søndag over middag var vi igen 
hjemme i Hobro, trætte, men 
med en god oplevelse i bagagen .
Vi havde en fantastisk tur, hvor 
Calle fremhæver det at være 
sammen med andre børn, både 
på ski og i lejlighederne var en 
kanon oplevelse .

Vi kan kun opfordre andre ski 
entusiaster, nye som gamle til at 
kigge forbi hjemmesiden: 
www .hobroskiklub .dk

Det er bestemt ikke sidste gang 
vi er med, en stor tak til Hobro 
Skiklub, som vi nu selv er en del 
af, for en fabelagtig god tur .
Med venlig hilsen

Calle & Bo Langberg

Hobro.      

Hobro Skiklub
uge 49/2011

31 juniorer fra Hobro Skiklub deltog i 
Nordkredsmesterskaberne 2011
Nordkredsmestre:
Freja-Mathilde Vorre – William Veng Schack- Marie Iversen – Emilie Lykke Jensen – Lucas 
Kiilerich Sø – Sofie Rod Sørensen – Marcus Vorre – Julie Bøgh –Nicoline Egstrup - Malthe Rod 
Sørensen – Peter Brinch Sørensen  

StOrSlalOm medaljer:
Guld:  Clara-Marie Vorre – Marcus Vorre – Julie Bøgh – Nicoline Egstrup -  Peter Brinch Sørensen
Sølv:  William Veng Schack – Malthe rod Sørensen – Bjarke Andersen 
Bronze:  Freja-Mathilde  Vorre – Magnus Borg Christensen – Sofie rod Sørensen – Mads Peter Bugge P . 

SlalOm medaljer:
Guld:  Marcus Vorre – Julie Bøgh – Nicoline Egstrup – Peter Brinch Sørensen
Sølv:  Freja Mathilde Vorre – William Veng Schack – Sofie rod Sørensen – Bjarke Andersen – 
Bronze:  Marie Iversen – Jonas Barslund P . – Malthe rod Sørensen – Mads Peter Bugge P .

alpiN KOmBiNatiONSmedaljer:
Guld:  William Veng Schack – Marcus Vorre – Julie Bøgh- Nicoline Egstrup – Peter Brinch Sørensen 
Sølv:  Freja-Mathilde Vorre – Sofie rod Sørensen – Bjarke Andersen
Bronze:  Clara-Marie Vorre – Jonas Barslund P . - Malthe rod Sørensen – Mads Peter Bugge P .   
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Kredsbestyrelsen i Nordkred-
sen har besluttet, at Christof-
fer Faarup skal tildeles Poul 
Thranes mindepokal

Christoffer får pokalen for 
hans mangeårige intensive 
træning mod et efter danske 
forhold enormt ambitiøst 
sportsligt mål . Christoffer 
ønsker at vinde den samlede 
World Cup . Han vil være ver-
dens bedste skiløber på tværs 

af alle alpine 
discipliner .

S i d e n  d e n 
tidlige barn-
dom har Chri-
stoffer løbet 
på ski og fra 
12-årsalde-
ren har han 
trænet be-
v i d s t  m o d 
sit ambitiøse 
mål . Hele fa-
milien er flyt-

tet med ham til Norge og bak-
ker op om den store satsning . 
Christoffer får også pokalen 
for sin deltagelse i danske 
nationale konkurrencer fra 
kredsmesterskaber til DM .

Ved DM i 2011 vandt Christof-
fer guld i Super g ., slalom, sølv 
i storslalom og guld i alpin 
kombination .

Siden DM har Christoffer træ-

net hårdt for at kunne deltage 
i internationale konkurrencer 
og har allerede i starten af sæ-
son 2011/2012 vist lovende 
resultater . 

En ting er at være en god 
skiløber, noget andet er at 
være en god kammerat og 
en sympatisk sportsudøver . 
Christoffer viser sportsånd 
og høj sportslig moral, både 
når han vinder og en enkelt 
sjælden gang må bide i sneen . 

Christoffer er et meget sym-
patisk eksempel for alle sine 
medkonkurrenter og alle de 
kommende generationer af 
konkurrenceløbere, der ople-
ver ham ved DM . 

