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Klubbens udvikling og fremtid                                                                                     
set med en veterans øjne 

Heike og Jesper planlægger til næste vinter en klubtur til ST. Anton am Arlberg i 

Østrig. 

Når jeg hører dette stednavn, så går mine tanker tilbage til vintrene 1955 og -56. Det 

var nemlig der, i Arlberg-området, jeg fik min instruktøruddannelse og dermed 

grundlaget for så mange positive oplevelser i mit liv. Og der begyndte en lang 

læretid, som faktisk aldrig er afsluttet. Den førte mig forbi skiskolerne i St. Anton, St. 

Johann in Tirol og Geilo i Norge. Siden fulgte mange vinterlejr-skoler med elever fra 

Østrig, fra den tyske efterskole i Tinglev og det tyske gymnasium i Aabenraa. Så 

tegnede sig en snarlig slutning af min ski-karriere, men så dukkede Aabenraa Skiklub 

op en gang i foråret 1987. 

Siden fulgte jeg med stor interesse klubbens udvikling på forskellige områder: 

 Skigymnastikken: først kun 1 time om tirsdagen, efter få uger udvidet til 1½ 

time, næste udvidelse var tirsdag kl. 19 – 20 og 20 – 21.30. I 1994 om tirsdagen 

for det bløde hold og om torsdagen for de seje. Vi tilbød ekstra styrketræning i 

Svømmehallen Motionscenter om lørdagen, barmarkstræning hver søndag i 

foråret 89, løbetræning, især i 1998 til det Store Bro løb. Vi uddannede 

instruktører til vores egen skigymnastik. Ud over det var vi arrangører for 

DSKIF’s kursus en weekend i september 1988. Vi blev inspireret af Thomas, 

Anders og Adam, som underviste et par gange i 2006 og 07. 2001 begyndte vi 

med skigymnastik lørdag formiddag i Haderslev og i sidste sæson tilbød vi en 

gang om måneden træning i Fitness World. 

 Klubture nord- og sydpå: Lige fra begyndelsen arrangerede klubben egne 

klubture. Det begyndte med en weekendtur i Harzen i januar 87. I opslaget stod 

der bl.a.:”…til Harzen, de tyske alper…i Braunlage forefindes bar, ølkælder og 

bowlingbane…”. Så var man godt forberedt til den første ”rigtige” tur for alpin 

skiløb og langrend til Kvitåvatn Fjellstue i uge 6 1987, arrangeret af Marianne 

Lyngkjær. Hun og hendes mand Ferdinand fortsatte flere år med at tilbyde ture 

til Norge. Nogle år senere gik turene også sydpå og destinationerne var Zell am 

See, Wagrein, St. Johann im Pongau, Canazei, St. Anton, Alpe d. Huez, Maria 

Alm. Et nyt initiativ af Jes F. Og Finn J. var den første familietur til Geilo i 

Norge 1998. Siden 2000 har vi en eller to familieture hvert år til Feriendorf i 

Sillian, Østrig. Disse familieture blev hurtig til en succes og deltagertallet steg 

fra 16 til over 60. Så begyndte vi 2004 med ture til St. Margarethen. Heike og 

Jesper fra Haderslev deltog med deres to børn flere gange i familieturene, inden 

de siden 2008 arrangerede ture til Mayrhofen, i år til Sölden og altså næste 

vinter til St. Anton.                                                                                                    

2007 lykkedes det at lokke 8 deltagere til en ren randonnée-tur i Fragant i 
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Østrig.  Oven på mange af turene har deltagere efterfølgende mødt hinanden til 

afterskiing.  

 I år er medlemmer gået en ny vej, da et hold på 5 familier selv fandt 

destinationen Katschberg og skiklubben støttede med to instruktører.                                                          

Siden 2006 kører Ernst Hybschmann mindst engang om vinteren et hold i sin 

bus til en af skihallerne i Tyskland. Og igen som noget nyt, har vi sidste efterår 

kombineret denne endagstur med et forudgående instruktørseminar med 9 

deltagere. 

 Vinteridrætter for handicappede: i 90-erne startede skiklubben med at støtte 

Fjordskolens (en specialskole for handicappede) vinterlejrskoler. Tre gange 

med instruktørbistand og til dels også skemalagt skigymnastik om 

formiddagene. Det ledte hen til ”Projekt Fjordskolen”, hvor skiklubben og 

handicapidræts-konsulent Marianne Hornbæk Jensen var direkte involveret i 

planlægning, søgning af fondsmidler, fortræning og skiinstruktion i langrend og 

alpint skiløb i Dombås, Norge. Sidste gang Fjordskolen gennemførte en 

vinterlejrskole var i Mesnali, Norge i 2005 med en speciel opgave til Kasper 

Hybschmann: Idet der var to svagt seende i klasserne, lærte Kasper på en tur 

med Blindes Skiunion, hvordan man vejleder en blind skiløber i 

langrendsløjpen. Det kunne han så anvende og lære de to stå og bevæge sig 

frem på skiene. Med disse erfaringer i baghoved foreslå Marianne H.J. at 

skiklubben arrangerer en tur for hele familien af Fjordskolens elever. I 2002 gik 

så den første h-tur til Rødungstøl og siden til Gaustablikk, Norge. På den 

sidstnævnte destination fandt vi ideelle forhold for langrend og alpin skiløb for 

handicappede. Som sidegevinst har på disse ture mange unge begyndt med 

instruktion i såvel langrend som alpin. I år har vi så udvidet med en handicap-

hyttetur, som blev gennemført i samarbejde med Røllum Gl. Skole. 

 Medlemstal: De stadig nye aktiviteter førte til et støt stigende medlemstal. 

Klubben havde det første år, egentlig de første 2 måneder 55 betalende 

medlemmer, i de sidste 5 år havde vi over 400, med maksimum i 2008/09 med 

433. 

 Økonomien afspejler også udviklingen: i 1986 var de samlede indtægter 

15.600 kr. og udgifterne 11.00 kr. I 1089 var de to tal henholdsvis 30.500 kr. og 

26.100 kr.; i 2005 83.300 kr. og 69.900 k. og i 2010 (jubilæumsåret) kom vi op 

på 99.900 kr og samlede udgifter 116.800 kr. De stigende indtægter kom fra 

stigende medlemstal, kommunal støtte og højere kontingenter. Udgifternes 

stigning skyldes uddannelsesstøtte, anskaffelser for skigymnastik, højere 

lokaleleje og støtte på klubture. 

