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Kære læsere! 

Dette klubblad er det første fra min hånd, efter at jeg overtog hvervet fra Preben. Denne første gang har 

jeg skelet meget til, hvordan Preben gjorde og hvad bladet ”plejede” at indeholde. Jeg håber, at I vil forsyne 

mig med kommentarer og især inputs til det næste nummer. Min kontaktinformation står lige ovenfor – tøv 

ikke med at sende bidrag til næste klubblad til mig. 

Blanka Rasmussen 

mailto:Soren17@hotmail.com
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Beretning for foreningsåret 1. oktober 2018 – 30. september 2019 
 

Bestyrelsen 

Idet undertegnede glimrede ved sit fravær ved generalforsamlingen, grundet familietur til Californien, var 

det en noget atypisk en af slagsen. Vi måtte vinke farvel til Birgit Kinze efter mange års tro tjeneste, hvorfor 

der skal lyde stor tak. Samtidig annoncerede Preben, at han ikke ville genopstille næste gang han ville være 

på valg. Med hans udtræden stopper samtidig vor mangeårige redaktør af klubbladet. Sidste nummer med 

Preben ved roret blev nr. 121, som udkom i midten af september. Et andet stort tab for bestyrelsen var 

bortgangen af Finn Nordtorp den 20. maj, efter over en periode på 5 år at have udkæmpet en umådelig 

tapper kamp mod kræften. Finn er mindet i førnævnte klubblad. 

Medlemmer, klubture og tal 

Det har været endnu et år med faldende medlemstal, men heldigvis dog kun med et enkelt medlem! Fra 

146 medlemmer i klubåret 2017 – 2018 er medlemstallet nu således nede på 145 medlemmer, hvoraf 40 er 

mellem 0 – 24 år og 105 er 25 år og ældre. Bestyrelsen har diskuteret muligheder for at tiltrække flere 

yngre medlemmer, herunder børnefamilier, men intet er desværre blevet ført ud i livet, grundet mangel på 

bestyrelsesmedlemmer. 

I den forgangne sæson gennemførte skiklubben følgende klubture: 

• Uge 6: Canazei i Italien: 14 deltagere 

• Uge 7: Obertauern i Østrig: 33 deltagere (2 instruktører) 

• Uge 10: Gausta i Norge: 55 deltagere (7 instruktører) 

Sammenlignet med de seneste 5 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 

• 2017: 198 medlemmer i klubben, hvoraf ca. 100 deltog på ugetur 

• 2018: 146 medlemmer i klubben, hvoraf ca. 100 deltog på ugetur 

• 2019: 145 medlemmer i klubben, hvoraf 102 deltog på ugetur 

Skiklubbens øvrige aktiviteter 

Skigymnastikken startede igen med udendørs træning på trapperne bag Præsteskoven i hele september og 

fortsatte derefter i pigegymnastiksalen på Kongehøjskolen. 

Yasmin og Preben styrer fortsat skigymnastikken – tirsdage og torsdage i Aabenraa og onsdage i Haderslev. 

Endagstur til Wittenburg blev kort drøftet, men det blev valgt ikke at tilbyde denne, grundet dalende 

interesse og manglende ressourcer til selve udførelsen af turen. 

Til klubbens 2 skiværksteder i januar var der ikke stor tilslutning. Derudover har klubben nydt godt af 

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

  



Langrend 

Klubbens ski-depot hos Birgit og Gerhard, Løjt Nørregade 48 fungerer fortsat rigtig fint. Igen i år har vi søgt 

Aabenraa kommune om tilskud til indkøb af yderligere langrendsudstyr samt nogle kælke til Gaustaturen. 

Og så er der faldet en appelsin ned i vores turban, idet Fjordskolen har foræret os 19 par ski og støvler. 

For 6. år i træk var langrendsudvalget klar til at rykke ud og trække spor på golfbanen, hvis der skulle 

komme sne. 

Klubblad 

Der er i år udkommet 2 numre digitalt (nr. 120 - 121), uden nævneværdige reaktioner fra medlemmerne. 

Klubbladet vil fremover blive produceret af Blanka, som ved generalforsamlingen 3/10 på venligste vis 

tiltrådte som ny redaktør. 

www.aabenraa-skiklub.dk 

Per Hammer har overtaget den daglige drift, efter bortgangen af Finn Nordtorp. Den trænede bruger har 

nok allerede spottet et par ændringer. 