For Bestyrelsen

Bente Nielsen

formand

Poul THrANEs mindepokal 2011
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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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Ved et tilfælde blev jeg 

tilmeldt Hobro Skiklubs 

træningstur til Østrig . 

Jeg plejer at holde ski-

ferie med min familie . 

Det har jeg gjort siden 

1997, men i år havde 

jeg aftalt med en ven-

inde, at vi skulle prøve 

at stå på ski sammen 

for første gang .

Og jeg må sige, det kan kun 
anbefales . Alt var forberedt til 
mindste detalje . Jeg modtog alle 
informationer straks jeg havde 
tilmeldt mig . Flot .

32 personer var med på turen, 
og aldersgruppen var fra årgang 
2001 til over 70 år . 

Nu er det som nævnt første gang, 
jeg rejser med Hobro skiklub, så 
for mig var det nyt at modtage 
skiundervisning, og så tilmed 3 
formiddage á 3 timer – INTEN-
SIVT . Der var 5 instruktører med, 
og jeg, sammen med Anne-Marie,  
Jette,  Henning og Erik, var heldi-
ge at have Jesper Willumsen som 
instruktør . Jeg er utrolig impone-
ret over den professionalisme, 
der blev udvist . Vi fik hele tiden 
tydelige instruktioner, så det var 
til at forstå, hvordan man skulle 
forholde sig, og jeg fik utrolig 
meget lært på de 9 timer . 

Dertil skal siges, at Jesper er 
udstyret med en utrolig pæda-
gogisk sans, så alt blev sagt og 
vist i en venlig, stille og rolig 
atmosfære . Det var jeg meget 
imponeret over . Det er trods alt 
noget, der foregår i fritiden .

Jeg har også indtryk af, at de 
andre instruktører var meget 
dygtige og velforberedte, og 
det hele bliver holdt sammen af 
turlederne Jann, Anette og Tina, 
som er utroligt engagerede og  
medlevende, og jeg oplevede, 
at de både sørgede for at give 
os tydelige – og nødvendige – 
informationer, men samtidig 
var de utroligt opmærksomme 
på hver enkelt rejsedeltager, så 
alle følte sig rigtig godt tilpas . 
Der var hele tiden en rigtig god 
stemning blandt alle . Kæmpe ros 
til dem også .

Vi boede på gästhof Haus Forst-
hof, et hyggeligt pensionat, hvor 
vi fik både morgenmad og aftens-
mad hver dag . Der var ikke plads 
til ret mange flere end os, så den 
første morgen var der kø til mor-
genmaden på grund af gæster, 
som skulle rejse hjem samme 
dag .  Pensionatet  var vist et 
familieforetagende . I hvert fald 
var væggene i spisesalen fyldt 

St. Johan – Alpendorf /Wagrain
                        Østrig 13.-18. januar 2012
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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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med familiebilleder, og vi fik også 
lejlighed til at møde deres 2 små 
børn, som kom ind i spisesalen 
den sidste aften og ”snakkede” 
med gæsterne . Pensionatet er 
et rigtig dejligt sted, og alt var 
rent og pænt og i orden .  Og så 
lå det kun ca 100 meter fra en 
lift + vi kunne køre lige dertil på 
ski ved dagens slutning . Det var 
virkelig dejligt .

Den første aften var vi lidt trætte 
efter busturen . Nogle af os 
havde frosset på bagsædet af 
dobbeltdækkeren, som vi kørte 
med . Den næste aften var der 
planlagt after-skiing hos Tina 
og Lissi, og vi fik aftensmaden 
udsat af samme grund . Det var 
rigtig hyggeligt . 

Niels havde guitar med og sang 

nogle sange mens vi andre hyg-
gesnakkede, og Morten viste 
korttricks til børnene . 

Mandag havde turlederne m .fl . 
undersøgt muligheden for at 
komme med skibus til et andet 
skiområde, grossarltal, ca . 15 km . 
væk, så der tog de fleste af os 
hen . Vi skulle stille ved busstop-
pestedet nederst i byen kl . 08 .50 
og så tilbragte vi dagen på nogle  
- syntes jeg – lidt stejlere bakker 
end dem ved St .Johan . Der var 
også mange bakker, der henlå i 
skygge derovre om formiddagen, 
så alt i alt tror jeg, at jeg vil vælge 
St .Johan/Wagrein, hvis jeg skal til 
området en anden gang . 

