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Farvel og goddag – og nyt fra bestyrelsen 

 

Farvel til Jan Hammer. Midt i skiløbernes højsæson satte en af skiklubbens pionerer 

skiene i skistald for sidste gang. Den 11. februar sov medstifter af og mangeårig formand 

for Aabenraa skiklub Jan Hammer ind i sit hjem efter længere tids sygdom. Se omtalen af 

Jan inde i bladet. 

Udskiftning i bestyrelsen. På generalforsamlingen den 22. september 2016 sagde vi 

farvel til næstformand Lars Pilgaard Nielsen, som havde valgt ikke at genopstille til 

bestyrelsen. Tak til Lars for samarbejdet. Samtidigt bød vi Søren Langelund velkommen i 

bestyrelsen. Søren, der i flere år har været instruktør på klubture, sprang direkte ud i både 

bestyrelsesarbejde og næstformandspost. Se præsentationen af Søren i dette blad. 

Ny klubtur på vej. Allerede på sit første bestyrelsesmøde tog Søren initiativ til, at 

skiklubben arbejder på at kunne tilbyde en ny klubtur i 2019. Første trin bliver, at vi i 

bestyrelsen får opstillet kriterier for udvælgelse af ny destination, fx snesikkerhed, pister i 

forskellige sværhedsgrader, mulighed for fælles spisning, mulighed for at benytte egne 

instruktører, legerum til børn, overkommelig køreafstand fra Danmark, rimelig pris m.m. 

Dernæst vil et arbejdsudvalg gå i gang med at søge efter et velegnet sted til en ny klubtur.  

Medlemsnyt. Som annonceret i sidste blad vil klubblade, kontingentopkrævning m.m. 

fremover blive sendt ud elektronisk via Conventus, der er den foreningsdatabase, 

Aabenraa kommune har valgt at arbejde med. Indberetning af medlemstal til kommunen, 

indsendelse af det reviderede årsregnskab, ansøgning om kommunale tilskud og booking 

af lokaler har klubben allerede de sidste par år gjort via Conventus. Nu har vi også fået 

oprettet et ajourført medlemskartotek i Conventus og kan dermed hurtigt og nemt sende 

information ud til jer alle. Betaling af kontingent kommer til at foregå lidt anderledes end 

tidligere, men mere om det til efteråret.    

Instruktører søges! I en lang årrække har skiklubben været privilegeret med hensyn til 

instruktører. Mange unge, frivillige instruktører har deltaget på klubture, uddannet sig i 

forskellige skiskoler i Europa og har bidraget til at gøre klubturene attraktive, lærerige og 

værdsatte. Flere af instruktørerne bruger nu rigtig megen tid på at opdrage en ny 

generation af skiløbere. Jeg er sikker på, at det bliver nogle superseje skiløbere, der følger 

i deres forældres fodspor. Men indtil da søger vi instruktører til sæsonen 2017 – 18. Hvis 

du kender en dygtig skiløber med pædagogisk kunnen og lyst til at undervise både 

nybegyndere og erfarne skiløbere, så spred budskabet. Interesserede er meget velkomne til 

at kontakte Erich.  

Rigtig god sommer til jer alle! 

Lotte Birk Thomsen                                                                                                                                               

Formand 

 



 

Aktivitetskalenderen 2017 

 

Hvis I har lyst til at træne om sommeren i Fitness Syd, så har I denne mulighed:  

I kommer til et tidspunkt, som passer jer, siger i receptionen, at I er fra Aabenraa Skiklub 

og kan træne for 30 kr. (egenbetaling). 

Skigymnastik 2017/18 

Vi bibeholder skigymnastik tirsdag og torsdag i Kongehøjskolens pigesal og træner kl. 

19:00 – 20:30,  

I Haderslev i den tyske skoles gymnastiksal onsdag   

kl. 19:00 – 20:30 – en time senere en sidste sæson. 

 

Tirsdagens skigymnastik, hvis det ikke regner meget, i september ved trapperne til 

Høje Kolstrup kl. 18:00 – 19:30 altså en time tidligere. 

