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Aabenraa Skiklub  

Bestyrelsen: 

 

Formand  

Lotte Birk Thomsen 

Varnæsvej 544 

6200 Aabenraa 

tlf. 74 68 62 18 

jljl544@mail.tele.dk 

 

Næstformand 

Lars Pilgaard Nielsen 

Haderslevvej 25 

6200 Aabenraa 

tlf. 21 61 53 20 

lpn@ncc.dk 

 

Kasserer 

Erich Turnowsky  

Dyrhave 71 

6200 Aabenraa 

tlf. 74 62 11 40 

eturnowsky@mail.dk 

 

Bladudvalg 

Lone Ipsen 

Barsøvænget 18 

6200 Aabenraa 

tlf. 73 61 70 07 

lone-ipsen@hotmail.com 

 

Preben Jakobsen,   

Flovt Bygade 25  

6100 Haderslev    

tlf. 21 34 58 07  

preben.jakobsen@live.dk                                 

 

 

Forsidefoto: Lotte Birk Thomsen 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

Sekretær 

Tina Rossen  

Lindbjerg 28 

6200 Aabenraa 

tlf. 40 17 24 88  

rossen.tina@gmail.com 

 

Finn Nordtorp 

Skrevenstenvej 2 

6200 Aabenraa 

tlf. 3013 70 66 

tlf. 74 6170 66 

fin-nord@live.dk 

 

Suppleant 

Yasmin Duisberg  

Farverhus 88 

6200 Aabenraa 

tlf. 61 99 44 74 

yasmin.duisberd@web.de 

 

Suppleant 

Kurt Christiansen 

Bag Hjelm 5 

6200 Aabenraa 

tlf. 73 62 05 55 

brikur@rollum.dk 

 

Revisorer 

Finn Juhler 

Thorkil Huess 

 

Klubbens hjemmeside: 

www.aabenraa-skiklub.dk 

 

Webmaster  

Anders Jorsal 

webmaster@aabenraa-skiklub.dk 

 

mailto:yasmin.duisberd@web.de
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Aktivitetskalenderen 

 
 

Skigymnastik 2012/13 

 

Tirsdagens skigymnastik på Kongehøjskolen (tidligere Rugkobbelskolen) kl. 18:00 – 

19:30 

27. november træning med skistøvler (eller tunge sko).  

I Fitness World 13. nov. og 4. dec. kl. 18 – 20. 

 

Torsdagens skigymnastik på Kongehøjskolen kl. 18:30 – 20:00. Første gang 25. okt. 

8. november træning med skistøvler. 

I Fitness World 18. okt., 15. nov. og 20. dec. (I klubblad 104 står det lidt anderledes.) 

I FitnessWorld husk indendørs tøj og sko, og hængelås. 

 

I Haderslev fra lørdag, den 27. oktober, kl. 9:00 – 10:30, i gymnastiksal på den tyske 

skole, Ryes Mølle Vej 19 i Haderslev. 

15. december træning med skistøvler. 

 

 

Wittenburg 

Søndag, den 11. november endagstur til skihallen i Wittenburg, syd for Hamburg, med 

(gratis) skiinstruktion fra skiklubbens egne instruktører.  

Tilmelding til Ernst Hybschmann: erhyni@oncable.dk tel.: 21 24 01 74. 

 

 

Salgsaften hos Intersport 

Onsdag, den 28. november fra kl. 17:30. 

20 % rabat på alt, du køber denne aften. Godt tilbud til præparering af alpin ski. 

 

 

Skiværksted 

Du kan præparere dine ski (alpin) og får vejledning dertil for 30 kr. pr. par. 

Lørdag, 5. januar 2012 hos Alice og Preben Flovt Bygade 25, Haderslev kl.11 (efter 

skigymn.) 

Søndag, den 6. januar i Røllum, Gl. Skole, kl. 11 – 13. 

Ønsker du andre tidspunkter, så kontakt Preben Jakobsen, tel. 74 58 43 07, 

preben.jakobsen@live.dk 

 

 

 

 

 

mailto:erhyni@oncable.dk
mailto:preben.jakobsen@live.dk
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Så er det slut… 

Jeg har i 2 år været næstformand i Aabenraa Skiklub, og har nydt at være en del af 

klubarbejdet og fortsat være instruktør på klubbens skiture. Men som bosiddende på Fyn, 

2 børn og en ph.d. afhandling der skal afleveres næste år har jeg været nødt til at prioritere 

min tid, hvilket har betydet at bestyrelsesarbejdet er skrinlagt. Bestyrelsen har arbejdet 

godt sammen om fortsat at få klubben til at fungere, det være sig med skigymnastik, 

klubblad, kontingent-inddrivninger, sociale aktiviteter og ikke mindst klubturene som er 

klubbens sjæl. 