Denne aften fik vi champagne, 
fordi Erik og Lissi begge havde 
fødselsdag . Jann havde fundet 

ud af, at han havde glemt sabelen 
til at åbne champagneflaskerne 
med, så der blev fundet en ski 
frem til formålet . Det varede 
lidt, før fødselarerne havde fået 
åbnet alle flasker . Fødselarerne 
gav drinks til alle, da vi holdt 
after-skiing, denne gang hos 
Karsten og Winnie, og der er nok 
aldrig før set 32 mennesker i så 
lille et værelse . Det var smadder 
hyggeligt . 

Når så det hele foregår i en fan-
tastisk masse sne og med høj sol 
mere end halvdelen af tiden, så 
kan man ikke ønske sig mere, og 
jeg er ovenud glad, fordi jeg fik 
chancen for at komme med Hobro 
Skiklub på tur . Det er garanteret 
ikke sidste gang . 

Venlig hilsen

Mette Hald

Så nærmer t iden sig , 

hvor vi skal på tur med 

skiklubben, turen som 

er en 6 dags tur med 4 

hele dage på ski, går til 

Wagrain området .

Forberedelserne til turen starter 
først i dec . hvor ski og støvler 
bliver reserveret hos Inter Sport i 
Hobro . Skitøjet bliver gennemgået 
er der noget som er blevet for lille 
eller for slidt? Julen står for døren, 
så der kan være  muligheder for 
bløde pakker under træet! .

Den sidste uge op til turen be-
gynder vi at lægge tøj til side, 
finde skitøjet frem og indkøbe 
lidt proviant (snold) til turen, og 
forventningen og glæden  til turen 

indfinder sig . Thomas finder udad 
hvad han skal have med af bøger, 
så han kan være ajour med skole 
arbejdet . Der er jo god tid i bussen 
til at få ordnet evt . lektier .

Vi skal mødes fredag ved mid-
dagstid på P- pladsen ved Mar-
kedshallen, der vil bussen samle 
os op . Vi er i år et hold på 32, så 
det er til at overskue . Vi har før 
været med hvor der ca . har været 
80 deltagere, så kan det være 
svære at overskue, alle dem vi er 
sammen med .
Bussen kommer til tiden, den bli-
ver læsset med al vores oppakning 
og vi finder en plads i bussen, der 

Træningstur  Alpendorf/Wagrain 
          jan. 2012
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er god plads . Vi skal så imidlertid 
skifte bus ved Kolding, hvor vi skal 
sammen med et hold fra Køben-
havns området . Stemningen er 
fra starten hyggelig og gemytlig, 
alle kender jo stort set hinanden . 
Vi bliver inddelt på forskellige ski-
hold al efter evne og erfarenhed . 
Så det er på plads inden vi skal ud 
på første tur næste dags morgen 
kl . 9 .00 .

Turen i bussen går planmæs-
sigt - alt klapper fint med pauser 
og mad på turen derned . Det er 
nemt - man læner sig blot tilbage 
i sædet og afventer de forskellige 
stop på turen .
Da vi når Alpendorf er kl . ca . 6 .30 
får vi sat københavnerne af ved 
deres hotel og vi  fortsætter  
videre til vores stop . Det bliver så 
midt i Alpendorf ved gondolliften . 
Bussen kan ikke køre helt frem 
til vores hotel pga . sne .  Vi får 
heldigvis ski/støvler og det meste 
af bagagen op at køre med en bil 
fra Team Benns, for det skal lige 
siges,  at det var en heftig bakke 
op til hotellet .

Vi får lige noget morgenmad inden 
vi så klæder om til skitøj . Vi står 
så alle klar som aftalt udenfor 
hotellet, og følger derefter vores 
tildelte skiinstruktør og hold til 
vores første tur på løjpen  ( Der var 
ca . 50 m fra hotellet til vi kunne 
tage skiene på)
Vejret den første dag var lidt diset 
om formiddagen, så vi tog det 
lidt roligt og skulle ligesom finde 
rytmen med skiene igen .
Efter 3 timers intens og god 
træning af vore medbragte jysk-
talende skiinstruktører blev det 
tid til egenfærdighedstræning om 
eftermiddagen .