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 gymnastik-instruktørerne. Tak til Agerskov Taxa og 

Turistfart ApS, Kjeld &amp; Vera Schmidts Mindelegat, Fabrikant Mads Clausens Fond, og Aabenraa 

kommunes § 18 midler for støtte til handicapturen i uge 11. Og tak til medlemmerne, fordi I vælger at være 

en del af Aabenraa skiklub. 

 

Søren Langelund, formand 

Aabenraa den 3. oktober 2019 

  



Aktivitetskalender 
 

1. september 2020 Opstart af skigymnastik, tirsdagsholdet i Aabenraa – mere information 
længere inde i bladet 

Primo oktober 2020 Generalforsamling i Aabenraa Skiklub 

5. februar 2021 Uge 6 klubtur til Canazei – om corona vil….. 

12. februar 2021 Uge 7 familietur til Obertauern 

Uge 10/11(?) 2021 Klubtur til Gaustablikk i Telemarken, Norge – for familier, der har et 
handicappet barn, bofællesskaber for handicappede og andre medlemmer 

 

Velkommen til nye medlemmer 
 

Indmeldt i Aabenraa Skiklub fra maj 2019 til maj 2020:  

• Carsten Bang Jensen 

• Joan Morberg 

• Oskar Morberg Lefevre 

• Kim Petri Petersen 

• Christian Husum Nielsen 

• Sif Bregnballe 

• Christel Banke 

• Pia Wind Veile 

• René Petersen 

• Lise Lorentzen Post 

• Henrik Kusk 

• Kresten Lorentzen Kusk 

• Ida Lorentzen Kusk 

• Thomas Hjort 

• Marie Louise Holm-Kinze 

• Jacob Holm-Kinze 

• Sigrid Helene Holm-Kinze 

• Caroline Lika Holm-Kinze 

• Emilie Victoria Holm-Kinze 

• Jørgen Baastrup Jensen 

• Stig Krarup Petersen 

• Kurt Bjørn Hansen 

• Jannie Bjørn Hansen 

• Nanna Bjørn Hansen 

• Marie Bjørn Hansen 

• Lasse Bjørn Hansen 

• Rikke Jensen 

• Lisbeth Leibrandt  

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.brondby-bibliotekerne.dk%2Fnyheder%2Finspiration%2Fdannebrog-800-aar&psig=AOvVaw1wWerV6vMhBmiD-2EfWTBs&ust=1588538225325000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCPiaiElukCFQAAAAAdAAAAABAD


Med Aabenraa Skiklub til Obertauern  
 

 

Vi havde en super god tur på ski med Aabenraa 

Skiklub - i Obertauern, Østrig - uge 7, 2020! 

Vi - to voksne og en dreng på 8 år – kørte selv til 

Østrig fredag op til uge 7. Med en overnatning i 

det sydlige Tyskland var vi klar til at stå på ski 

lørdag lige over middag, og fik her en forsmag på 

den suveræne sne, vi skulle nyde de kommende 

seks skidage.  

Efter et par dage med sol, var der lige en halv dag 

med storm og lukkede lifte, hvorefter resten af 

ugen stort set var fin; og i hvert fald med suveræn 

sne.  

Området i Obertauern er varieret (selvom der ikke 

er så mange sorte pister) og er supergodt til 

familier, hvor ikke alle står lige godt på ski. Man 

kommer let rundt i området, hvor størstedelen af 

liftene er forholdsvis nye. Eneste lidt dårlige er, at 

deres Fun-park er alt andet end fun… Fun-parken 

er alt for lille - og er overhovedet ikke fun nok til, 

at den burde kunne bruge det navn! 

 

 

Vi boede i Untertauern, og på forhånd 

frygtede vi lidt busturen til og fra liftene i 

Obertauern - men de 10 km viste sig at 

være ret overkommelige. På turen op om 

morgenen fik man snakket med de andre 

fra Aabenraa Skiklub - om hvor man 

tænkte at stå på ski, dén dag – og på turen 

ned, når liftene lukkede, fik man en dejlig 

lille pause hvor man kunne slappe af, 

inden man skulle ud af ski-tøjet – eller 

nyde en øl på hotellet eller i én af 

lejlighederne. 

Vi boede i en god stor lejlighed - og det 

var fint med en lille gåtur (ét minut) til 

hotellet, hvor vi spiste morgen- og 

aftensmad. Morgenmaden var dejlig 



varieret – og til aften var maden også generelt rigtig fin. Man kunne måske ha´ ønsket sig lidt bedre vin - 

men på den anden side, så er øl også bare passende på en skiferie. Hotellet var generelt hyggeligt – med 

venligt personale - og gode aktivitetsrum til børnene.  

