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Aktivitetskalenderen 2018/2019 

 

4.September Tirsdagens skigymnastik starter. Se inde i bladet. 

4. Oktober  Generalforsamling kl. 19,00 på Folkehjem Aabenraa. 

24. Oktober  Onsdags skigymnastik starter. Se inde i bladet. 

25. Oktober Torsdags skigymnastik starter, fra kl. 17.00 – 18.00 se inde i bladet. 

?  November Endagstur til Wittenburg mere info følger. 

Uge 6 Klubtur til Canazei se inde i bladet 

5. Januar  Skiværksted i Haderslev Flovt Bygade 25 fra kl. 11.00. 

6. Januar  Skiværksted i Haderslev Flovt Bygade 25 fra kl. 11.00. 

Uge 7 Klubtur til Obertauern se inde i bladet. 

Uge 11 Klubtur til Gaustablikk se inde i bladet 

 

 

  Ny destination – Obertauern 
For første gang i mange år har Aabenraa Ski-Klub i 2019 fornøjelsen af at kunne tilbyde 

en ny destination: Obertauern i Østrig. 

I forhold til Sillian, som jo tidligere var 

destinationen for familie-turen, så udmærker 

Obertauern sig med en række forskelle, bl.a.: 

- Beliggende tættere på Danmark 

- Beliggende relativt tæt på motorvejen 

- Højere beliggende 

- Ca. 3 gange flere pister 

- Større børne-område 

- Færre træklifte 

- Ikke en typisk uge 7-destination 

 

Vi håber at der vil blive taget vel imod ”den lille ny”, og at destinationen bliver lige så 

populær som Sillian har været! 

 

 

Søren Langelund 

Formand 



 
Halvt tomt eller halvt fuldt? 
Vi kender det alle: Sommer eller vinter, sur eller glad, er vi på 

vej op eller ned ad bakke, er glasset halvt tomt eller halvt fyldt? 

Jeg er af natur et glad menneske, og vælger aktivt og i videst 

muligt omfang at anskue alting fra den positive vinkel, så i min 

optik er glasset halvt fuldt! 

 

Hvorfor nu det? Jo for hvor nødigt jeg end gør det, så må jeg 

erkende, at i forhold til vores ski-klubs videre eksistens 2, 5 eller 10 år frem, så er jeg 

oprigtigt i tvivl om glasset er halvt tomt eller halvt fuldt! Jeg tror på klubben, konceptet, 

idéerne og medlemmerne, men skal vi fortsat være her, så er det af afgørende 

nødvendighed at vi hjælpes ad, og at man, så vidt muligt, dedikerer sig til det frivillige 

arbejde, der også følger med, ved at drive en klub som vores. 

 

Vi mangler frivillige til indtrædelse i bestyrelsen - så enkelt kan det også 

formuleres! Der er flere ledige poster og et væld af spændende opgaver, som 

blot venter på at der er en som tager sig af det. Uden fuld besætning, kan et 

skib godt sejle videre, men dog ikke dreje og vil derfor på et tidspunkt støde på 

grund eller synke. Uden fuldtallig bestyrelse, kan klubben godt eksistere, men 

vi udvikler os ikke, og risikerer at sygne hen og forsvinde, fordi vi ikke er 
attraktive nok for nye medlemmer (eller nuværende for den sags skyld). 

We want you! 
 

Generalforsamling 
Der indkaldes herved til generalforsamling den 4. oktober 2018 kl. 19.00 på Folkehjem i 

Aabenraa. Der vil blive gennemgået punkter jfr. vedhæftede agenda, og vor nye 

destination for familie-turen Obertauern vil blive præsenteret, men nok vigtigst af alt, vil 

der være valg til bestyrelsen, så mød op og stil op, og vær med til at præge klubben i 

fremtiden! 

 

 

 

Søren Langelund 

Formand 

 



 

 

 

                  

Hermed indkaldes til  

GENERALFORSAMLING 
i Aabenraa skiklub torsdag den 4. oktober 2018 kl. 19.00 

på Folkehjem, Aabenraa 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Aflæggelse af beretning 

