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HUSK!! 

Generalforsamling i Aabenraa Skiklub 

Onsdag 6. oktober 2021 kl. 19.00 i Arenaen, Aabenraa 
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Sekretær 
Lis Andreasen 
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Preben Jacobsen 
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preben.jakobsen@live.dk 
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Vinterferie i Danmark 
 

2021 blev året, hvor vi fik mulighed for at holde vinterferien herhjemme. Danmark var ikke 1. prioritet, da 
vinterferien blev planlagt, men sådan blev det. Det meste af verden var lukket ned og for en hel busfuld Gausta-
fans blev det 2. år i træk, hvor skiferien til Norge måtte aflyses. Som et stort plaster på såret fik vi i stedet 
mulighed for mange ture på langrendsski rundt om i det danske landskab, da sneen lagde sig over landet i 
februar. Mange steder, bl.a. i Årtoft plantage, havde Naturstyrelsen trukket langrendsspor og lavet fine løjper 
på kryds og tværs i plantagen. Det var fantastisk at mærke skiene glide i sporene og møde andre 
langrendsløbere på løjperne.  

For første gang kunne vi afprøve klubbens egen sporkalv/langrendsspormaskine på golfbanen. Golfklubbens 
greenkeeper lagde arbejdstimer og hestekræfter til og sporkalven lavede de flotteste langrendsspor rundt på 
golfbanen. Alt var godt – lige indtil den stærke blæst i løbet af meget kort tid flyttede rundt på sneen, så alle 
spor føg til.  

Nu er foråret kommet, snart er det sommer og snart har vi alle fået tilbudt vaccination, hvilket giver adgang til 
næste års skiferie ….  

Indtil da vil jeg ønske alle en rigtig god sommer! 

På bestyrelsens vegne 

Lotte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor har du været 

på skiferie i år? 

I Svejts! 



Skigymnastik 2021/2022 
 

Aabenraa  

Skigymnastik tirsdag 

Starter tirsdag 7. september 2021 kl. 18.00–19.30. De 4 tirsdage i september 

træner vi udendørs ved trapperne i Præsteskoven.  

Fra tirsdag 6. oktober 2021 er det kl. 19.00–20.30 i Arena Aabenraa. 

Sidste gang før jul er 21. december 2021, og første gang efter nytår er 4. januar 2022. 

 

Haderslev 

Skigymnastik onsdag 

Starter onsdag 1. september 2021 med udendørs træning fra kl. 18.00–19.30 i Kløften. Vi mødes på P pladen 

over for politistationen. 

Fra onsdag 6. oktober 2021 i gymnastiksalen på den tyske skole Ryesmøllevej 19.  

Sidste gang før jul er 22. december 2021, og første gang efter nytår er den 5. januar 2022. 

 

 



Turberetninger fra skiture i 2021 
 

I Danmark på langrendski 
Februar 2021 blev en herlig skivinter.....hvis man løber langrend…  

Langrend har jeg elsket siden jeg var barn. Mest ved løb i Danmark, men også når jeg er på slalomferie. I år 

nåede jeg 15 pragtfulde dage, typisk af 4 timers varighed. Fra slutningen af uge 4 og frem var der god sne i 

Mols bjerge. Da jeg har en søn boende der, var det oplagt. Vi har i flere år glædet os til at prøve terrænet. 

Ebeltoft skiklub havde kørt fine spor op, men der var også god off-piste i det bakkede åbne terræn.  

Senere da sneen faldt sydpå, løb jeg dels i 

Odense og dels i Aabenraa. I Odense var 

det meget festligt, dels fordi der havde 

sneet mere end andre steder, og dels fordi 

de arrangerede dm over to uger. Der er en 

henvisning på Aabenraa Skiklubs 

hjemmeside med billeder og information. 

Der var kørt fine spor op i Elmelund skov, 

hvor det foregik, men også på den 

tilstødende golfbane mm. På visse 

tidspunkter var der flere hundrede, der var 

i gang med skiløb, kaffedrikning og andet, 

så sammen med fuld sol mindede det 

meget om et traditionelt skisted, og 

solbrun i ansigtet blev jeg også.  

I Aabenraa var der fine forhold i Søst og 

Riise skov, der ligger klods op ad min 

bopæl. Selv jernbanen kunne bruges hele 

vejen fra stationen ud til Riise kirke. 

Finn Juhler 

 

 

 

 

  



Klubture 2021-2022 
 

Canazei, uge 6/2022 
Efter vinter 2020/2021, hvor vi måtte nøjes med enten at mindes gamle skiferier eller drømme om 

kommende, er vi allerede nu i gang med at planlægge klubturen i uge 6/2022. 