Første gang den 5. september, sidste gang ved trapperne 3. oktober. 

17. oktober i Fitness Syd, 12. december med skistøvler, 19. december i Fitness Syd. 

 

Torsdagens skigymnastik starter 19. oktober (uge 42) kl. 18:00 i Fitness Syd, derefter i 

Kongehøjskolens pigesal, kl. 19:00 - 20:30. 

15. december træner vi med skistøvler. 

I uge 42 træner vi ti og to i Fitness Syd. Andre datoer i FS senere. 

I Haderslev første gang 25. oktober, kl. 19:00 – 20:30, i gymnastiksal på den tyske skole, 

Ryes Mølle Vej 19. 

Onsdag den 20. december træner vi med skistøvler. 

I Fitness Syd kan alle komme og træne fra kl. 18 – kl. 21. 

Trænings dage i 2018 kommer senere. 

 

Vil I præparere jeres ski inden nytår, så kan I henvende jer til Preben Jakobsen: 

preben.jakobsen@live.dk  eller tlf: 21345807 

 



 

 

Farvel til Jan Hammer 

Lørdag den 11. februar 2017 sov tidligere formand for Aabenraa skiklub Jan Hammer ind i 

sit hjem efter længere tids kræftsygdom. Jan var i 1985 initiativtager til og medstifter af 

Aabenraa skiklub, hvor han fra starten blev klubbens formand og fungerede som sådan i 

25 år. Sammen med skiftende bestyrelser har Jan bygget skiklubben op til en stor, 

velfungerende klub med mange aktive medlemmer på klubturene, til skigymnastikken og 

til de forskellige sociale arrangementer i årenes løb. I de mange år, hvor Jan og hans kone 

Ellen var bestyrerpar på Aabenraa vandrerhjem, fungerede vandrerhjemmet som 

skiklubbens base og klubhus.  

Jans engagement i Aabenraa skiklub har haft stor betydning for rigtig mange skiløbere fra 

Aabenraa og omegn - og med tiden også fra resten af landet. Vi er mange, børn, unge, 

voksne og halvgamle , der år efter år eller blot et enkelt år har været en del af 

klubturenes fællesskab. Vi har øvet og efterhånden lært skiløbets teknikker med stor hjælp 

fra klubbens frivillige instruktører, som er en bærende del af klubturene. Tak Jan for din 

store indsats i Aabenraa skiklub. I vore tanker vil du altid være en del af klubben. 

På bestyrelsens vegne 

Lotte Birk Thomsen, formand 



 

Blå himmel og røde kinder 

  

Uge syv dannede igen i år rammen for en fantastisk skiferie med Aabenraa Skiklub. 

Efter en lang køretur ankom de fleste hen 

over eftermiddagen i Sillian.  

Gensynsglæden var stor og der blev snakket 

om køreturen, som for alle var forløbet 

godt. Lørdag aften var der en hyggelig 

fællesspisning på det lokale Gasthaus Burg 

Heimfels, og man kunne tydeligt mærke at 

folk glædede sig til at komme op på bjerget 

dagen efter.   

Søndag var første dag på ski, og sikke en 

fantastisk dag. Fra dalen kunne man se at 

der lå skyer halvvejs oppe af bjerget, med 

da gondolen brød gennem disse skyer viste 

der sig den flotteste lyseblå himmel. Den 

skarpe sol blændede de danske øjne, som 

de sidste 3 måneder derhjemme kun havde 

set gråvejr. 

Bortset fra en enkelt eftermiddag, hvor 

skyerne valgte at placere sig midt på 

skiområdet, så var vi meget heldige med 

vejret. Ja, selv de lokale havde svært ved at huske hvornår uge 7 sidste gang havde 

fremstået så smuk og skivenlig.  