Vores skiklub kan vel med lidt stolt se tilbage til denne udvikling samt de mange 

forskellige tiltag, som adskillige forskellige medlemmer har stået bag. Rigtig mange 

af medlemmerne har været aktivt med til at gøre Aabenraa Skiklub til en kendt og 

livlig forening. For at denne positive udvikling kan fortsætte fremover, er det efter 

min opfattelse vigtigt. 
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 At vi fremmer støtten af unge på vejen til ski- og snowboardinstruktør og 

dermed 

 Sikrer instruktion med egne instruktører på fremtidige klubture.  

 At klubben fremmer medlemmernes initiativer til at finde nye destinationer, 

men at vi også bibeholde dem, som har vist sig at være attraktive. 

Det skulle ikke være vanskeligt at finde begejstrede skiløbere, der bidrager til at opnå 

disse mål, samt, hvilket er lige så vigtig, sætter nye initiativer i gang. 

Erich Turnowsky 

 

Aktivitetskalenderen 

 

Skigymnastik 2012/13: 

 

Tirsdagens skigymnastik starter 4. september kl. 18:00 – 19:30 

I september træning udenfor – hvis vejret tillader det. Derefter på Kongehøjskolen, 

Aabenraa . 27.  november træning med skistøvler. 

 

Torsdagens skigymnastik starter 18. oktober kl. 18:30 – 20:00 i Fitness World, 

derefter på Kongehøjskolen, Aabenraa. 

8. november og 20. december træning med skistøvler. 

 

Flere datoer i Fitness World fastlægges senere. 

 

I Haderslev fra lørdag, den 6. oktober, kl. 9:00 – 10:30, i gymnastiksal på den tyske 

skole, Ryes Mølle Vej 19 i Haderslev. 

15. december træning med skistøvler. 
 

11.  november 2012 tur til Wittenburg skihal syd for Hamburg 

 

Skiværksted:  

Lørdag 5. Januar 2013 i Haderslev 

Søndag 6. Januar 2013 i Aabenraa 
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Kinderparadis med baconørn 

Turen til Sillian havde familien Brandt set frem til med blandede følelser. Men 

al bekymring blev gjort til skamme. Turen blev en succes på alle måder. 

 

Særligt tanken om den lange køretur til Sillian havde vakt bekymringer hos dele af 

familien. Men køreturen viste sig at gå glat. Vi valgte at køre om natten, hvilket 

havde flere fordele: børnene sov hele vejen, ingen kø eller tæt trafik. Efter en god 

nats søvn var vi igen udhvilede og helt klar til at indtage Sillians løjper. 

  

Vi havde absolut ingen forventninger til 

hotellet på forhånd. Vi havde nok snarere 

regnet med spartanske forhold og schnitzel 

hver aften m.m. Derfor blev vi meget 

positivt overraskede, da vi ankom til 

Feriendorf  Sillian. Maden var absolut i 

top. Faciliteterne var ud over det 

sædvanlige. Hytterne var rummelige og 

meget hyggelige.  

Særligt fantastisk var det store legeland i hotellets kælder. Legelandet blev hurtigt et 

naturligt samlingssted for gruppens børn.  

Også skiområdet viste sig at være helt i top. Perfekt område- overskueligt og 

familievenligt. Sneen var passende og vejret fint. 

Vi vil gerne sige tak til Aabenraa Skiklub, for en velorganiseret tur. Til instruktørerne 

for god undervisning. Og til alle de skønne mennesker, der var med til at gøre turen 

til noget ganske særligt. 

  

PS: Også tak til Feriendorf Sillian for 

dejlige omgivelser og forplejning (især fordi 

vi fik lov at opleve at være på skiferie med 

den berømte baconørn) 

 

Vi ses næste år til en tur med bløde sving og 

tryk på dalskien! 
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Uge 7, 2012.  Klubtur til Sölden, Østrig. 

Vi er to piger fra henholdsvis Haderslev og Aabenraa, som skulle med på turen til 

Sölden. Vi havde aldrig mødt hinanden før og var spændte på at se hinanden.  

Det var planlagt hjemmefra, at vi skulle 

dele et hus, som vi havde lejet. De 

”unge” boede på 1. sal og forældrene i 

stuen og på 2. sal. Resten af flokken 

boede spredt i byen. 

 

Vi mødtes og faldt godt i med hinanden 

– vi havde det sjovt både derhjemme og 

på pisterne. 

Ugen var sjov med både de ældre og de 

yngre. 

                                                                                                             Toilet i baghaven 

            

Skiløbet gik hurtigt og selv de ”gamle” nogenlunde kunne følge med (vi måtte dog 

standse og vente sammen med vores brødre et par gange). 

Vi mødtes næsten hver dag klokken 10.00 oppe ved en restaurant, der hed Rothkogel. 

Derfra delte vi os i 2 grupper, turboholdet og kaffeholdet/rygsækbanden, som vi 

kaldte dem.  

Turboholdet bestod for det meste af alle de unge og nogle af de ”gamle”. Kaffeholdet 

var mere for dem, der ikke var så stærke i benene og ville holde nogle flere pauser. 

For at bevare fællesskabet mødtes vi for det meste alle sammen til frokost på de lidt 

større restauranter. 

Om aftenen holdte vi afterskiing hjemme hos os. Mens de ”voksne” drak kaffe, øl og 

spiste kage og diverse snacks, hyggede vi os på 1. sal med en film, sjov og ballade. 

  

Onsdag aften skulle vi spise med hele flokken på en restaurant (anbefalet af Preben) 

oppe på bjerget. Vi skulle gå derop fra kirken. Til en start havde Preben fortalt, at 

gåturen derop ”kun” tog 10 min. (det skal lige siges der var storm, snevejr og koldt!). 

Efterhånden ændrede Preben det til ”15 min – 20 min - 30 min.” Det tog så ………… 

min.  

Våde og kolde kom vi op og fik lækker mad, varme og hygge (vi burde have taget 

kælk til nedturen af bjerget).  

Bortset fra vind og vejr var udsigten dog stadig smuk udover den belyste by i nattens 

skær med snestorm (på vej op af bjerget).  

 

For at kunne kalde sig en rigtig skibums skal man også være faldet mindst én gang. 

Vi kan hermed kalde os for skibumser, da vi havde nogle styrt og seje redninger fra 

styrt. 
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På trods af ikke for godt vejr havde vi 

et godt skiløb og nogle gode stunder 

sammen med flokken.  