Efter hjem-
k o m s t  t i l 
h o t e l l e t 
blev det lidt 
interimistisk 
afterskiing 
– spisning, 
snak og tid-
ligt på køjen 
efter 34 ti-
mers rejse 
og skiløb .
Søndag hav-
de samme program – 3 timers træ-
ning og derefter egenfærdigheds-
træning resten af dagen . Søndag 
var der officiel afterskiing – 32 
svedige skiløbere i én lejlighed . 
Det var intimt, hyggeligt og sjovt . 
Niels Leth Sørensen, hans guitar 
og vore fine sangstemmer gav 
stemningen et stort løft . 

Mandag – undervisnings fri dag – til 
stor glæde for nogle af ”eleverne” 
og også for instruktørerne  .
Et større hold begav sig med ski-
bus til grossarl  - her var der nogle 
fantastisk dejlige pister – næsten 
uden andre skiløbere, så der var 
god plads til at boltre sig med sin 
egenfærdighedstræning – løjperne 
forblev rigtig fine hele dagen .   Der 
var et super flot vejr – blå himmel, 
ca . 5 graders frost og minimal vind .
Igen afterskiing i en lejlighed - 32 
svedige skiløbere – heraf 2 som 
havde fødselsdag – så de blev 
behørigt fejret (i deres medbragte 
drinks, snacks, ost og pølser) .

Tirsdag – ja så er det jo sidste 
dag – igen 3 timers træning efter-
fulgt af fri træning . Efter dagens 
strabadser blev det til fællesbad i 
saunaenstuen (værelserne skulle 
tømmes om morgenen) spisning 
og busafgang kl . 19 .30 .

Busturen hjem blev i selskab med 
10 meget stilfærdige sønderjyder .

Turen sluttede i Hobro onsdag kl . 
13 .45 – alle havde haft en super 
god tur .  4 rigtig gode skidage – 
stort set med rigtig flot vejr – og 
masser af god sne .

turen er:
•	 	meget	ski-lærerig		-	også	for	

de godt øvede .
•	 meget	 positiv	 social	 –	 tur-

lederne er super til at tage 
hånd om alle – og specielt nye 
deltagere .

•	 fyldt	med	store	smil	–	grin	og	
spas og god undervisning .

Tusind Tak til turlederne Annette 
Sams og Tina Bygholm for en 
veltilrettelagt og god tur.
Tusind Tak til de tålmodige, pæ-
dagogiske skiinstruktører og deres 
gode humør
Tusind Tak til de øvrige turdelta-
gere for igen en god oplevelse.
Hvis Du ikke har prøvet denne tur 
– er du gået glip af meget!!!  - og 
det til små penge……
    

 Fam. Schrum 
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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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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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ski-smøring
S å  e r  2 0  v e l s m u r t e 

par ski klar til  at tage 

på skiture med Hobro 

Skiklub . 

Jesper Villumsen lagde velvilligt 
både lokaler og ekspertise til, da 
pladerne skulle slibes, files og 
vokses den første 
weekend i januar . 

Desuden demonstrerede han, 
at også en helt nyindkøbt ski 
kan profitere af en slibning . 
Tidtagningen viste, at det for 
en uøvet tog 46 minutter at 
klargøre et par . 

Der var stor aktivitet hele efter-
middagen og Winnie og Dorthe 
trakterede med nogle velsma-
gende gode vafler med lyserød 
hoftecreme på .  

En hyggelig og uformel skidag 
før sneen kom. 

Vinterdæk til skituren
så er det

HOBRO   98520911

FYRKAT
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Uanset din hilsen, har 
vi gaven der passer til
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Sjællandsmesterskab     uge 4
Vi startede med at pakke bilen, 
selvom der ikke var plads til det 
hele . Da vi havde fået stoppet 
bilen helt, kørte vi mod færgen i 
Frederikshavn til Oslo . Vi havde 
siddet klemt i bilen, Emilie og 
Sofie på bagsædet i en hule tæt 
sammen . Jeg sad med hel ret ryg 
på forsædet helt presset frem 
pga . alle taskerne og mad . Da vi 
kom ombord på færgen, tog min 
mor og jeg en lille lur, fordi vi ikke 
havde sovet så meget om natten . 
Emilie og Sofie spillede noget spil 
og lavede lektier . Da vi kom til 
spisetid, gik vi op til buffeten og 
Emilie spiste hele to tallerkner . 
(Det er meget for hende!) 