De andre, der var med Aabenraa Skiklub, var rigtig hyggelige og sjovt selskab – både på pisterne og når 

skistøvlerne var spændt af - og sammen med det gode skiløb, var en tur med Aabenraa Skiklub i Obertauern 

en rigtig dejlig uge at komme hjem fra; med gode minder - og heldigvis uden Corona. 

Carsten Bang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Canazei uge 6 2020 
 

I år var det 20 års jubilæumstur til Canazei. Som de sidste mange år var vi igen i år indlogeret på Garni 

Serena. 

Turen startede med højt humør, men knap var bussen kørt fra Rødekro, før det blev rigelig varmt i bussen. 

Det viste sig, at varmestyring var i stykker og at varmen konstant kørte på maksimum. Vi var heldige at 

sidde i forenden af bussen med omkring 30 grader. Nede bag i bussen blev der målt 54 graders varme. 

Adskillige fra Aabenraa skiklub var bekymrede over, at der kom væske ud af deres hud. Det havde de ikke 

oplevet før… 

Bussen kørte i Hamborg på værksted, og efter en times tid var vi klar til afgang igen – med normal 

temperatur. 

Efter natpausen kl. 23.30 genopstod fejlen imidlertid, og chaufføren lukkede for varmen (da vi jo skulle sove 

under tæpper). Chaufføren vurderede imidlertid, at det ikke var holdbart at køre uden varme og kl. 4.45 

skiftede vi på en rasteplads til en anden bus fra et tysk firma. Dog blev vores bagage i den defekte bus. 

Derefter kørte vi uden problemer til Canazei, hvor vi så skulle hente vores bagage fra den anden bus 400 

meter fra pensionen. Men det overlevede vi. Igen var der bekymring over den væske der kom ud af 

huden…. 

En fordel ved at komme lidt senere var, at de fleste værelser var klar til indflytning. Så der blev flyttet ind og 

hurtigt på ski, mange havde symptomer på skifeber. 

Efter en dag på ski i klart solskin med nogle gode ture kørte vi trætte ned. Om aftenen spiste vi alle pizza og 

derefter på hovedet i seng, godt trætte efter den forgangne urolige nat. 

 

 

Søndag tog alle den lange tur til Ortisei i flot solskin og med gode pister. Vi var som sædvanlig delt i 2 hold, 

så alle kunne følge med. Det hurtige hold tog nogle afstikkere undervejs, men vi mødtes alle til frokost i 

bunden af dalen i Ortisei. 



 

Mandag gik turen for hurtig-holdet til Marmolada 

gletcheren og hjem via Sella Ronda – til Rodella 

hytten i Col Rodella-området lige over Canazei. Der 

slutter vi normalt dagen, før vi kører ned. I hytten 

mødtes hurtig-holdet med kaffe-holdet der var kørt 

i lokalområdet, og der blev udvekslet venskabelige 

drillerier. 

 

 

 

Tirsdag var en dum dag: Selv om der var flot solskin, var lifterne op til og i det store område lukket pga. 

storm i højderne. Vi stod længe ved liften og ventede på bedring, da hovedliften startede og stoppede flere 

gange, men gik til slut tilbage til pensionen og hyggede ved kortspil, diverse indkøb, kaffe, spisning osv. 

 

Onsdag stormede det stadig, og de fleste ville se tiden lidt an, før de gik til liften. Tre mand gik til liften, og 

da den igen var stoppet og der ikke var bedring i sigte, tog de en bus til et mindre ski-område 10 km væk. 

Det område ligger i læ af en høj bjergkæde, så i det område var det stort set vindstille og nogle gode pister. 

De resterende af holdet gik en 3 km hyggetur ad en sti til Alba, hvor de fik kaffe og så at de nederste lifter i 

Alba-området osse kørte. Da de var kommet tilbage fra hyggeturen, tog en flok til dette område og fik osse 

nogle gode ture på pisterne. 

 

Torsdag gik turen til Heiligenkreuz – en lang tur – for hurtig-holdet. Ved 10-tiden mistede vi en mand, og 

mens 2 mand blev tilbage for at søge efter ham, tog resten til Heiligenkreuz. Efter lang tids køren rundt blev 

det vurderet at ’den tabte’ nok var kørt hjemad, hvorefter eftersøgningsholdet osse kørte hjemad. På 

bakken ned mod førnævnte Rodella hytte blev den tabte spottet og alt endte godt – og med diverse 

kvajebajere fra forskellige personer, da vi kom ned i byen. Dels for at være blevet væk og dels for at guiden 

have mistet en deltager. 