Vi vil derfor til sidst takke for en 

formidabel tur i Sölden. Vi vil glæde 

os til næste gang, når turen går til St. 

Anthon i Østrig. 

 

Skiferiehilsener fra 

Julia, Haderslev (16 år) og Monica, Aabenraa (17 år)  
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Første - men ikke sidste gang på skitur med Aabenraa 

Skiklub! 

 
Selvom vi tidligere aldrig har været på skitur i uge 7 med Aabenraa Skiklub vil jeg 

godt vove den påstand, at vi er rimelige erfarne i det at tage af sted med det formål at 

nå helskindet fra bjergets tinder ned i dalen. Vi, det er Familie Andresen med børnene 

Louise (21), Lasse (15) og Louises ven Jakob (19), alle fra Tønder. Vores egen søn 

Jacob (19) sagde fra i år, da håndbold havde fået en højere prioritet. Siden Louise 

med 6 år har været i stand til at stå på ski har vi næsten hvert år været undervejs. De 

første år mest alene i Norge og Sverige og de seneste mange år i Østrig sammen med 

et vennepar med børn på samme alder som vores. 

Vennerne havde i år valgt at tage imod en anden invitation, så de tog til Nassfeld ved 

den italienske grænse. 

 

Vi stod så for at finde et nyt sted i Østrig til skiferien. Hvad skal man vælge og hvad 

ikke. For at undgå selv at skulle finde et svar på dette meget vanskelige spørgsmål 

tænkte jeg på min gamle klasselærer fra gymnasiet Erich Turnowsky og vi valgte at 

tilmelde os Aabenraa Skiklub. Dermed var spørgsmålene med hensyn til skiområde 

og opholdssted næsten løst helt automatisk. 

Køreturen fra Tønder til Skt. Margarethen var uproblematisk selv om vi missede 

frakørslen ved Hannover for at køre via Magdeburg. Køen startede først efter 

Nürnberg, som den plejer. Det gik meget trægt, men vi stod aldrig helt stille i længere 

tid, så vi nåede Sankt Margarethen i god tid. Her ventede en meget rummelig 

lejlighed hos familie Oberkofler på os. Ud over udlejning af værelser har Oberkofler 

også en købmandsforretning, så nye forsyninger kunne hentes med direkte adgang via 

personalerum og lager til forretningen. Nemmere kan det ikke være. 

 

Om aftenen mødte vi enkelte andre deltagere på skituren ved en middag hos 

Löckerwirt. Men vi  stod faktisk en hel uge på ski uden at vide, hvem der ellers var 

med, bortset fra, at vi kendte navnene fra en deltagerliste vi havde fået. Alt i alt var vi  

20 personer foruden Erich Turnowsky og formanden Lotte Birk Thomsen. 

 

Bortset fra Jakob, som skulle leje skiudstyr, var vi klar næste morgen til at erobre 

ukendte skiområder. Hvem der ikke var klar var skiudlejeren. Han havde nok sovet 

over sig. Han kom halsende et kvarter efter hans officielle åbningstid, som stod på 

indgangsdøren. Men udlevering af udstyr var uden problemer og det var udstyret 

også. Uden lang ventetid gik det med en to-stolelift til mellemstationen, hvor Louise 

valgte T-liften for os. Gad vide hvorfor. Hun og Lasse er de eneste snowboarder i 

vores gruppe og hun foretrak T-liften fremfor gondolen???? 

Det var også eneste gang vi benyttede den. 

 

Pisterne på Aineck, som toppen hedder, er generelt brede og velanlagt uden lange 

flade strækninger bortset fra den sidste del ned til gondolen. Der er et godt udvalg af 

pister fra sorte (næsten) over røde til fine begynderpister. Som afslutning på dagen 
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valgte vi flere gange en næsten 7 kilometer lang rød nedfart næsten helt uden flade 

stykker, så benene kunne sagtens nå at syre godt til. 

 

Pa den anden side af bjerget er der to nedkørsler for at komme over til 

Katschbergområdet. En sort, som vi aldrig brugte, da der for det meste stod en kraftig 

vind direkte ind mod pisten. Ikke nogen fornøjelse ved frostgrader omkring de 10 til 

15 på toppen. 

 

Vi nåede kun en enkelt eftermiddag at køre på Katschberg. Også her er der mange 

gode brede nedkørsler med udfordringer til næsten ethvert behov. En lidt ubehagelig 

overraskelse var her en enkelt nedkørsel der var spærret med plastikbånd. Lidt ned af 

løjpen stod der et kors med nogle blomster. Det mindede os lige om, at styrthjelme 

selvfølgeligt er standardudstyr på pisten. På vejen hjem så vi et af de mere 

ualmindelige uheld, hvor en snescooter på et helt åbent og fladt stykke kørte op ad 

siden på et lille kunstig anlagt skihop og føreren helt ufrivilligt måtte stå af maskinen 

som heldigvis blev stående nogle meter længere fremme. Manden kom op at stå, 

rystede sneen af sig, løb hen til snescooteren og kørte videre i fuld fart. Der var nok 

andre som havde brug for hans hjælp. 

 

Onsdag- og torsdag morgen var vi tidligt oppe og de første ved stoleliften. Onsdag 

morgen var helt fint at være de første, men torsdag morgen var en kæmpe 

overraskelse. Efter pistenbullierne havde været færdig midt om natten var der faldet 

ca. 20 cm nysne. Det havde vi aldrig prøvet sådan før. En fantastisk oplevelse at se 

vore egne skispor i den dybe sne som de eneste på bakken. Men også en udfordring 

til teknikken som pludselig 

skulle omlægges en hel del 

– men sneen var jo meget 

blød. 

Bortset fra køen ved 

talstationen hvor der kun er 

en to-stolelift, har vi næsten 

ikke oplevet ventetider ved 

gondolerne eller de andre 

stolelifte. Fra andre ture til 

Østrig ved vi, at det nogen 

gange kan være lidt småt 

med sne i dalen og også 

længere oppe. Derfor havde 

vi valgt det store liftkort, 

som også indbefattede  

Familien Andresen holder velfortjent pause 

 

Obertauern. Men det fik vi slet ikke brug for. For det første havde vi rigeligt med sne 

og en enkelt dag var vejen også spærret til Obertauern på grund af snefygning. 
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Dette års skiferie var på de fleste punkter en af de bedste vi har været på og næste år 

tror jeg også vennerne tager med os til Skt. Margarethen. Der er mange ting vi ikke 

har prøvet endnu i dette område og næste år tager vi ganske vist også nogle timers 

skiundervisning. Jeg tror helt bestemt min gamle klasselærer Erich har et par ting han 

kan lære mig og resten af familien endnu. 