4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 

5. Indkomne forslag 

a. Bestyrelsen har vedtaget at nedlægge senior-kontingent fra sæsonen 2018-

2019, hvorved seniorer herefter skal betale samme takst som voksne i al 

øvrighed 

b. Bestyrelsen har vedtaget at junior-kontingent gælder t.o.m. 24 år fra og med 

2018-2019 

6. Kontingentfastsættelse 

7. Valg af bestyrelse 

a. På valg er: 

i. Birgit Kinze (Modtager ikke genvalg) 

ii. Finn 

iii. Søren (Modtager genvalg) 

iv. Kurt 

v. Finn Juhler 

b. Åbne poster 

8. Ny destination: Obertauern 

9. Eventuelt 

10. Konstituering af bestyrelsen: 

 

Mange ski-hilsner 
Søren 

 

 

 

 



Skigymnastik 
2018/2019 
 Aabenraa   

Skigymnastik tirsdag 

Starter tirsdag den 4. september kl. 18.00 – 19,30.  De 4 tirsdage i september træner vi 

udendørs ved trapperne i Præsteskoven. Hvis det regne er det i pigesalen på 

kongehøjskolen. 

Fra tirsdag den 2. oktober er det fra kl 19.00 – 20,30 i pigesalen på kongehøjskolen. 

Sidste gang før jul er den 18. december og første gang efter nytår er den 8. januar. 

Skigymnastik torsdag 

Starter torsdag den 25. oktober fra kl. 17,00 – 18,00 i pigesalen på kongehøjskolen og er 

for hele familien, børn/børnebørn er meget velkommen.  

Sidste gang før jul er den 20. december og første gang efter nytår er den 3. januar. 

Haderslev 

Skigymnastik onsdag 

Starter onsdag den 24. oktober fra 

kl. 19,00 – 20,30 i gymnastiksalen 

på den tyske skole Ryesmøllevej 19  

Sidste gang før jul er den 19. 

december og første gang efter nytår 

er den 2. januar. 

 

 

Klubturer. 
Canazei. Uge 6 

Traditionen tro til Canazei. Et af Europas største skiområder med mere end 1000 km pister 

af alle sværhedsgrader. Turen er med bus, afgang fredag den 1 februar og hjemkomst 

søndag den 10 februar Prisen incl .morgenmadspension og 8 dags liftkort er 6245kr.  



         Aabenraa Skiklub arrangerer kør-selv familietur til 

Kohlmayr Hotel Post, Dorfstrasse 22, A-5561 Untertauern  

ved 

Obertauern i Østrig 
i uge 7 fra lørdag 9. til lørdag 16. februar 2019 

 

Stedet: 

Hos Kohlmayer bor man enten på værelser eller i lejligheder af forskellig størrelse.  

De indendørs faciliteter er virkelig attraktive for både børn og voksne. Der kan bl.a. 

nævnes legerum for børnene, med bordtennis, bordfodbold og spille-stationer, og for de 

voksne en wellness-afdeling med sauna og tyrkisk bad (mod gebyr). Stedet arrangerer bl.a. 

fakkelvandring og kælke-aften og der er mulighed for tilvalg af bespisning. 

 

Området: 

Obertauern er et af de mest sne-sikre områder i alperne (ligger mellem 1.630 til 2.313 

meter), og byder på 100 km pister til alle niveauer. Der er overvejende stole-lifte og så 

rådes der over fun-park og dejligt børne-område.  

 

Området er ikke det mest udbudte her i Danmark, så det er ikke typisk-uge-7 overrendt af 

danskere. 

 

Priser: 

Værelser:  

84€ per person per nat 

På værelserne er der eget bad og toilet, tv og minibar, og der er mulighed for opredning til 

1-2 børn, som nyder følgende rabat: 

0 – 3 år: Gratis 

4 – 10 år: -50% 

11 – 18 år: -20% 

(v. 2 betalende voksne) 

 

Lejligheder: 

Nr. Navn Personer Værelser m2 

Pris / 

nat Slutrengøring 

1.     Obertauern 2–4 2 44 

€ 

127,00 € 35,00 

2.     Hakopf 4–6 3 54 

€ 

169,00 € 40,00 

3.     Gaisstein 4–8 4 120 

€ 

225,00 € 45,00 

Lejlighederne har eget bad og toilet, tv samt et lille køkken og køkkenudstyr. Tjek-ind er  

kl.16.00 og tjek-ud er kl.9.00. 

 

 



Tillæg: 

Kurtaxe 1 € per dag per person fra 15 år, uanset om man bor på værelse eller i lejlighed. 