Så kom vi endelig af færgen og 
vi fik os mast ind i bilen . Vi tog 
et stop ved en by der hedder 
Espa og købte en masse boller 
på en tankstation . I Espa er der 
en virksomhed, som sælger over 
1 mio . boller om året, og hele 
tiden prøver at slå deres egen 
salgsrekord . De har et skilt, hvor 
der står ”Bolleland”, det havde vi 
det meget sjovt med, at det hed . 

Vi ankom til Kvitfjell ca . 22:30 . 
Vi fik pakkede nogenlunde ud og 
kom i seng . 

De to første dage trænede vi 
slalom . Vi skiftes til at køre på to 
forskellige bakker med to forskel-
lige trænere . Det ene hold laver 
forskellige øvelser på ski, mens det 
andet hold træner i porte . Når vi 
kom hjem fik vi kakao og popkorn . 

De næste to dage trænede vi 
storslalom, den første dag kørte vi 
friløb og i bane, og den anden dag 
kørte vi i to baner . Til konkurren-
cen skulle vi først køre storslalom . 
Emilie syntes selv, at hun kørte 
dårligt, men jeg tror, det var godt 
nok . Sofies løb var ret gode . Mine 
løb var også ok . Sofie fik en 2 

plads, Emilie en 5 . og jeg fik en 3 . 
Næste dag var det slalom, hvor 
Emilie blev nummer 4, Sofie 
udgik i første gennemløb, så det 
gik ikke så godt . Jeg fik en tredje 
plads, hvor jeg efter et dårligt 
første gennemløb fik hentet det 
tabte tilbage . Vi fik også set noget 
håndbold i løbet af ugen, selvom 
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Sjællandsmesterskab     uge 4
det ikke passede Karsten og jeg, 
men Danmark vandt jo . 

Dagen efter konkurrencerne på 
Kvitfjell, skulle vi til gålå, og køre 
en norsk konkurrence sammen 
med bl .a . familien Vorre . 
Det hele skulle 

v æ r e 
p a k k e t 

til hjemturen . Vi 
kørte der op, og efter 

en halv time skulle vi besigtige 
banen . Banen var lang og lidt stejl 
i toppen, men i bunden meget 
flad . Efter første løb kom vi ned 
og fik varm solbærsaft, inden vi 
skulle op igen og køre næste løb . 
Efter det næste løb kom vi ned og 
fik noget at spise . 

For Sofie gik det meget godt, hun 
blev nr . 2, også for Emilie gik det 
rigtig godt, hun blev nummer 3 . 

Jeg kørte ud i andet gennemløb . 
Nå, men tiden gik og det blev 
tid til at ville skulle hjem . Emilie, 
Sofie, Karsten og Lars kørte mod 
Oslo færgen, mens min mor og jeg 
kørte til Hafjell, hvor jeg skulle 
med min far hjem . Vi skulle med 
færgen fra Larvik, men vi kom 2 
timer for tidligt . 

                     /Jonas Barslund

 
Efter fine resultater i Norge i 
uge 4, blev de to ungdomsløbere 
Sofie rod Sørensen og Jonas 
Barslund Pedersen udtaget til 
to internationale børne FIS løb .
I uge 7 og 8 går turen sydpå . I 

den første del af uge 7 er der 
træning for de i alt 10 løbere fra 
Danmarks skiforbunds U15 hold, 
i Østrig . Efter træningen i Østrig 
går turen til Slovenien, hvor de 
skal deltage i det store Pokal 

Loka løb i weekenden . Der efter 
går turen til Zagreb i Kroatien, 
hvor de skal køre løb tirsdag og 
onsdag . 

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

Mandagstræning fortsætter udendørs fra 16. april kl. 18 i aMbuparken

- med alpinrul. 
Rulleskøjter eller rulleski for børn og voksne

ved vores entusiastiske instruktør Jesper Villumsen

- med stavgang: 
Rask gåtur med eller uden stave.