 

Skrevet af  Christian Andresen 

 

  

Velkommen til nye medlemmer og genindmeldte 

(siden september 2011) 

 
Christa Jørgensen og Christian Andresen, Louise, Lasse, Jacob A., Jacob B. 

Annette Mortensen og Mads 

Marianne og Peter Kondrup, Julie og Asbjørn 

Familie Dahlgaard: Lene, Hans, Kirstine (19), Helene (18) og Jens (12) 

Jørgen Larsen 

Søren Langelund og Christina Pedersen L., Gustav (1) 

Gerhard Hinz 

Marie Josèe og Hans Jakob Lausten Thomsen, Frederik Peter (8) og Hans Christian 

(10) 

Katrine Brandt og Richard Nielsen, Signe (8) og Niels (6) 

Bofællesskabet Nørreled: Vibeke, Berit, Jan, Michaela, Anna Cecilie, Eva, Patricia, 

Tina, Line, Morten, Jens og Freddy 

Mette Simonsen og Thomas Frickmann, Mads Frederik (18), Carl Emil (14), Marie 

(10) og Malte Emil(11) 

Yasmin Duisberg 

Henning Luff Jensen, Melani (5) 

Per Benny Sørensen 

Helene Holst 

Eluf  

Dorthe Dahl Matthiesen, Freddy Matthiesen, Malte (6) 

Henning Krog, Henriette, Adam og Markus 
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Skiing trip to Sillan 

week 7 

 

 

    My name is Miki 

(Wai Kwan). I come 

from Hong Kong. I’m exchange student in Denmark. I had been my first time to ski and my first time to see 

much snow. I can’t believe I had been to ski one week. My host family told me I will ski, I’m so afraid and I 

thought I can’t ski. It is because I always see movies and ski is so dangerous.  

 

 

    My first day went to ski. I 

need to prepare many things 

and my first time wore my ski 

shoes. I thought it walked so 

difficult and made my legs so pain. I had a ski instructor to teach me how 

to ski. I had fallen down many times. I was so tired. Therefore, I just had ski 

a little time and I came back to my house. We ate dinner at 6 o’clock in the 

hotel every day. After we had a meeting in the night to talk about which 

team you has to ski tomorrow.  

   

 

     Second day I had a lesson at 9 o’clock. I ate breakfast at 8 o’clock every day 

in the hotel. After I wore my ski clothes and walked to ski. It is so difficult and 

hard. It is because I need to take my ski, I had a ski shoes on my feet and a 

helmet on the head. I seem as a robot. I need to walk 10-15 minutes and I 

would take a lift up in the mountain. And then, I started my school life again. 

They would teach us 1 and half hours. I would alone or together with my 

family to ski. Every day was the same but every time my father would take me 

to ski in different place in the mountain and it is more and 

more high and challenges. 

    

 

    I was so happy to go to ski. I never saw all snow in the 

mountain before. I really couldn’t believe my eyes. Time was 

going so fast. 1 week almost finish. Last day I went to ski, this 

day we didn’t have teacher to teach us. Therefore, I skied 

with my family. They brought me to down some station and 

up again but this time were so difficult and high. I never try 
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that before. I was so afraid 

and I had fallen down many 

times. I wanted to stop. I 

didn’t want to continue but I 

can’t stop in there. Therefore, 

I just ski and ski. Finally, I 

could see the restaurant and 

the station. I had cry. I didn’t 

know why I will cry. I thought 

it is because I am so afraid so I couldn’t forget this day.  

     

 

 

 

  I think ski same as my life. Every time I will 

have a problem or difficulties, I need to 

solve. Maybe some problem or difficulties, I 

will get tired or fall down in the floor or 

sad…. but I never can stop don’t wake up. It 

is because every time you can make yourself to grow up. Such as my 

exchange life, I get many problems and sometime I will tire and once I 

want to come home. However, you need to up again and again. In the 

last, you can see, it is not that difficult. 
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Skiferie, Sølden, Østrig uge 7 – 2012. 

Aabenraa Skiklub 

Jeg havde den store fornøjelse at være sammen med Aabenraa skiklub i uge 7, på en 

helt fantastisk skiferie.  

Jeg startede fra Ballerup torsdag eftermiddag sammen med min svoger Jørgen, vi 

kørte til Flovt, Haderslev, til min søster Alice & svoger Preben for at overnatte, og 

ikke mindst spise Alices luksus biksemad med hjemme producerede spejlæg. 

Veludhvilede startede vi tidligt ud fredag morgen, i familiens store Mercedes Benz. 

Standsmæssigt køretøj, når man skal på de Tyske autostradaer. Vi var fremme ved 

vores mål, Sportpension Carinthia i Sølden, fredag aften. Efter indkvartering, blev der 

serveret en 5 retters middag i bedste Spice med Price stil. Sådan blev vi i øvrigt 

beværtet resten af ugen. Godt vi skulle ud at røre os i sneen, så vi kunne slippe af 

med nogle af kalorierne igen.  

Tidligt op lørdag morgen, Preben havde aftalt møde på Rothkogel kl. 10, med 

Aabenraa folket.  

Københavner ”snuderne” skulle møde det ”stovte” Jyder, som viste sig at være fine 

folk – trods alt.  

Vi var en blandet skare. Yngste mand 14 år ældste 70 år. Vi delte os op i et turbo hold 

og et kaffe hold, og blandede os i løbet af ugen, efter lyst og evner.  

Selv startede jeg ud på turbo holdet, da ynglingene skulle have lidt værdig modstand. 

De kunne næsten følge den ”gamle”.  

Spøg til side, de kører godt nok hurtigt, så med tungen ud af halsen, hang vi lige på, i 

første halvleg. 

Men jeg må dog sige, at en af de store fornøjelser for mig ved skiløb, er netop at 

slippe legebarnet løs i sneen, og glemme alderen for en stund. Den skal såmænd nok 

indfinde sige igen, når vi vender hjem til den daglige trummerum, med dårlige 

nyheder om økonomi, krig og andre dårligdomme. 

Det er helt glemt i den uge man er på skiferie. De penge syntes jeg hvert år er givet 

rigtig godt ud.  