Langt de fleste ben skulle lige 

huske tilbage til sidste års 

skiskole og finde balancen i den 

glitrende sne, men med godt 

humør, sønderjysk vilje og 

kyndig vejledning af de dygtige 

instruktører fra skiklubben, så 

kom der hurtigt fart i skiene 

blandt store og små. De mange 

skiskolehold tog afsted i etaper 

og kom susende ned af pisten 

igen som perler på en snor. De 

mere rutineredes kærlighed til ny-

præparerede pister, gjorde at 

vi altid var de første på bjerget. 



 

Derfor kunne vi også indtage de bedste bænke med tasker, chokoladekiks og madpakker 

og skabe det trygge samlingspunkt for børnene som giver ro i sjælen når man selv er på 

pisterne uden børn. Her på terrassen er alle børn alles, og der bliver taget hånd om 

hinandens tissetrængende drenge eller tørstige piger.  

Når vi kom ned fra bjerget, trætte og tørstige, så skulle man ikke søge længe for at finde 

andre som også trængte til en blød stol og en kold weissbier. Da børnenes indbyggede 

batterier synes at være umulige at tømme, tog de hver eftermiddag 2-3 timer i legerummet, 

på trods af en hel dags aktivitet på bjerget. Fællesskabet og hyggetrangen var stærk hos os 

alle, så 2 aftner stod den på fællesspisning i fællesstuen, hvor hver familie selv medbragte 

mad og drikkevarer. Her blev dagens mange oplevelser delt og der blev lavet tilpasninger i 

”skoleklasserne”  

Den sidste dag var der overrækkelse af diplomer til alle børn (og en enkelt voksen) og 

stoltheden i forældrenes ansigt var ikke til at skjule. Hele holdet bag turen havde gjort et 

fantastisk stykke arbejde med at arrangere det hele og hjælpsomheden blandt deltagerne 

gjorde skiferien til et uforglemmeligt minde. Ja, man kunne næsten mærke at folk allerede 

glædede sig til næste år, når de igen skulle med Aabenraa Skiklub på eventyr. 

  

På vegne af familien Jepsen/Staugaard 



 

Hej alle i Åbenrå 

Skiklub 

Min far og jeg havde en 

rigtig god tur til Gaustablik 

i uge 10 – 2017. Vejret var 

superfint, også hotellet og al 

den lækre mad, der blev 

serveret. Jeg synes selv, at 

jeg er blevet bedre til at stå 

på ski (langrend) takket 

være to søde og frække 

instruktører, Lene og Anne 

Katrine (A.K.). 

Svømmehallen og 

boblebadet var jeg i hver 

dag sammen med alle mine venner – det var rigtig sjovt. Jeg hyggede mig også meget med 

at gå rundt og drille og snakke med jer alle sammen. Jeg håber at komme med næste år – 

så vil jeg prøve alpint. 

Mange hilsner 

Nicolai Axel 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Planlagte klubture 2016  
 

Tilmelding muligt fra nu af til kontaktperson 

 

 

Uge 6 

Klubtur til Canazei, Italien, for seniorer i alle aldre 

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

 

Uge 6 

Klubtur til Mayrhofen – event. en anden destination 

Kontakt: Heike Schellhorn, tel.:7352 1006, heike@star-up.dk  

 

Uge 7 lørdag til lørdag 

Sillian, Feriendorf Hochpustertal, Østrig 

www.feriendorf-hochpustertal.com 

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

Ved tidlig tilmelding får vi 10% „Frühbucher-Rabatt“ 

 

Uge 10, lørdag til lørdag.  

Handicap-familietur til Gaustablikk, Norge 

www.gaustablikk.no.   

Kontakt og tilmelding: Ernst Hybschmann, tlf.: 2124 0174, erhyni@oncable.dk  

                                    og: Lotte Birk Thomsen, tel. 21 42 80 62, fjeldbirk@hotmail.com.          

 

For alle ture gælder:  

 Mulighed for instruktion med egne, danske instruktører – angiv det ved tilmelding. 

Pris for voksne er 60 € og for unge under 25 år 30 €; det dækker 6 – 8 timer 

holdundervisning. Hvis kun få ønsker instruktion, så bliver det dyrere. 

