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Dør klubben nu???
Ad flere omgange er det blevet forsøgt at lokke nye bestyrelsesmedlemmer til, men desværre uden held.
Udviklingen har været meget ens de seneste år, dvs. færre og færre, og højere og højere gennemsnitsalder.
I skrivende stund er der 3 medlemmer i bestyrelsen, hvoraf den en er på valg til næste generalforsamling
(jeg selv, sagde hunden), så kommer der ikke nye kræfter til, vil der være 2, og så vil det være meste
sandsynligt, at klubben bliver nedlagt, eller i bedste fald drastisk ændrer sin form, som vi kender den i dag.
Så skal vi fortsat være her, så er det af HELT AFGØRENDE nødvendighed, at DU tropper op og melder dig
klar til at arbejde i bestyrelsen.

We want you!

Generalforsamling
Der indkaldes herved til generalforsamling den 7. oktober 2020 kl. 19.00 i Nygadehuset i Aabenraa.
Der vil blive gennemgået punkter jfr. dagsorden (se næste side), 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 7. oktober 2020 kl. 19.00
i Nygadehuset, Aabenraa

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Aflæggelse af beretning
Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
a. Opløsning af klubben
Kontingentfastsættelse
Valg af bestyrelse
a. På valg er:
i. Søren (Modtager ikke genvalg)
b. Åbne poster
Eventuelt
Konstituering af bestyrelsen

Mange ski-hilsner
Søren Langelund
Formand

Aktivitetskalender

September/oktober
7 oktober 2020
9. januar 2021
5. februar 2021
13. februar 2021
21. marts 2021

Opstart af skigymnastik – se oversigten nedenfor
Generalforsamling i Aabenraa Skiklub
Værkstedsdag hos Preben – se nærmere længere inde i bladet
Uge 6 - klubtur til Canazei – om corona vil…..
Uge 7 - familietur til Obertauern
Uge 12 - klubtur til Gaustablikk i Telemarken, Norge – for familier, der har et
handicappet barn, bofællesskaber for handicappede og andre medlemmer

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.

Værksted
I år er det ikke muligt at have skiværksted i Aabenraa - men vi har en værkstedsdag i Haderslev, Flovt
Bygade 25 hos Alice og Preben - lørdag 9. januar 2021 fra kl. 11
Der vil værer kaffe på kanden samt hjemmebag.
Derudover kan der aftales tid til en anden dato - ring til Preben på tlf. 2134 5807

Klubtur til Canazei – uge 6/2021
I uge 6/2020 tager vi igen på klubtur til Canazei, Italien – denne gang med tidens specielle krølle ”om
corona vil….”.
Program:
Vi rejser med Slopetrotter (busrejse), afgang fredag 5. februar om eftermiddagen. 8 dage på ski i det
pragtfulde super Dolomitter med højeste punkt på 3265 meter. Retur 13. februar om aftenen.
Indkvartering og pris:
Denne gang skal vi bo på hotel Bellevue (med halvpension). Hotellet ligger meget centralt, strategisk helt
rigtigt både i forhold til hovedliften og nedkørslen til byen via ”skovpisten”.
Prisen er ca. 9.000 kr. incl. halvpension, bus og 8 dages liftkort.
Målgruppe:
Turen til Canazei er for ”seniorer i alle aldre”, dog helst med en rimelig erfaring på ski.
Området:
Dolomiti Superski-liftkort giver adgang til et kæmpestort skiområde med
mere end 1000 km pister som indbyder til lange og afvekslende udflugter og
rundture.
Tilmelding:
Giv besked snarest muligt, hvis du gerne vil med! I skrivende stund er vi 14
deltagere, alle gengangere fra sidste år eller tidligere klubture.
Kontakt:
Blanka Rasmussen

Tlf: 4024 1460

Mail: blanka.rasmussen@gmail.com

Aabenraa Skiklub arrangerer kør-selv familietur til
Kohlmayr Hotel Post, Dorfstrasse 22, A-5561 Untertauern
ved

Obertauern i Østrig
i uge 7 fra lørdag 13. til lørdag 20. februar 2021

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

Priser:
Lejligheder:
Nr.

Navn

Personer Værelser m2 Pris / nat Slutrengøring

1.

Obertauern

2–4

2

44

€ 130,00

€ 35,00

2.

Hakopf

4–6

3

54

€ 172,00

€ 40,00

3.

Gaisstein

4–8

4 120

€ 230,00

€ 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 2 € per dag per person fra 15 år.

Pension (tilvalg):
Voksne / dag Børn (3-12 år) / dag
Morgenmad

€ 12,00

€ 7,50

Aftensmad

€ 21,00

€ 13,50

Halvpension

€ 33,00

€ 21,00

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):
Alder

6 dage

7 dage

8 dage

Voksne

€ 254,50

€ 285,50

€ 315,50

Unge (*2001-2003)

€ 191,00

€ 214,00

€ 136,50

Børn (*2004 el. senere)

€ 127,50

€ 143,00

€ 158,00

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 torsdag. 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.
Der vil i videst muligt omfang blive forsøgt KUN at have undervisning om formiddagen, således at familier
kan have alle eftermiddage sammen.
Instruktion vil kun blive til noget, så frem der er 12 eller flere, der ønsker instruktion.

Turgebyr:
Der er ikke noget tur-gebyr på denne tur.

Tilmelding:
Til soren17@hotmail.com meget gerne snarest muligt – dog senest 21. september 2020.
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 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. pension og antal hele dage

Restbeløbet bedes overført til samme konto som depositum, senest fredag den 22. januar 2021. Besked om
beløbets størrelse går direkte til de tilmeldte. BEMÆRK: Priserne er baseret på 2019-2020 sæsonen, så
forvent en mindre stigning.
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 2993 5903.
Vi ses på pisterne!
Mvh.
Søren

Klubtur til Gaustablikk i Telemarken, Norge
Uge 12 fra søndag den 21. marts til søndag den 28. marts 2021
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 kan også bestilles!
Der er tre kørestolsvenlige værelser.
Se mere på: www.gaustablikk.no
Afrejse og opsamling er endnu ikke endelig fastlagt, men det er i år en senere afgang med færgen både op
og hjem end vi plejer. Vi ville gerne have haft lør-lør, men hotellet har ikke plads til os før søndag!

Priser
Priseksempler for hotelophold med helpension: (Børn til og med 15 år gratis)
EV (1 voksen)

6.628 kr.

Dobbeltværelse

11.009 kr.

4 personers lejlighed type A 30 m2

14.620 kr.

Familieværelse max 5 pers. på hotellet

15.103 kr.

5 personers lejlighed type C 45 m2

11.009 kr.

(2 voksne+2 børn)

5 personers lejlighed type C 45 m2

14.620 kr.

(2 voksne+3 børn)

(3 voksne + evt. 1 barn)

Priser færge:
Voksen

398 kr.

Barn

278 kr.

Bil

540 kr.

Priser bus:
Voksen

ca. 900 kr.

Barn

ca. 450 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.
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 2020 – priser i NOK
18-64 år
8 -17 år
65-100 år

1 dag
470

2 dage
890

3 dage
1200

4 dage
1460

5 dage
1690

6-8 dage
1990

380

690

980

1170

1370

1590

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 2021, 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 2021.
Dato for restbetaling er fredag, den 15. januar 2021.
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.: 9370 5390

e-mail: erhyni@outlook.dk

Lotte Birk Thomsen

tlf.: 2142 8062

e-mail: fjeldbirk@hotmail.com