Vi skal til Canazei i Italien, hvor vi har været masser af gange – men vi kan slet ikke lade være. Denne gang 

skal vi bo på Hotel Bellevue med halvpension – prisen pr. person i dobbeltværelse er godt og vel 9.000 kr. 

Dette incl. busrejse og 8-dages liftkort til flere skiområder med mere end 1.100 km pister i alle farver og 

sværhedsgrader. 

Vi rejser med bus fra Aabenraa/Rødekro fredag 4. februar 2022 og vender hjem søndag 13. februar 2022. 

Turen er for seniorer i alle aldre – men helst med en rimelig erfaring på ski. 

Hotellet ligger meget centralt i byen, strategisk helt perfekt i forhold til både hovedliften og nedkørslen til 

byen via ”skovpisten”.  

Dolomiti Superski-liftkort giver adgang til et kæmpestort skiområde med mere end 1.100 km pister som 

indbyder til lange og afvekslende udflugter og rundture.   

På nuværende tidspunkt er vi 15 deltagere – hele ”banden” som blev snydt for skituren i februar 2021 – men 

der kan sagtens være plads til flere! 

Kontakt: 

Blanka Rasmussen  

tlf. 4024 1460 

blanka.rasmussen@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vi (og flere til) tager til Canazei i uge 

6/2022 

 – vil du også med? 

mailto:blanka.rasmussen@gmail.com


Gaustablikk kalder!!!! 
 

 

 

Kære Gausta-venner! 

Nu har vi i 2 år undværet vores elskede skitur til Norge.  Nu går det ikke længere! 

Vi er nødt til at have en skitur i vores horisont, og derfor har vi reserveret plads på både færge og 

Gaustablikk til den kommende skisæson.   

Så husk endelig at reservere: 

Uge 11 2022 fra lørdag/søndag 12. marts til 19. marts 2022 

Vi har endnu ikke modtaget de endelige priser for opholdet og turen, men så snart vi modtager disse (nok 

sidst i juni) udsender vi en invitation med alle oplysninger på! 

 

Mange hilsner    

Lotte og Ernst               

 

  



 

Beretning for foreningsåret 1. oktober 2019 – 30. september 2020 
 
Bestyrelsen 
Endnu en gang og ligesom sidste år var generalforsamlingen en noget atypisk en af slagsen. På 
dagsordenen var forslag om at nedlægge klubben efter vedvarende fald i antal i bestyrelsen og 
medlemstal. Heldigvis blev klubben reddet på målstregen, idet kom hele 3 nye medlemmer til 
bestyrelsen. Jeg selv trådte ud af bestyrelsen efter 3 år som formand og 5 år i bestyrelsen. 
 
Medlemmer, klubture og tal 
Medlemstallet er for en gangs skyld gået opad, således er der pr. 30/9-2020 150 aktive 
medlemmer, mens der var 145 i 2018 – 2019. Der er 38 mellem 0 – 24 år og 112 er 25 år og ældre.  
 
I den forgangne sæson (2020) gennemførte skiklubben følgende klubture: 
Uge 6: Canazei i Italien: 14 deltagere 
Uge 7: Obertauern i Østrig: 12 deltagere (1 instruktør)  
Uge 12: Gausta i Norge: Aflyst grundet covid-19 
 
Sammenlignet med de seneste 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. 
2020: 150 medlemmer i klubben, hvoraf 26 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.  
 
Til klubbens skiværksted 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 Henriette og Klaus, 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.  
 
For 7. år i træk var langrendsudvalget klar til at rykke ud og trække spor på golfbanen, hvis der 
skulle komme sne.  
 
Klubblad 



Klubbladet bliver som bekendt produceret af Blanka, som ved generalforsamlingen 3/10-2019 på 
venligste vis tiltrådte som ny redaktør. 
 
Tak 
Tak til bestyrelse, suppleanter og revisorer for godt samarbejde. Tak til alle de frivillige instruktører 
selvom der ikke er blevet noget undervisning i år. Tak til gymnastik-instruktørerne. Tak til Agerskov 
Taxa og Turistfart ApS, til Fabrikant Mads Clausens Fond og Aabenraa kommunes § 18 midler for 
støtte til handicapturen i uge 12. Og tak til medlemmerne fordi I vælger at være en del af Aabenraa 
skiklub. 
 
 
Søren Langelund 
Afgående formand 
Aabenraa den 7. oktober 2020  
 

 

 

 

  



Årsregnskab 2020 

 