Vi havde fantastisk sne, selvfølgelig med lave kuldegrader, men uden den helt 

kraftige vind, så det gik, med klude om hænderne og huen godt ned om ørerne. 
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Vi på Carinthia gjorde det til en vane at tage den 1. lift op til Giggijoch, og så ellers 

køre den sorte piste helt i bund, som de første på en nypræpareret piste. Det er stærkt 

vanedannende, og en kæmpe fornøjelse. Vi mente den ene morgen, at vi havde kørt 

pisten så hurtigt, at vi lige kunne nappe en tur mere, men vi gjorde regning uden vært. 

Vi havnede i liftkøen, nede ved Giggijoch liften, så var det slut med jomfrutur nr. 2, 

herefterdags. 

Til dem som ikke har været i Sølden – jeg har selv været der en 5/6 gange – vil jeg 

mene der er løjper der kan tilfredsstille enhver skiløber. Som en sidegevinst, er der 

gletcher, så man er altid snesikker.  

Terrænet byder på mange hyggelige hytter, også mindre hyggelige, men store 

restauranter, som er effektive når man kommer en flok som vi var på 18 personer.  

Anbefales kan Bratkartoffel hytte, som er en mindre hytte, der ikke rummer så mange 

mennesker som vi var. Men har en udendørs terrasse, som i godt vejr er helt 

fantastisk at slikke sol, og evt. nyde en kold, våd ting. 

Det skal dog siges, at turen til Bratkartoffel hytte, kan for nogle være ret så 

strabadserende, hvilket Svoger Preben måtte sande i et sving, hvor overhaling ikke 

var mulig. Resultatet var, at gør han det en gang mere med mig i hælene, hægter jeg 

en faldskærm på ham. Nu stod her heldigvis et træ, nede af bjergvæggen, som greb 

min svoger så fint. Jeg selv måtte frem med stavene for at bjerge ham op på løjpen 

igen, imens Svoger 

Jørgen filmede 

optrinet, som kan 

ses nedenfor.  

 

Pladsen hedder 

selvfølgelig 

herefterdags, 

”Prebens Plads” 

eller slet og ret P – 

plads. 

Lone, Hans Jørgen, 

Jesper og Heike`s 

familier havde 
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indlogeret sig i et stort hus, som kunne rumme os alle, til afterski. Her gik snakken 

lystigt, efter endt skiløb, med kaffe, mange og store kager. 

Onsdag er der ruhetag på Carinthia, så der er ingen servering. Vi fik så anledning til 

at arrangere en fælles spisning. Preben sagde, at han kendte et godt hyggeligt sted, fra 

deres tidligere besøg. Han havde ganske ret, vi blev alle bænket om et langbord, fik 

dejlig mad, drikke og havde en hyggelig aften. 

Til slut vil jeg sige tak, ikke mindst til teenagerne, som gad lege med os ”gamle” i en 

hel uge. 

Vi var et rigtig godt team, hvor der ikke var nogen generationskløft.  

Rart at opleve velopdragne unge mennesker, som dog ikke var skåret for 

tungebåndet.   

Helt igennem en hyggelig tur 

med Aabenraa skiklub til de 

Østrigske Alper. 

 

Venlig hilsen 

Per Benny Sørensen 

Baltorpvej 72 3.tv. 

2750 Ballerup 

per-benny@c.dk 

 

Hørt i liften 

Skiløb i juni ?? Ja selvfølgelig, Thomas Madsen og 

familie gør det på New Zealand. 

I 2013 er uge 7 ”Karnevalswoche” i Østrig. Og det 

betyder, at du skal være hurtig med bestilling/booking 

af plads!! 

At Heike arbejder på en tur til St. Anton 

At vi er 416 medlemmer i Aabenraa skiklub 
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Handicapturen 2012 

 
 

Mit navn er Alberte og jeg er 6 år.  Jeg har igen været med på en skitur med 

Aabenraa Skiklub for handicappede til Norge. Jeg kan være med fordi jeg har en 

onkel Jonas med Down Syndrom og han er rigtig glad for at stå på ski, og derfor skal 

han med på skiturene hvert år. 

 

Det er 2. år jeg er med, og nu kan jeg godt mærke, at jeg meget gerne vil med hvert 

eneste år. 

Hele min familie elsker skiløb, og både min far og min faster er skiinstruktører i 

klubben. 

 I år kunne de ikke være med, derfor var jeg selv på skitur med min farfar og min 

onkel Jonas. Jeg glædede mig så meget til turen, at jeg slet ikke var nervøs for at være 

på tur uden mor og far. 

 

Faktisk glædede jeg mig så meget, at selv det, at stå op kl. 2 om natten, for komme 

med bussen ikke var noget problem. Jeg lagde mig bare til at sove i bussen og efter 

en time var jeg så frisk, at jeg slet ikke sov mere på turen. 

 

Sejlturen er også rigtig sjov.  Vi kommer altid så sent ombord, at vi aldrig får en 

plads på skibet. 

Derfor løber jeg mest rundt og leger med andre børn eller ser tegnefilm i den lille 

biograf. 

Jeg fik også lov til at købe en sminkedukke i butikken, og den er jeg stadig meget 

glad for! 

 

Hen på eftermiddagen ankom vi til skistedet Gaustablikk, og jeg blev en smule 

betænkelig ved at se de stejle bakker 

igen!  Har jeg virkelig kørt ned af disse 

stejle bakker før?  Nå, heldigvis er det 

først i morgen vi skal på ski, tænkte jeg.  

Farfar og Jonas ville ellers gerne ud på 

ski så hurtigt som muligt, og så 

snakkede de noget om langrend, som 

jeg ikke rigtig kender til.  Indrømmet, 

jeg overvejede meget, om ikke langrend 

ville være bedre for mig, for bakkerne 

ser trods alt mere venlige ud!?. 

 

Billede: Alberte på langrend og møder 

på løjpen Sissel 
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Nå det ender med, at jeg lige forsøger lidt alpint skiløb på børnebakken, men efter 

første styrt bliver jeg altså lidt bange.  Jeg vil derfor gerne med Farfar på langrend, så 

det får jeg lov til at prøve.  Det går faktisk ret fint, så vi kører en tur rundt og vi tager 

turen lilla, fordi jeg så godt kan li’ den farve! 

Det er godt nok lidt hårdt, man skal jo selv sørge for farten! Det havde jeg ikke tænkt 

på! 

Men nedad-bakkerne er ikke så svære, bare man bliver i sporet, så går det rigtig fint. 

 

Efter denne nye oplevelse skulle jeg tilbage på alpinbakken og på skiskole.  