Netop klubturene er jeg også i fremtiden en aktiv del af og vil fortsat nyde samværet med 

andre medlemmer og instruktører. 

Et af mine kardinalpunkter i bestyrelsesarbejdet er instruktørernes arbejdsforhold på 

klubturene. Jeg har været med på en del klubture gennem de seneste 10 år og er gået fra at 

være studerende med gode muligheder for at tage en uges ferie når det passede mig, til at 

være fuldtidsansat lønmodtager og familiefar. Det betyder selvsagt, at hvor der i starten 

ikke var grænser for hvor meget jeg kunne og ville instruere på en klubtur, så er der nu 

andre forpligtigelser overfor familien når jeg bruger en uges ferie på at undervise. Jeg 

syntes vi i klubben har fundet et fornuftigt forhold mellem arbejde og fornøjelse – 

instruktion og familietid – hvilket betyder at jeg også i de kommende år regner med at 

deltage på klubturene med min familie.  

Vi har i bestyrelsen diskuteret en model hvor man som ung nystartet instruktør arbejder 

mere end den aldrende instruktør, og på den måde gør sig fortjent til at have plads til 

familien i årene efter. Som ung er der gode muligheder for, gennem arbejde på klubturene, 

at få støttet sin instruktøruddannelse. Klubturene kan derfor lokke med masser af skiløb, 

erfaring med at undervise samt at kvalificere sig til yderligere uddannelse. Alt i alt en 

meget attraktiv mulighed for unge mennesker der ser sig selv som skiinstruktør i 

fremtiden. Vi er ikke landet på en model hvori der tydeligt er beskrevet hvor meget hver 

især skal arbejde, men det virker som om der også hos medlemmerne er en forståelse for 

de meget forskellige livsfaser klubbens instruktører er i. Den forståelse er vigtig for os 

som instruktører fordi man ikke føler at man hele tiden burde arbejde mere. Tak for det. 

Som forsker indenfor folkesundhed hører jeg med glæde hvordan skigymnastikken stadig 

er en del af klubbens aktiviteter og på den måde holder klubbens medlemmer ’til ilden’. 

Erich har siden jeg var barn varetaget gymnastikken og er, alderen og sygdom til trods, 

’still going strong’. Preben yder sin del ti,l at det hele kan nå sammen og jeg er stolt over 

at frivilligheden på den måde trives i klubben. Dog håber jeg, at der indenfor de næste par 

år kan blive koblet flere instruktører på skigymnastikken da det kan være sårbart med kun 
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2 instruktører. Hermed lyder en opfordring til aktive medlemmer om at blive en del af 

instruktør-teamet. 

Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for et givtigt samarbejde og hyggelige timer i Nygade, 

jeg nyder jeres selskab og værdsætter det store arbejde i gør for klubben. Vi deltager i 

klubbens handicap-tur i uge 11, og hele familien glæder sig til at komme på tur med 

klubben igen. 

Til alle klubbens medlemmer – ha’ en rigtig god vinter med masser af skiløb. Pas på jer 

selv og hinanden. 

Thomas Madsen 
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Har du og din familie lyst til 

1 dag på ski 

 

for at genopfriske dine egne 

skifærdigheder eller afprøve 

samt forbedre dine børns 

niveau, før det hele går løs til 

vinter? Så tag med til  

”Alpincenter Wittenburg” 

Hvad, hvor og hvornår? 

Søndag d. 11.11.12 

Afgang: Folkehjem kl. 7.00 

Hjemkomst: ca. kl. 21.00 

Pris, bustur: 150,- pr. person 

Pris, alpincenter*:  

voksne 49€ 

børn (4-12år) 30€ 

*Vi anbefaler ”All Inklusive”, som er 

liftkort i 12 timer, skileje samt mad og 

drikke hele dagen! 

Som gruppe fås desuden 10% rabat  

eller 5€ rabat for selv at medbringe 

skiudstyr 
Alpincenteret ligger øst for 

Hamburg, og det tager ca. 2½ 

time i bus fra Aabenraa 

 

Ideen med turen er, at: 

 Unge som gamle kan øve 
sig på ski mindst 6 timer  
på den 330m børnevenlige 
skibakke inden den rigtige 
skitur. 
 

 Få råd og vejledning af de 
gode skilærere skiklubben 
stiller til rådighed (børn 
og nybegyndere får første 
prioritet) 

Alle kan være med! 

Men hvis ikke-medlemmer 

ønsker ski- eller 

snowboardinstruktion (ca. 

2 timer) koster det 10€/75 

kr. for voksne og 5 €/35 kr. 

for unge til 19 år 

Tilmelding og øvrige 

informationer: 

Ernst Hybschmann-Nielsen 

erhyni@oncable.dk eller   

tlf. 21240174 

senest d. 7.11.12 
Gennemføres ved min. 30 deltagere!  