 Husk en god rejseforsikring, ikke mindst vedr. afbestilling! 
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Barselsliv på Gaustablick i sidste øjeblik 
Af Marie Louise Holm-Kinze den 25. marts 2017 

 

Hvad skal man dog give sig til, når dagene på barsel bliver lidt ensformige. Vejret er koldt, 

diset og kedeligt og det ser ikke ud til, at det bliver meget bedre i den nærmeste fremtid? 

Ja man kan jo tage med på tur til Gaustablick sammen med Aabenraa Skiklub. 

Mine forældre, min bror, svigerinde og deres søn havde længe planlagt, at de skulle med 

på Aabenraa Skiklubs Handicaptur i uge 10 til Gaustablick. En tur de i mange år har talt 

varmt om. Derfor besluttede jeg mig for at undersøge om det mon var muligt for min 5 

måneder gamle datter og mig at komme med, selvom det nærmest var i sidste øjeblik 

(mandagen før afrejse om søndagen). Det viser sig, at turleder Ernst Hybschmann er en 

handlingens mand og han får hurtigt styr på, at der både er plads til os på bus, færge og 

hotel – og så var det pludselig ganske sikkert, at det kedelige grå danske vejr var skiftet ud 

med frostklar blå himmel, fjeldluft og nyfalden sne. 

Og sikke en skøn uge. Vi fik kørt på langrend hver dag og nogle dage var babyen også 

med i pulk. Det er lidt sejt, at komme op af de stejle bakker med ekstra læs bagpå, men op 

kom vi og alt imens tænker man jo som mor, at det er god gratis træning i kombination 

med god gammeldags tidlig ski-indoktrinering af baby (#mankanikkestartefortidligt).  

Og så er jeg blevet rørt. Særligt den sidste aften til diplomoverrækkelse, hvor alle de stolte 

skiskoleelever blev hyldet for deres sejre i løbet af ugen af deres instruktører og resten af 

forsamlingen. Der var en helt særlig stemning den aften men også i løbet af ugen, hvor vi 

har mødt en masse skønne mennesker, der på trods af forskellige udgangspunkter i livet, 

har vist så meget uforbeholden interesse og hjertevarme overfor min lille datter og mig. 

Mange tak, det er oplevelse som jeg er glad for at vi kan tage med videre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beretning for foreningsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016 

 
Medlemmer, klubture og tal 

Det har været endnu et år med faldende medlemstal. Fra 284 medlemmer i klubåret 2014 – 

2015 er medlemstallet nu nede på 218 medlemmer, heraf 70 mellem 0 – 24 år og 31 65+ 

år.  

 

I den forgangne sæson gennemførte skiklubben følgende klubture: 

14. november 2015: en-dagstur til Wittenburg: 61 deltagere (15 børn og 46 voksne, heraf 2 

instruktører). 28 af deltagerne var medlem af skiklubben. 

Uge 6: Canazei i Italien: 9 deltagere 

Uge 7: Sillian i Østrig: 28 deltagere (12 i alderen 0 – 24 år, 2 instruktører) 

Uge 10: Gausta i Norge: 56 deltagere (19 med handicap, 7 børn, 7 instruktører) 

Uge 11: Norefjell i Norge: 19 deltagere 

 

Sammenlignet med de seneste 3 år ser medlemsaktiviteten med hensyn til klubture således 

ud: 

2013: 328 medlemmer i klubben, hvoraf 143 deltog på ugetur 

2014: 293 medlemmer i klubben, hvoraf 94 deltog på ugetur 

2015: 284 medlemmer i klubben, hvoraf 132 deltog på ugetur.  

2016: 218 medlemmer i klubben, hvoraf 112 deltog på ugetur.  

Det var igen turen til Sillian i uge 7 og Gaustaturen i uge 10, der trak de fleste medlemmer.  

Som noget nyt i år har vi samarbejdet med hjerneskadeforeningen, som deltog med tre 

medlemmer på Gaustaturen i uge 10.  