Kom og vær med. Det er utrolig dejligt at få sig rørt og nyde vores dejlige natur omkring Hobro.

onsdage forMiddage

Seniormotion: 
Efter en vinter med skiløb og gåture fortsætter vi med cykelture ad de små veje omkring Hobro.

Mød op ved Den Blå Fisk på Hobro Havn onsdage kl. 9. 
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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
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”Pige-luksus-tur” 

Mountain Resort Trysil, Fageråsen, 21. - 25. marts 2012 
Se her modne piger!

Har du lyst til at forkæle dig selv på dette dejlige nybyggede hotel, med skønne værelser,  
lækkert badeområde med swimmingpool ude og inde, spa, sauna og et stort massage program. 
Et af Norges bedste skiområder,  med pisten ”lige uden for døren” Det kan ikke være nemmere!
Er du nybegynder eller let øvet, er der mulighed for undervisning, da vi selv medbringer  
instruktør. 
Til skiløbet danner vi grupper og følges ad, alt efter lyst, humør og færdigheder. 

Se mere på www.radissonblu.com/resort-trysil

Hyggen starter allerede når vi stiger på bussen ved aftenstid onsdag. Fjordens Taxa og bus  
bringer os til Hirtshals, hvorfra vi sejler til Larvik og kører til Trysil. Vi ankommer torsdag  
morgen til morgenbuffet, klæder om ved badeområdet, hvor der er mulighed for at opbevare  
bagage, til vi kan komme på værelserne ca. kl. 15. 
Lørdag aften spiser og hygger vi, går i bussen sidst på aftenen, og er hjemme i Hobro lige over  
middag søndag. 

Prisen for turen er kun kr. 4.495,- 

For dette får du: 
3 dage på ski, i et vidunderligt afvekslende  skiområde, inkl. liftkort

Komfortabel bustransport med masser af plads 
Morgenmad og lækker aftenbuffet 3 dage 

Fri adgang til skønt badeområde
Hygge og socialt samvær med ca. 30 andre friske ”piger”

Afterski med eftermiddagshygge, f.eks:
Kaffe m/kager fra Bæchs

Dart i sneen, med ”tilbehør”
Forkælelse i bade- og massageområdet

Eller alt hvad fantasien byder os

Tilmelding til Tina:  tinabygholm@hotmail.com eller Dorthe : dv@villumsign.dk  
Tilmelding registreres når depositum kr. 1.000,- er indbetalt på

Reg.nr. 9337 konto 3360451223. Husk mrk: pigeski og dit navn.

Tjek din afbestillingsforsikring!! Evt. hjemtransport er dækket.

”Pige-luksus-tur” 

Mountain Resort Trysil, Fageråsen, 21. - 25. marts 2012 
Se her modne piger!

Har du lyst til at forkæle dig selv på dette dejlige nybyggede hotel, med skønne værelser,  
lækkert badeområde med swimmingpool ude og inde, spa, sauna og et stort massage program. 
Et af Norges bedste skiområder,  med pisten ”lige uden for døren” Det kan ikke være nemmere!
Er du nybegynder eller let øvet, er der mulighed for undervisning, da vi selv medbringer  
instruktør. 
Til skiløbet danner vi grupper og følges ad, alt efter lyst, humør og færdigheder. 

Se mere på www.radissonblu.com/resort-trysil

Hyggen starter allerede når vi stiger på bussen ved aftenstid onsdag. Fjordens Taxa og bus  
bringer os til Hirtshals, hvorfra vi sejler til Larvik og kører til Trysil. Vi ankommer torsdag  
morgen til morgenbuffet, klæder om ved badeområdet, hvor der er mulighed for at opbevare  
bagage, til vi kan komme på værelserne ca. kl. 15. 
Lørdag aften spiser og hygger vi, går i bussen sidst på aftenen, og er hjemme i Hobro lige over  
middag søndag. 