Alt dette vidste kaffeholdet ikke noget om. Det hyggede sig med en halv Sella Ronda til Edelweiss Tal og 

tilbage igen i flot solskin.  

 

 

Fredag gik turen for hurtigholdet til Lagazuoi, hvor man skal med en bus for 

at komme til, men man kan køre på ski tilbage til vores område. Der var 

mulighed for at blive trukket af heste gennem et fladt stykke, som alle 

prøvede. Det er lidt træls at komme dertil med bus og ventetid, men turen 

tilbage går gennem et flot landskab og forbi et frosset vandfald, hvor man 

altid skal stoppe og kigge beundrende på. 

Kaffeholdet blev i nærområdet og kørte til Monte Pana, et godt område 

med gode pister og tog på hjemvejen et par ekstrature på skovpisten ved 

Piz Seteur – en rigtig god piste gennem en skov med jævnt fald og god sne. 

En oplevelse både for begyndere og øvede.  

Lørdag ville nogle gerne have en kort dag og andre en længere dag. Dvs. én 

gruppe tog nogle ture i nærområdet og en anden gruppe tog en Sella Ronda 

med nogle afstikkere, bl.a. til frokost i Negerhütte og nogle pister vi normalt 

ikke kører på. 

Efter at vi klokken 16.45 havde spist afskedspizza, var det afgang til hjemturen 

kl. 18.20 med bussen. Vi var heldige at komme med en bus, hvor chaufførerne 

havde lavet morgenmadspakker med morgencomplet og med kaffe og te ad 

libitum som vi kunne købe, i stedet for at tage ind på rastepladsens cafeteria. 

Så vi nød den overdådige morgenmad, mens vi rullede op gennem 

Nordtyskland. 

Hjemturen forløb uden uheld, og vi ankom planmæssigt i Rødekro kl. 11.45. 

 



Igen en vellykket uge 6 tur og alle, både gamle og nye deltagere, ser allerede frem til uge 6 i 2021. 

Det bliver dog ikke på Garni Serena, da ejeren af Serena ikke ønsker at huse større grupper mere og vil 

meddele det til rejsearrangøren. Det er ikke møntet på Aabenraa Skiklub (vi opfører os pænt), men 

generelt. Og grunden så vi ved vores afrejse, da der ankom en gruppe svenske unge i alkoholisk betinget 

særdeles opløftet stemning til pensionen…. 

Christian Schmidt 

  



Aflyst tur til Gaustablikk i uge 12 
 

Aabenraa Skiklubs handicapskitur til Gaustablikk Høyfjellshotel ligger traditionelt i uge 10, 11 eller 12 

afhængigt af tidspunktet for påsken og for DM i langrend, der foregår i samme område. Hvis vi var taget 

afsted i uge 10, havde vi lige akkurat nået at få en hel uges skiferie. Var vi først rejst i uge 11, havde vi været 

tvunget til at tage hjem før tid. I år var Gaustaturen planlagt til uge 12 med afrejse fra Aabenraa lørdag den 

14. marts…. 

En uge før afrejse havde vi stadig et lille håb om at kunne rejse til Norge, hvor der lå masser af sne og 

ventede på os. Efterhånden som dagene gik og afrejsetidspunktet nærmede sig, svandt håbet ind. Onsdag 

den 11. marts lukkede Danmark ned og fredag den 13. marts, dagen før planlagt afrejse, lukkede alle 

hoteller og skisportssteder i Gaustaområdet. Der blev ingen skitur i år. 

55 forventningsfulde klubmedlemmer måtte pakke kufferter og skitasker ud igen og i stedet forholde sig til 

en helt ny og foruroligende virkelighed med håndvask, håndsprit, afstand til hinanden og en fuldstændig 

ændret hverdag. 

Klubtur til Gausta – et kig bag kulisserne  

Forberedelserne til Gaustaturen 2020 startede på sidste års tur med et møde i arbejdsgruppen 

”Handicapskiløb”, hvor vi evaluerede turen i 2019 og aftalte tidspunkt for dette års tur. Hurtigt derefter 

bookede Ernst turen i uge 12 2020 hos Colorline, som står for hele pakken med færge og hotel. Kort tid 

efter skituren 2019 mødtes skirense-holdet for at rengøre langrendsski og klargøre ski og udstyr til næste 

år.  