Jeg var så heldig at komme på hold med Maja og få Julie som skiinstruktør.  Julie 

var god til at give mig sikkerhed, og jeg var lige pludselig ikke så bange for at falde. 

Julie kørte foran, og vi skulle gøre det samme. Vi lærte at stille fødderne i ”pizza” når 

det er stejlt og farten skal ned, men når det er fladt og vi skal have fart på stiller vi 

fødderne i ”spaghetti”. Når vi skal dreje,  tager vi vores ”strømpebukser” på, først på 

det ene ben – og lige pludselig drejer vi, og så gør vi lidt efter det samme på det andet 

ben, og så drejer vi sandelig den anden vej – sjovt!!! 

 

 Samme øvelse lavede vi med en ”flyvemaskine” og ganske rigtig, den kunne også få 

os til at svinge fra side til side. 

 

I starten foregik alt dette på begynderbakken, men meget snart skulle vi videre til de 

andre bakker, og det er da heller ikke noget problem, når man har Julie med – så tør 

jeg godt! Hvis det ikke lige var for lifterne! En tallerkenlift er ikke noget problem og 

meget sød, men T-liften kan jeg ikke så godt li’ - så her skal jeg have lidt hjælp.  Jeg 

kørte nemlig den ene gang selv på T-liften, og så var det lige, at jeg glemte at ”stå 

af”, så jeg røg op over en stor bunke sne og over i en snor, som stoppede hele liften. 

Noget forskrækket kravlede jeg ud på løjpen, og Julie hjalp mig med at komme 

videre. Dog må jeg indrømme, at T-liften og jeg ikke er de bedste venner! Jeg så 

hørt, at andre heller ikke kan li’ en T-lift!! 

 

Jeg var på skiskole hver dag - 2 

timer om formiddagen og som regel 

en time om eftermiddagen, og jeg 

kunne bare mærke, at jeg blev bedre 

og mere sikker for hver dag. Det 

betød også, at vi vovede os ud på 

alle de andre løjper, og lige 

pludselig kunne vi køre på alle 

bakker og med alle farver, og det 

helt uden at blive ”bange”.  Nu kan 

jeg nemlig bremse og selv 

bestemme farten, og det synes jeg er 

en  fordel! 

Alberte, Julie og Maja. To stolte skiløbere med deres skilærer 
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Sidste dag var der opvisning.  Vi startede oppe på toppen og kørte sammen ned i 

bunden, og her stod alle de voksne og klappede og tog billeder. Næsten som man ser 

det i fjernsynet!  

 Jo, vi har noget at være stolte af, og en stor tak til Julie for at være alle tiders 

skilærer!  

 

Sidste aften var der diplomoverrækkelse til alle os, som virkelig  har fortjent det!  

Vores skilærere fortalte alle de andre, hvor gode vi nu har været i løbet af ugen, og så 

blev der rigtig klappet af os. 

Alle os skiløbere var nu rigtige helte, og det uanset hvor gode vi har været  på skiene. 

Vi har nemlig alle præsteret noget særligt, og jeg ved bare for mig selv, at jeg aldrig 

mere er bange for en skibakke! 

  

Der var også mange andre sjove oplevelser på turen. På hotellet er der en svømmehal 

og her legede vi hver eneste dag efter skiløbet.  Det var så sjovt, at det nogle dage var 

svært for de voksne, at få os op af vandet igen.  Hvis ikke det var nok, så legede vi i 

legekælderen sammen med de andre børn, men ellers var jeg altid sammen med Maja, 

og vi har det rigtig sjovt sammen, og er de bedste veninder. 

 

Så godt at vi har besluttet, at vi mødes næste år igen på handicapturen til Norge.  Vi 

skal med igen, og det helt uden at spørge de voksne! 

 

  

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

Vi ses til næste år ! Alberte Hybschmann 

Skiløber 
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DAGBOG GAUSTABLIKK MARTS 2012 

11-03-2012  Søndag meget tidlig morgen kl. 02,00.  

Alle eleverne var samlet og overnattede i Røllum, men kl. 02.00 mødte de, der ellers 

skulle med på turen ind for at vække, pakke de sidste ting, lave kaffe til turen med 

mere, og så var det ellers af sted kl. 02.55. 

Vi samlede Jakob op ved Haderslev syd, og efter ca. 4 timer i bilerne var vi i 

Hirtshals. 

Vi kom alle vel om bord på Super Speed 1, og vi fik de allerbedste pladser i 

restauranten. Vi havde bestil morgenmads-buffet, og det var godt. Alle undrede sig da 

Kurt kom med soft-ice, man skulle have æg i lommen for at få det sagde han, og viste 

et blødkogt æg frem. Der gik dog ikke lang tid, før der var mange soft-ice på 

bordet… men der var langt mellem æggene. 

Efter en god men lang køretur, hvor alle efterhånden var godt trætte, og nogle havde 

vand i øjnene, nåede vi til en P. plads ca. 15 km fra Rjukan. 

Vandet fra øjnene blev tømt og så gik det ellers opad… og uha da da hvor var der 

stejlt ned, men vores dygtige chauffører kørte så endeligt ind på p-pladsen foran 

Gaustablikk Højfjellshotel. Her fil vi nøgler til den ene hytte, og sørme om vi ikke 

fandt Erik i et sofahjørne. Erik er jo vores skiinstruktør fra Aabenraa-Skiklub, og han 

skal bo sammen med os hele ugen og lære os at stå på ski. 

Så gik det til hytterne. Vi fik pakket ud. Madholdet lavede en dejlig spaghetti 

Bolognese. Så blev næste dag planlagt, og alle gik trætte i seng. 

Mandag  d. 12. marts. 

På langrendsbakken var Jonatan, Claus L., Ronni, Lisa, Kasper, Kevin. Malthe,  

sammen med Erich, Torben, Dorthe og Jakob. 

Alle øvede sig meget flittigt, men især Kevin og Malthe gjorde en stor indsats, da de 

var nybegyndere. Men de andre var bestemt også ihærdige og dygtige. 

På alpinbakken var der Rene og Britta, som ud over at drøne rundt på alpinbakkerne 

også skulle sørge for at komme hjem til hytten for at lave frokost. Så var der jo også 

lige Claus A., Freddy og Kurt som startede i det små, men følte sig som 

verdensmestre, før dagen var omme. 
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Jo det har i sandhed været en alle tiders første skidag. 

Så vi har det godt, og glæder os til i morgen. 

Tirsdag d. 13. marts. 