 

Pension (tilvalg): 

  

Voksne / 

dag 

Børn (3-12 år) / 

dag 

Morgenmad € 11,00 € 6,50 

Aftensmad € 21,00 € 13,50 

Halvpension € 32,00 € 20,00 

 

Liftkort: 

Gælder til Obertauern og Grosseck-Speiereck, samt nat-skiløb i Obertauern ved 

Edelweissbanen (mandag og torsdag). Priserne er for 6 dage (søndag t.o.m. fredag), men 

fra 2017 sæsonen, så de er kun vejledende: 

Alder 6 dage 

Voksne € 235,00 

Unge (*2000-2002) € 176,50 

Børn (*2003 el. 

senere) 
€ 117,50 

 

Instruktion: 

Er for skiløbere på alle niveauer og koster €30,- for børn (op til 24 år) og  

€60,- for voksne og består af gruppeinstruktion fra søndag til onsdag. Alt efter antal 

deltagere og niveau, forsøges der at blive givet 8 timers undervisning til alle, men børn vil 

blive prioriteret, som vi beder alle om at have forståelse for. 

 

Evt. udeståender, der må opstå i løbet af ugen, vil blive afviklet torsdag efter nærmere 

aftale. 

 

Tilmelding: 

Til soren17@hotmail.com snarest muligt – dog senest 23. september 2018.  

Tilmelding er endelig når depositum på 30% af total-prisen (for værelse / lejlighed, lift-

kort indbetalt på turkontoen i Sydbank, konto nr. 7910 – 341191. Senere tilmelding er 

mulig, såfremt der er ledige værelser / lejligheder. 

 

Ved tilmelding angiv venligst  

- Ønsket værelse / lejlighed 

- Antal dage der ønskes ophold og lift-kort til 

- Alle i gruppens navne og fødselsdato 

- Hvem i gruppen, som ønsker ski-instruktion 

- Antal uger på ski for alle deltagere i ski-instruktion  

- Evt. bespisning 

Restbeløbet bedes overført til samme konto som depositum, senest tirsdag den 18. januar 

2019. Besked om beløbets størrelse går direkte til de tilmeldte. 

mailto:soren17@hotmail.com


Husk: 

- Sikkerhedsvest. Der skal være en til alle i bilen ved kørsel i Østrig. 

- Vignette. En vej-afgift for at man må køre lovligt på de østrigske motorveje. Den 

koster ca. 8,50 € for 10 dage og du kan købe den allerede i Bayern på rastepladser. 

- Afbestillingsforsikring 

- Det blå EU-Sygesikringskort! 

 

For yderligere detaljer se  

www.adac-skiguide.de/de/skigebiete/obertauern/obertauern/1676447/ 

www.obertauern.com 

www.obertauern.com/fileadmin/pdf/Prospekte/HVZ%20Winter%202017_18%20-

%20Doppelseitige%20PDF%20%28150%20dpi%29.pdf 

www.kohlmayr.com 

 

Ved spørgsmål kontakt venligst Søren Langelund (formand) på førnævnte mail-adresse 

eller 2898 7632. 

 

Vi ses på pisterne! 

 

Mvh. 

Søren 

 

 

http://www.adac-skiguide.de/de/skigebiete/obertauern/obertauern/1676447/
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http://www.obertauern.com/fileadmin/pdf/Prospekte/HVZ%20Winter%202017_18%20-%20Doppelseitige%20PDF%20%28150%20dpi%29.pdf
http://www.kohlmayr.com/


 

 
 
 
 

 

Klubtur til Gaustablikk i Telemarken, Norge 

i uge 11 fra søndag den 10. til søndag den 17. marts 2019 

for familier der har et handicappet barn, bofællesskaber for handicappede og andre 

medlemmer. 

 

 

Stedet 

Indkvartering på Gaustablikk Høyfjellshotell, 15 km fra Rjukan i Telemarken. Hotellet ligger 

960 m.o.h. og er dermed snesikkert. Langrendsløjpen går lige forbi og nærmeste lift til 

alpinanlægget er 100 m fra hotellet. En hytte er også reserveret.      

Der er tre kørestolsvenlige værelser. 

Se mere på: www.gaustablikk.no  

Afrejse og opsamling er endnu ikke endelig fastlagt, men det bliver tidligt søndag morgen og 

hjemkomst sent søndag aften. 

 

Priser 

Priseksempler for hotelophold med helpension:  (Børn til og med 15 år gratis) 

EV (1 voksen)                                                   5.932 kr.      

Dobbeltværelse                                              10.055 kr. 

3 voksne                                                           14.065 kr. 

Familieværelse    14.171 kr. 

Hytten type E                                                  12.356 kr.    