 

Skiklubbens øvrige aktiviteter 

Skigymnastikken startede igen med udendørs træning på trapper i hele september og 

fortsatte derefter i pigegymastiksalen på Kongehøjskolen. Det har endnu engang været en 

stor succes med målrettet træning en gang ugentlig fra september til uge 41 og derefter 3 

gange ugentligt i gymnastiksalen fra uge 42 – uge 6 kombineret med et antal 

træningsaftener i Fitness Syd på Industrivej, hvor vi har fået en god aftale. Sæsonens 

skigymnastik sluttede med afterskiing tirsdag den 1. marts. 

Deltagerantal til skigymnastik: 

Tirsdage: I alt 37 deltagere med 26 som højeste antal på én aften 

Torsdage: I alt 29 deltagere og max 22 på én aften 

Lørdage:  I alt 23 deltagere og højst 12 på én formiddag i Haderslev. 

 

 Til klubbens 2 skiværksteder i januar var der god tilslutning. Derudover har klubben nydt 

godt af Prebens ”freelance” arbejde med præparering af ski for både medlemmer og ikke 

medlemmer.  

 

For 3. år i træk var langrendsudvalget klar til at rykke ud og trække spor på golfbanen, 

hvis der skulle komme sne. Desværre blev det heller ikke i denne vinter, vi fik mulighed 



 

for at afprøve klubbens nye sporsætter til at trække en langrendsløjpe de ca. 10 km rundt i 

kanten af golfbanen.  

 

www.aabenraa-skiklub.dk 

Hjemmesiden fungerer og bliver løbende ajourført. Det er en god fornemmelse at kunne 

henvise til en opdateret hjemmeside, når der kommer forespørgsler fra interesserede – eller 

når man selv lige skal have tjekket en dato. Klubbens to nyeste medlemmer har fundet os 

vi hjemmesiden, så den virker. 

  

 

Tak 

Tak til bestyrelse, suppleanter og revisorer for godt samarbejde. Tak til alle de frivillige 

instruktører for jeres gode og kompetente instruktion på klubturene. Tak til annoncørerne 

for støtte til klubben. Tak til Taxabus og følgende fonde og andre for støtte til 

handicapturen i uge 10: 

Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond 

Marianne og Erik Bertelsen, Aabenraa skiklub 

Fabrikant Mads Clausens Fond 

Aabenraa Kommune § 18 midler 

Aabenraa Fritidsråd 

Anonym 

Og så sidst men ikke mindst stor tak til medlemmerne fordi I vælger at være en del af 

skiklubben    

 

Den 22. september 2016 

Lotte Birk Thomsen 

Formand 
 

 

Tak til fonde! 

Stor tak til følgende fonde og privatpersoner, der har støttet skiklubbens tur for 

handicappede børn, unge og voksne med familier i uge 10 2017: 

- Fabrikant Mads Clausens Fond 

- Marianne og Erik Bertelsen 

- Aabenraa Kommune § 18 midler 

- Anonym 
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Velkommen til nye medlemmer og genindmeldte 

Marie-Louise Holm Kinze og Caroline (5 måneder gammel) 

Lene Kirkmand 

Nicolai og Erik Axel 

Familie Carstensen: Camilla, Ralph, Ditte, Emma, Sofie 

Familie Dalgaard: Lene, Hans Jørgen, Kirstine, Helene, Jens 

Alberte Kjelsbak Madsen (f. 14.01.2017) 

Asmus Kinze Fries (f.07.11.2015) 

Jan Kjeldsen 

Anne-Line Olesen Larsson 

Familie Olsen: Pia Bjørn, Poul, Naja, Jonas 

Familie Sørensen: Bjarke, Line Jessen, Nichlas 

Familie Thomsen: Malene, Claus, Jakob, Anne, Andreas 

Astrid Marie Venø og Robert Everhan 

Velkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billed fra Klubbens afterski aften hos Alice og Preben 