Kl. 8,00 var dagens madhold klar med et dejligt morgenbord. Derefter gik det ud på 

løjperne. 

Jonatan, Claus L., Lisa, Dorthe og Jakob gik på langrendsbanen, og især Jonatan og 

Claus L. gjorde stor fremskridt, mens Lisa´s kræfter ret hurtigt slap op. De er nu så 

dygtige, at de i morgen skal have mere undervisning af vores skiinstruktør.  

Alpinholdet bestod af Kasper, Claus A. Rene, Kevin, Ronni, Malthe  sammen med 

Erich, Freddy, Torben, Britta og Kurt. 

Der var stor aktivitet på især begynderbakken. Nogle kom hurtigt i gang, andre skulle 

trækkes lidt op – helt bogstaveligt! Men efterhånden var der fremskridt på alle fronter, 

og især efter en god frokost var der stor fremskridt for Kasper og Kevin. 

Kevin lærte plovteknik i Erichs kølvand og var helt oppe på den grønne, men Kasper 

fik så god skiinstruktion af Rene, at han til sidst drønede sikkert rundt helt alene. 

Claus er nu en rigtig god skiløber også på de røde løjper, så han drømmer nok sort i 

nat. 

Eftermiddagen blev også brugt i svømmehallen, så der har endnu ikke været tid til at 

afprøve kælkebakken. 

Madholdets dejlige porre-pizza er sat til livs, og alle har store planer for i morgen. 

Nu lokker Jonatan med mors hjemmebag, og Rene, Claus og Ronni inviterer til 

hejemmelavet filmforevisning. 

Tak for en dejlig dag. 

Onsdag d.14. marts. 

Som sædvanlig var Røllum-Banden klar til morgenmad kl. 8. Det er faktisk utroligt 

fint, at alle er oppe og klare til at gå i gang så tidligt på en ferietur. Nå men lifterne 

starter kl. 10, så vi har god tid. 

I dag skulle Jonatan have skiundervisning på langrendsbakken, for han var bare 

blevet så dygtig, at han skulle videre. Og efter en tid med Erich står han nu ned ad 
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bakkerne i oprejst stilling. og der  blev klappet til den store guldmedalje. Også Claus 

puklede på, det bedste han havde lært, mens Lisa igen tabte pusten efter et par ture. 

Malthe viste sig især at blive glad for skistativerne, og han fik sig nogle gode ture 

sammen med farmand. 

På alpinbakken fik Kevin undervisning af Britta/Kurt, Ronni fik undervvisning af 

Kurt/Britta og Kasper blev først undervist af Rene, og senere deltog de i vi andres 

undervisning. Claus A. var på oplevelsestur med Torben. I det fantastisk dejlige vejr 

skete der store fremskridt. Erich kom også forbi og gav nogle gode vejledninger, så 

alle vendte stolte og glade hjem til frokost. 

Efter frokost var der mange, der følte, at det allerbedste ville være en tur i 

svømmehallen. Så derfor tog Dorthe og Jakob, og senere også Torben og Britta i 

svømmehallen med vandhundene. 

Der blev dog også stået på ski. Claus fik en solid gang undervisning af Erich. Torben 

overlevede på de efterhånden besværlige piste, mens Britta tog billeder af Kevin og 

Kurt, som ud over at øve sig i skiløb også udførte et par fantastiske styrt og bl.a. 

nedlagde rute 24. Men først lærte Kevin at benytte både tallerkenlift, T-lift og 

stolelift. 

Nu er velkomstdrinken serveret ,og vi skal have festmenu her på Gaustablikk i hytte 

704. 

Torsdag d. 15.  marts. 

Ja men det blev jo en galt gemytlig festaften, som sluttede af med at forskellige 

kortspil blev afprøvet. 

I dag tog vi alle, bortset fra Rene, Britta og Erich, om til den gode lange blå løjpe ca. 

2. km fra hytten som hedder Vatnedalen. Her øvede Jonatan langrend i nye spor, Lisa 

forsøgte at få gang i kælken mens Claus L. forsøgte at komme over vejen. Claus A., 

Kasper, og Ronni øvede alpin skiløb sammen med Kevin og Kurt. Da Kevin var kørt 

træt – han havde lidt ondt i sit ene ben efter styrtene i går – fik de andre 3 lidt mere 

opmærksomhed, og vi kom efterhånden helt op på toppen – også af det næste bjerg. 

Så Ronni var meget stolt, da han efter nogle gevaldigt lange tallerkenlifte stod helt 

oppe på toppen, hvor 11-eren starter. 

Rene og Britta stødte til, de havde fået ekspertundervisning af Erich og desuden 

optaget flere km. film på Rene´s kamera. 
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Så var det tid til at tage hjem til frokost. Om eftermiddagen blev der både løbet på 

langrend og alpin og badet i svømmehallen. Kaper kom på sit livs udflugt. Han skulle 

lige vise Britta og Kurt, hvor dygtig han var blevet på den røde ovre ved centeret, 

men da vi kom op, og det så ud til, at den gode røde på bagsiden af bjerget var blevet 

åbnet, tog vi derover. Halvvejs nede af denne mødte vi et skilt, hvor der stod at løjpen 

var lukket. Så var vi nødt til at tage den sorte løjpe. Dette blev gjort delvis på rumpen 

for Kaspers vedkommende. Og sandelig om den sorte ikke også var lukket lidt 

længere nede, så vi var nødt til at fortsætte over i naboområdet. Her mødte vi 

heldigvis nogle flinke folk fra Ålborg, som kørte os hjem. 

I svømmehallen havde de haft nogle dejlige timer, og især Jonatan var stolt over at 

hans gode ven Claus A. havde taget ham med ud på det dybe vand. En spurgte om 

Jonatan kan svømme, hvortil Claus A. svarer at :”Han spræller da i hvert fald godt 

nok med benene” 

Efter aftensmad som var en god gang oksesteg og en lidt kras dessert – som selv 

ræven gik uden om - var der uddeling af diplomer, og alle fik et par gode ord med på 

vejen af Erich. Det var så anden aften i træk, at vi havde besøg af ræven på vores 

terasse. 

Det meste er pakket, og vi er ved at være klar til hjemturen i morgen. Der er dog 

allerede gang i UNO-kortene, så der skal lige hygges lidt først. 

Tak for endnu en dejlig skiferie i Gausta, og tak til Aabenraa-Skiklub for lån af Erich. 