Sidst på sommeren lavede Ernst opslaget til dette års Gaustatur, så det var klar til klubbladet og til at sende 

rundt til tidligere deltagere. Samtidigt begyndte jeg på den årlige fundraising, der er en forudsætning for, at 

vi på en klubtur kan betale for at have 6 – 7 frivillige instruktører med og dermed muliggøre individuel og 

målrettet instruktion til alle deltagere med handicap og gruppe-instruktion til alle søskende og 

medfølgende voksne. De første tilmeldinger kom i september sidste år og den sidste kom en uges tid før 

planlagt afrejse.  

Løbende var Ernst i kontakt med Colorline for at opdatere deltagerlisten og dermed den endelige pris. Jeg 

havde kontakt og koordinerede med de frivillige instruktører, fortsatte søgningen af fondsmidler, holdt styr 

på deltagerbetalinger og regnskab og indhentede oplysninger om højde og skostørrelser fra de deltagere, 

der gerne ville låne langrendsudstyr af klubben. Kort før planlagt afrejse tog jeg ud til klubbens skidepot for 

at pakke langrendsudstyr, kompenserende hjælpemidler, kælke m.m. og sætte navne på langrendsski, 

stave og støvler til dem, der skulle låne klubbens udstyr på turen.  

Av, min arm! 

En ekstra udfordring i år var, at Ernst, der siden handicapturens start i 2002 har stået for leje af bus og selv 

har været chauffør på samtlige ture, måtte gennem en skulderoperation tidligere på vinteren og ikke var 

klar til at køre bussen i uge 12. På kreativ vis tog Ernst udfordringen op og fik arrangeret alternativ 

buskørsel til og fra Hirtshals og igen på den norske strækning fra Larvik til Gaustablikk og retur.  

  



Nye deltagere 

I løbet af efteråret blev vi kontaktet af Make-A-Wish Danmark, som opfylder ønsker for børn mellem 3 - 18 

år med livstruende sygdomme med henblik på at skabe håb, styrke og glæde. Henvendelsen drejede sig om 

en familie på fem - mor, far og tre børn, hvoraf den ene pige på 6 år med en aggressiv form for 

muskelsvind, havde et stort ønske om at komme på skiferie, kælke, køre på snescooter og stå på ski. De tre 

første ting kunne vi nemt arrangere, men siddende skiløb ville kræve lån eller leje af en sitski. Jeg tog 

kontakt til skiklubben Hareskov, der er Danmarks største skiklub og har mere viden og erfaring med 

handicapskiløb, end vi har i Aabenraa skiklub. Beredvilligt stillede de deres ekspertise til rådighed og tilbød, 

at vi måtte låne deres biski, en sitski med håndtag og to ski under og som styres af en hjælper, der kører 

bag biskien. I samarbejde med familien på fem fik vi arrangeret lån og transport af biskien, som vi gratis 

kunne låne i uge 12. Stor tak til skiklubben Hareskov for deres hjælp og vejvilje.  

Efterspil 

Som et lille plaster på såret har Colorline valgt at tilbagebetale det fulde beløb for hotel og færgeoverfart til 

os, da nedlukningen af Gaustaområdet var et påbud fra de norske myndigheder.  

I skrivende stund er jeg i gang med at refundere de indbetalte beløb til alle deltagerne. Næste års skitur er 

dermed sikret.  

Stor tak til Fabrikant Mads Clausens Fond og til Aabenraa kommunes § 18 midler for støtten til vores 

frivillige instruktører!  

Lotte Birk Thomsen 

  



 

Skigymnastik 2020/2021 
 

Aabenraa   

Skigymnastik tirsdag 

Starter tirsdag den 1. september kl. 18.00 – 19.30.   

De 5 tirsdage i september træner vi udendørs ved trapperne  

i Præsteskoven. Hvis det regner, er det i pigesalen på Kongehøjskolen. 

Fra tirsdag den 6. oktober er det kl. 19.00 – 20.30 i pigesalen på Kongehøjskolen. 

Sidste gang før jul er den 22. december og første gang efter nytår er den 5. januar. 

Skigymnastik torsdag 

Starter torsdag den 21. oktober kl. 17.00 – 18.00 i pigesalen på Kongehøjskolen og er for hele familien, 

børn/børnebørn er meget velkomne.  

Sidste gang før jul er den 17. december og første gang efter nytår er den 7. januar. 

Haderslev 

Skigymnastik onsdag 

Starter onsdag den 21. oktober kl. 19.00 – 20.30 i gymnastiksalen på den tyske skole Ryesmøllevej 19. 

Sidste gang før jul er den 16. december og første gang efter nytår er den 6. januar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