Læs mere på 

http://www.alpincenter.com/hamb

urg-wittenburg/skihalle/ 
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Beretning for foreningsåret 1. oktober 2011 – 30. september 2012. 

Medlemmer, klubture og tal 

For Aabenraa skiklub har det været endnu et år med mange aktiviteter og mange aktive 

skiløbere. Klubben tæller i alt 416 medlemmer, heraf 172 medlemmer fra 0 og 24 år og 12 

fra 65 år og op.  I sidste sæson har skiklubben udbudt og gennemført i alt 9 uge-ture med 

sammenlagt 209 deltagende medlemmer. På endagsturen til skihallen i Wittenburg i 

november deltog i alt 65, heraf 31 medlemmer og 34 ikke medlemmer. Annoncering af 

Wittenburgturen i Ugeavisen kombineret med tilbud om gratis skiinstruktion til alle - også 

ikke medlemmer - har tilsyneladende været en succes.  6 af uge-turene gik til Østrig, 1 tur 

gik til Italien og de 2 handicapture gik traditionen tro til Norge. 2 af turene til Østrig, til 

Sölden og til Katschberghöhe, var nye klubture arrangeret af medlemmer. Tiltag, som 

bestyrelsen har hilst velkomne og ønsket at støtte ved at tilbyde 1 medfølgende instruktør, 

såfremt mindst 12 medlemmer ønsker skiinstruktion.  

 

Aktiviteter i øvrigt 

Som udløber af skiinstruktørernes lærerige tur til St. Anton sidste år inviterede skiklubben 

i november klubbens frivillige instruktører til et weekendseminar på Rugkobbelskolen. I 

alt 10 instruktører deltog både i den teoretiske del om lørdagen og den praktiske del, der 

bestod i at instruere deltagerne på Wittenburgturen. Seminaret var så stor en succes, at vi 

gentager det i november i forbindelse med den kommende tur til Wittenburg. 

 

Søgningen til skigymnastikken har været svingende. Både tirsdage og torsdage har der i 

gennemsnit været 21 medlemmer til skigymnastik. Til lørdagsgymnastikken i Haderslev 

deltog i gennemsnit 8 gymnaster pr. gang i sidste sæson. For at skabe variation og undgå 

pauser i skigymnastikken pga. skolens lukkedage, var træningen 6 gange i løbet af 

sæsonen henlagt til Fitness World i Aabenraa. De gode erfaringer fra sidste års 

udendørstræning har betydet, at vi igen i år har trænet i skoven hele september.   

 

Til de traditionelle arrangementer som salgsaften hos Intersport i Aabenraa i november 

samt skiværksteder i Røllum og Flovt i januar har der også været god tilslutning. Og 

vedrørende klubblade har bestyrelsen haft en del diskussioner med hensyn til bladets form 

og antal blade pr. år. Argumenter for og imod et rent elektronisk blad har fyldt debatten. 

Indtil videre fastholder bestyrelsen at udsende et trykt blad 2 - 3 gange årligt – et blad i 

maj/juni med turberetninger som hovedtema, et blad i september, bl.a. med turopslag for 

den kommende sæson samt indkaldelse til generalforsamling og evt. et blad i oktober med 

referat fra generalforsamling, regnskab, beretning, giroindbetalingskort m.m. Samtidigt 
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lægges bladet på hjemmesiden, så en større gruppe interesserede læsere kan få adgang til 

det.  

 

www.aabenraa-skiklub.dk  

Skiklubbens hjemmeside har levet en omtumlet tilværelse det sidste års tid. Klubbens nye 

webmaster, som har fået oprettet en ny hjemmeside og påbegyndt arbejdet med 

ajourføring af den nye og afvikling af den gamle hjemmeside, har efter kun et år på posten, 

valgt at trække sig, så stillingen er atter vakant. Bestyrelsen har i sommer haft 

hjemmesiden som eneste punkt på dagsordenen til et bestyrelsesmøde. Vi har diskuteret 

mål og målgruppe(r), indhold og layout og vi undersøger i øjeblikket mulighederne for at 

betale os fra arbejdet med vedligeholdelse af hjemmesiden. Ekstra udgifter hertil kan 

nødvendiggøre en forhøjelse af kontingentet.  

 

Tak   

Tak for godt og inspirerende samarbejde til bestyrelsen! Tak til suppleanter og revisorer. 

Tak til sponsorer for støtte til klubben som helhed og tak til de fonde, der specifikt har 

støttet handicapturen i uge 10.  Og stor tak til alle klubbens medlemmer; uden jer var der 

ingen Aabenraa skiklub.   