Vi håber, at han er med igen næste år.    Røllum Gl. Skole. 
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Beretning for foreningsåret 1. oktober 2010 – 30. september 2011 

Et tilbageblik på det forgangne år vidner om et år med en god blanding af tradition og 

fornyelse og med 25 års jubilæumsfesten lørdag den 30. oktober som et festligt 

højdepunkt. Skiklubbens traditionelle kerneaktiviteter, skigymnastikken, 

skiværkstederne og de kendte ture til Østrig, Italien og Norge har igen haft mange 

deltagere. Ud af klubbens 407 medlemmer deltog 198 på klubture sidste sæson. 

Desværre var der i sidste sæson flere skader end sædvanligt; især på Lungauturen i 

uge 7 kom flere galt af sted, men så vidt vides ikke alvorligt. I 2011 kunne 

handicapturen også fejre 10 års jubilæum med sammenlagt 533 deltagere, heraf 122 

handicappede i løbet af de 10 år.   

Et kig i pengekassen viser, at Erich med sædvanlig økonomisk sans og overblik har 

formået at balancere udgifter og indtægter, så der blev råd til både jubilæumsfest og 

en nyskabelse i form af et instruktørseminar i St. Anton i uge 4, hvor 11 instruktører 

var samlet til 4 lærerige kursusdage med udfordringer for alle. At de deltagende 

instruktører efterfølgende har kaldt dagene for deres ”årlige skiseminar” må tolkes 

som tegn på, at det var en succes. 

Da Jan Hammer sidste år valgte at takke af som klubbens formand gennem 25 år, 

overtog jeg formandsposten og Thomas blev valgt ind i bestyrelsen. Med Thomas fik 

klubben og bestyrelsen et vigtigt link til de unge instruktører – og omvendt, hvilket 

allerede har vist sig at være en stor fordel. Også klubbens webmaster, Peter Warno, 

der fik bygget en flot og indbydende hjemmeside op, valgte at trække sig. Ind fra 

kulden eller rettere hjem fra kulden i Østrig kom Anders Jorsal, der allerede har 

kastet sig over det store arbejde med at ajourføre hjemmesiden. Tak til Anders! 

Blandt fornyelserne skal også nævnes, at skigymnastikken har holdt flyttedag og nu 

foregår på Rugkobbelskolen med ”udflugter” til både fitnesscenter og skov. Og der er 

flere nye tiltag på vej: På initiativ af medlemmer er klubbens tilbud i denne sæson 

udvidet med hele 3 ture; 2 ture i uge 7 til henholdsvis Katschberghöhe og Sölden i 

Østrig og en ekstra handicaptur til Norge i uge 11. Dermed udbydes i alt 9 uge-ture 

og en dagstur til Wittenburg i denne sæson.  

Bestyrelsen har i årets løb haft en række mindre synlige opgaver at løse. Når vi ikke 

lige har stået på ski eller været til skigymnastik, har vi bl.a. diskuteret klubture, 

herunder evalueringer af sidste sæsons ture og udformning af nye turopslag, vi har 

diskuteret rekruttering af instruktører og instruktøruddannelse, vedtægtsændringer, 

skigymnastik og økonomi. Vi har lavet klubblade, sponsoraftaler og indhentet 

børneattester for alle klubbens instruktører. Vi har deltaget i møder og eksternt 

samarbejde omkring handicapidræt. Og vi har arbejdet med spørgsmål vedrørende 
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forsikring af medlemmer på klubture. PR har også fyldt en del. Herunder kan bl.a. 

nævnes arbejdet med hjemmesiden, indslag om skiklubben i Aabenraa Lokal TV og 

Prebens deltagelse på Intersports messe i Sønderjyllandshallen.   

Efter et år på formandsposten og som et apropos til den aktuelle værdidebat i 

medierne vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Vi er fælles om 

glæden ved skiløb og samarbejdet omkring dette fællesskab, hvor vi hver især 

bidrager med det, vi kan, er inspirerende og godt at opleve. Afslutningsvis skal lyde 

en stor tak til klubbens sponsorer.  

Lotte Birk Thomsen, 12.10.11       
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Aabenraa Skiklub 
     Driftsregnskab  

 
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           

DHIF 1.000,00 1,2   1.000,00 1,4 

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 

Godkendt af 2 revisorer og bestyrelsen. Generalforsamlingen skal godkende i efteråret. 
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Planlagte klubture 2012/13 (Kort opslag) 

Tilmelding muligt fra nu af til kontaktperson 

Søndag den 11. November 2012 

Endagstur til Wittenburg, Tyskland. 

Kontakt: Ernst Hybschmann, erhyni@oncable.dk, tel.: 7462 1704. 

Turen bliver kombineret med skiinstruktør-seminar lørdag den 10. 11. 2012. 

 

Uge 4 

St. Margarethen im Lungau, Østrig, Löckerwirt 

www.stmargarethen.at, www.loeckerwirt.at   

Kør selv tur. Anbefales som familietur.   

Kontakt: Erich Turnowsky, eturnowsky@mail.dk , tel.: 7462 1140. 

 

Uge 6  

Klubtur til Canazei for seniorer i alle aldre. 

Kontakt:Jan Pedersen,bras@pedersen.mail.dk, tlf.: 7461 8461 

 

Uge 5 og uge 7 

Sillian, Østrig, Feriendorf Hochpustertal 

www.feriendorf-hochpustertal.com 

Kør selv ture, som anbefales for børnefamilier: børn, forældre og bedsteforældre.  

Uge 7 i næste vinter er karnevalsugen og betydeligt dyrere end i år. 

Kontakt: Erich Turnowsky, eturnowsky@mail.dk, tel.: 7462 1140 

 

Uge 7 

Heike og Jesper planlægger en klubtur til St. Anton am Arlberg, Østrig.  

Kontakt: heike@star-up.dk, tel.: 73 52 10 06 

 

uge 10, søndag - fredag 

Handicap- hytteskitur med Røllum Gl. Skole og andre interesserede.  

Kontakt: Kurt Christiansen, Gl. Skole Røllum, glskole@rollum.dk, 2032 330 

Destination endnu ikke afgjort. Kør selv tur. 

 

Uge 11, søndag - søndag  

Handicap-familietur til Gaustablikk, event. anden destination i Norge. 

www.gaustablikk.no.   

Kontakt: Ernst Hybschmann, tlf.: 74 62 17 04, erhyni@oncable.dk  

og Erich Turnowsky, tlf.: 74 62 11 40, eturnowsky@mail.dk  

 

For alle ture: se klubbens hjemmeside vedr. detaljer i løbet af foråret. 
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