 

Priser færge: 

Voksen                                                                    668 kr. 

Barn                                                                         448 kr. 

Bil                                                                             800 kr.    

 

Priser bus:  

Voksen                                                              ca. 700 kr.  

Barn                                                                   ca. 350 kr.    

(Priserne afhænger af antal passagerer i bussen). 

 

Instruktion 

Skiklubben vil stå for planlægning, skiinstruktører, skiudstyr til langrend, kompenserende 

hjælperedskaber og for instruktion i såvel langrend, alpint skiløb og snowboard på alle 

niveauer.  

Deltagerne betaler selv en andel af omkostningerne til instruktørerne; ca. 200 kr. pr. barn og ca. 

400 kr. pr. voksen. 

http://www.gaustablikk.no/#_blank


Skiklubben støtter disse omkostninger med op til 400 kr. per deltager op til 19 år, som går til 

instruktørernes omkostninger. Størstedelen af instruktørernes omkostninger dækkes af 

fondsmidler og midler fra private sponsorer. 

Omkostninger til alpint skiløb og snowboard, hvis man ønsker det, såsom udstyr dertil og 

liftkort, afholder man selv. Langrendsudstyr og pulke betaler skiklubben. 

 

Instruktørerne har udarbejdet en blanket, som vi kalder ”idrætsbiografi” og som skal hjælpe os 

ved instruktion af de handicappede. Efter tilmelding får I blanketten tilsendt og den bedes 

returneret udfyldt inden uge 11 med de informationer, som I vil give videre til os.  

 

Liftkort Sæson 2018 – 2019 – priser i NOK 

 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 

Voksne 

16+ 

415 775 1075 1315 1515 1740 

Unge 8 – 

15 år  

330 600 805 1015 1170 1345 

 

Gratis skileje og liftkort til alle børn under 7 år! 

 

Keycard koster 75 NOK og genbruges året efter. Hvis du har gemt liftkort fra sidste gang, 

så tag det med.   

På disse priser får vi 20% rabat. 

Se selv de aktuelle valutakurser. 

 

Tilmelding 

Tilmelding gerne elektronisk til begge undertegnede.  

Angiv navne på voksne og børn, børnenes alder i marts 2019, adresse og e-mail-adresse, samt 

hvem i familien vil stå på alpin ski (a), på langrendsski (l), begge dele (l + a) eller snowboard (sn) 

og om I vil køre selv. Angiv også, om hjælperedskaber er nødvendige. 

Tilmelding er endelig, når depositum på 500 kr. pr. betalende deltager er overført til Sydbank 

Aabenraa på konto 7910 – 341183. 

Besked om restbetaling går direkte til de tilmeldte senest i januar 2019.  

Dato for restbetaling er fredag, den 18. januar 2019. 

Afbestillingsforsikring tegner man selv. 

 

Deltagelse i turen kræver medlemskab af Aabenraa Skiklub. 

Hent indmeldelsesblanket på: www.aabenraa-skiklub.dk. 

 

Kontakt os gerne for flere informationer. 

Spørgsmål angående bus, opsamling, færgen, hotel og rejsen til Ernst, 

Spørgsmål angående udstyr, skiinstruktion, skiklub, møder m.m. til Lotte. 

 

Med venlig hilsen  

 

Ernst Hybschmann  tlf.:  93 70 53 90  E-mail: erhyni@oncable.dk 

Lotte Birk Thomsen           tlf.:  21 42 80 62                  E-Mail: fjeldbirk@hotmail.com   

 

 

http://www.aabenraa-skiklub.dk/#_blank
mailto:erhyni@oncable.dk
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Hørt i liften 
 

At klubturen i uge 7 i år er til Obertauern. 

At skigymnastik om torsdagen er fra kl.17.00 – 18.00 

Og er for hele familien, børn/ børnebørn er meget 

velkommen. 

 

 

Velkommen til nye medlemmer. 

 

Henrik Petersen 

Mads Damgård Christensen 

Cia Damgård Nissen 

 

Skiværksted 
 

I år er de ikke muligt at have  skiværksted i Aabenraa.  Men vi har 2 værkstedsdage i 

Haderslev. Flovt Bygade 25 hos Alice og Preben 

 

Lørdag d. 5 januar fra kl. 11,00 samt 

Søndag d. 6 januar fra kl. 11,00 der vil begge dage værer kaffe på kanden samt 

hjemmebag. Derudover kan der aftales tid, ring til Preben 21345807 

 

 