 

10. oktober 2012 

Lotte Birk Thomsen 

Formand   

 

 

 
 

Velkommen til nye medlemmer 

Kim Markwitz 

Ebbe Vig Nielsen 

Uffe, f. 15.06.12 søn til Kristine Bill og Jesper Seifried 

Klaus Kraak og Lene Kirkmand 

Kristoffer Brun Gram 

Viktor, f. 06.10.12 søn af Marianne Kirsch Petersen og Kasper Hybschmann Nielsen. 

http://www.aabenraa-skiklub.dk/
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Aabenraa Skiklub      

Driftsregnskab og status status 2011       

            

Indtægter 2011 % 

andel 

  2010 % andel 

Medlemskontingenter 53.470,00 50,2   54.530,00 54,6 

Kommunale tilskud:           

Aktivitetstilskud 21.750,00 20,4   22.625,00 22,6 

Seniortilskud 600,00 0,6   560,00 0,6 

Uddannelsestilskud 8.161,50 7,6   0,00   

Lokaletilskud 2.911,00 2,7   2.800,50 2,8 

Materialetilskud 0,00     0,00   

Sponsorer 3.800,00 3,6   3.700,00 3,7 

Klubaktiviteter 8.807,48 8,2   500,00 0,5 

Renter       5,20   

jubilæum 0,00     11.541,50 11,5 

retur juniortilskud 7.110,00 6,7   3.660,00 3,7 

i alt 106.609,98 100,0   99.922,20 100,0 

Udgifter           

Kontingenter:   1,2     1,4 

DHIF 1.000,00     1.000,00   

ALTV 375,00     187,50   

AAF 400,00     400,00   

klubture 2010 0g 2011 60.497,53 40,0   51.227,48 43,9 

Skigymnastik i alt 12.730,98 8,5   16.735,00 14,3 

Kontor 92,50 0,1   75,00 0,0 

klubblade 5.001,75 3,3   1.785,60 1,5 

arbejdsgrupper 0,00     4.400,00 3,8 

bestyrelse 1.052,00 0,7   4.981,00 4,3 

Generalforsamling 350,00 0,2   332,00 0,3 

Gaver 370,00 0,2   2.135,25 1,8 

hjemmesside 0,00     3.340,15 2,9 

anskaffelser 2.122,08 1,4   115,00 0,1 

jubilæum 0,00     20.470,05 17.5 

instruktørweekend 66.168,87 43,7   8.986,03 7,7 

Gebyrer 1.036,66 0,7   585,60 0,5 

i alt 151.197,37 100,0   116.755,66 100,0 
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  2011     2010   

Indtægter i alt 106.609,98     99.922,20   

Udgifter i alt 151.197,66     116.755,66   

Underskud 44.587,68     16.833,46 underskud 

            

staatus pr. 31.12.2011           

Sydbank 16.859,48     62.173,91   

Kasse 1.119,50     392,75   

saldo pr. 31.12.2011 17.978,98     62.566,66   

            

status pr. 31.12.2010 62.566,66     79.400,12   

Underskud 44.587,68     16.833,46   

Balance 17.978,98     62.566,66   

            

 

 

Fra kassereren 

Efter 5 år med samme kontingent har jeg på generalforsamlingen, den 10. oktober 2012 

foreslået en forhøjelse på 20 %, dvs. i gennemsnit 4% pr. år. Begrundelsen ligger ikke kun 

i de efter de 5 år højere priser. Det, som vil medføre højere udgifter, er den positive 

indstilling af mange unge i skiklubben, der vil begynde en instruktør-uddannelse. 

Skiklubben støtter jo uddannelsen med betaling af ca. 30 % af udgifterne. Støtten 

forudsætter, at den unge har været med på en klubtur som hjælper/instruktør. 

De nye årskontingenter er: 300 kr. for voksne, 600 kr. for familier (omfatter alle børn til 

og med 24 år, resp. er under SU-støttet uddannelse), 150 kr. for unge og ældre fra 65 år og 

900 kr. for bofællesskaber for handicappede. 

Venlig hilsen fra kasserer 

Erich 
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Hørt i liften    

Motorsvejsmærkater 

I Schweiz og Østrig skal du købe motorvejsmærkater for at 

måtte køre på deres motorveje, uanset om du bare er på 

gennemrejse. Du kan bestille mærkaten på netbutik.fdm.dk 

også uden medlemskab. Så springer du køen over ved 

grænsen. 

 

                                             

Tillykke  

Til Kristine og Jesper og Kalle på 3 ½  

med Uffe, døbt 14. oktober 2012. Jesper 

er instruktør i skiklubben. 

            

 

 

 

Tillykke  

Til Tina og Nicolai gift 30. juni 2012 i 

Silkeborg kirke. Nicolai er instruktør i 

skiklubben. 
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