Prisen for turen er kun kr. 4.495,- 

For dette får du: 
3 dage på ski, i et vidunderligt afvekslende  skiområde, inkl. liftkort

Komfortabel bustransport med masser af plads 
Morgenmad og lækker aftenbuffet 3 dage 

Fri adgang til skønt badeområde
Hygge og socialt samvær med ca. 30 andre friske ”piger”

Afterski med eftermiddagshygge, f.eks:
Kaffe m/kager fra Bæchs

Dart i sneen, med ”tilbehør”
Forkælelse i bade- og massageområdet

Eller alt hvad fantasien byder os

Tilmelding til Tina:  tinabygholm@hotmail.com eller Dorthe : dv@villumsign.dk  
Tilmelding registreres når depositum kr. 1.000,- er indbetalt på

Reg.nr. 9337 konto 3360451223. Husk mrk: pigeski og dit navn.

Tjek din afbestillingsforsikring!! Evt. hjemtransport er dækket.
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Yol
N u  e r  j e g  v e l  h j e m -

me fra Youth Olympic 

games og det har væ-

ret  en  af  de  s tørste 

oplevelser i mit l iv . Vi 

var en li l le gruppe på 

5 danske atleter, som 

boede sammen i  helt 

nye le j l igheder  i  OL-

b y e n  .   Å b n i n g s c e r e -

monien var fantastisk 

med 15 .000 tilskuere . 

Der fik jeg godt nok en klump i 
halsen, da vi kom ind på stadion . 
Ceremonien var en god blanding 
af musik, dans, taler, fyrværkeri 

og så selvfølgelig tændingen 
af den olympiske ild hentet i 
grækenland .

Jeg deltog i alle de fire alpindi-
scipliner, de havde . Jeg kørte 
desværre ud i super-g, da jeg 
kom for langt på hoppet . I super-
kombinationen blev jeg nr . 26, i 
storslalom nr . 37 og i slalom nr . 
25 . Med 2 top 30 pladseringer er 
jeg rigtig godt tilfreds . 

Vi havde Johnny Albertsen med 
som træner og han fik virkelig 
det bedste frem i os, samtidig 
med at vi havde det rigtig sjovt 
og hyggeligt sammen .

Der var over 1000 atleter med 
fra 70 forskellige lande og jeg fik 
mange nye venner . Alle havde 
fået et USB-stik med data på, 
som man kunne bytte med de 
andre bare ved at holde dem op 
mod hinanden . Det var bare at 
spørge om, at man skulle ”YO-
gge”, så fik man sin nye vens 
e-mail og facebookaddresse og 

hans/hendes eventuelle num-
mer på Skype .

Ud over det sportslige var der 
masser af andre aktiviteter på 
tværs af lande og verdensdele, 
for venskab og kulturel udveks-
ling var også i fokus .

Desuden var der mange kendis-
ser til stede . Jeg snakkede bl .a . 
med formanden for den interna-
tionale olympiske komité Jaques 
rogge, den danske grevinde 
Alexandra og kronprins Frederik . 
Jeg inviterede ham til DM, men 
han vidste ikke, om han kom . 
Jeg fik også interviewet Lindsey 
Vonn, som er verdens bedste 
kvindelige alpinist .

Der skete noget spændende 
hver eneste dag, og jeg er virke-
lig blevet motiveret skimæssigt . 
Der er heller ikke tvivl om, at 
jeg skal melde mig som frivillig, 
når der skal være junior-OL i Lil-
lehammer i 2016 .

/ Julie …..

Yol hjemkomst
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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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In
vi

t
Dagsorden:
1 . Valg af dirigent
2 . Formandsberetning
3 . Det reviderede regnskab
4 . Beretninger fra udvalg
5 . Indkomne forslag .  Der vil komme forslag til kontingentet
6 . Valg af medlemmer til bestyrelsen . Marie Kjems Juhl ønsker at udtræde
7 . Valg af revisor 
8 . Evt .

Kan du ikke komme til generalforsamlingen? 
Så husk AFTErSKIFEST samme sted kl . 19 .00

invitation
til Generalforsamling

Fredag den 30. marts 2012 kl. 17.00

Vip klublokalet på Hobro Stadion

aFterSKi FredaG d. 30. martS Kl. 19.00 i 

Vip-lOKalet pÅ HOBrO StadiON

glæd dig til en hyggelig aften med indslag fra årets skiture og festligt samvær

med glade medlemmer i klubben . 

Se den endelige invitation på hjemmesiden, Facebook eller pr . mail ., når vi nærmer os . 

 
 

 
 

 
Mvh Arrangementudvalget

Afterski
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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


