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Mens vi venter på vinteren …
er det tid til at få varmet skimusklerne op og starte træningen til sæsonens skiferie. Efter en lang
coronapause begynder det så småt at lysne ude på pister og løjper. Troen på, at der igen venter en
skiferie forude, bliver stærkere. Skiklubben planlægger to ture i den kommende sæson - en til Canazei
og en til Norge. Læs opslagene inde i bladet.
Skigymnastikken er startet med træning på trapperne ved Præsteskoven i Aabenraa hver tirsdag kl.
18.00 i hele september. Fra tirsdag den 5. oktober kl. 19.00 – 20.30 rykker skigymnastikken igen ind i
pigegymnastiksalen på den gamle Brundlundskole. Læs mere inde i bladet om skigymnastikken og et nyt
tilbud om træning på torsdage fra uge 43.
Aabenraa Skiklub er stadig en aktiv klub med gode tilbud til medlemmerne.
Vær med til at bevare skigymnastikken, skiturene og fællesskabet og forny dit medlemskab, når
kontingentopkrævningen lander i din mailboks i løbet af efteråret.
Velkommen i skiklubben!

Nye medlemmer i klubben:

• Claus Nørgaard Rasmussen
• Anne L. T. Hertz
• Henrik L. T. Hertz

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 fra kl. 19.00–20.30 i pigesalen på gl. Brundlundskole.
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-pladsen over for politistationen.
Fra onsdag 6. oktober 2021 i gymnastiksalen på den tyske skole Ryesmøllevej 19 fra kl. 19.00–20.30.
Sidste gang før jul er 22. december 2021 og første gang efter nytår er 5. januar 2022.

Skiværksted

I år er det ikke muligt at have skiværksted i Aabenraa.
MEN vi har 1 værkstedsdage i Haderslev, Flovt Bygade 25 hos Alice og Preben.
Det bliver lørdag 8. januar 2022 fra kl. 11.00.
Der vil værer kaffe på kanden samt hjemmebag.

Derudover kan der aftales tid til en anden dato - ring til Preben 2134 5807.

Klubtur til Canazei – uge 6/2022
I uge 6/2022 planlægger vi en klubtur til Canazei, Italien – det er jo med tidens specielle krølle ”om corona
vil….” (den som vi alle er ganske trætte af).
Program:
Vi rejser med Slopetrotter (busrejse), afgang fredag 4. februar 20022 om eftermiddagen. 8 dage på ski i det
pragtfulde super Dolomitter med højeste punkt på 3265 meter. Retur 12. februar 2022 om aftenen.
Indkvartering og pris:
Vi har bestilt logi 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 inviterer til lange og afvekslende udflugter og
rundture.
Tilmelding:
Giv besked snarest muligt, hvis du gerne vil med! I skrivende stund er vi 12
deltagere, alle gengangere fra sidste år eller tidligere klubture.
Kontakt:
Blanka Rasmussen

Tlf: 4024 1460

Mail: blanka.rasmussen@gmail.com

Klubtur til Gaustablikk i Telemarken, Norge
Uge 11 fra søndag den 13. marts til søndag den 20. marts 2022
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 afgang med færgen kl. 08.00 fra
Hirtshals og hjemad afgang med færge fra Larvik kl. 17.30. Så vi er ikke i Aabenraa før over
midnat!

Priser

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

7.314 kr.

Dobbeltværelse

11.488 kr.

4 personers lejlighed type A 30 m2

14.847 kr.

(3 voksne + evt. 1 barn)

Familieværelse max 5 pers. på hotellet 15.103 kr.
5 personers lejlighed type C 45 m2

11.488 kr.

(2 voksne+2 børn)

5 personers lejlighed type C 45 m2

14.847 kr.

(2 voksne+3 børn)

Priser færge:
Voksen

538 kr.

Barn

338 kr.

Bil

650 kr.

Priser bus:
Voksen

ca. 1000 kr.

Barn

ca. 500 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 2022, 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 2022.
Dato for restbetaling er fredag, den 14. januar 2022.
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

Hermed indkaldes til

GENERALFORSAMLING
i Aabenraa skiklub onsdag den 6. oktober 2021 kl. 19.00
i Arena Aabenraa, mødelokale 1
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Aflæggelse af beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af forslag
7. Valg til bestyrelsen
a. Bestyrelsesmedlemmer: På valg er Steen (modtager genvalg) og Lotte (modtager
genvalg)
b. Suppleant: På valg er Yasmin
c. Revisor: På valg er Thorkil (modtager genvalg)
8. Eventuelt
Mange skihilsner
Bestyrelsen

