Medlem af en skiklub – hvorfor?
Ski- og snesport er en passion – en livsstil, der har bidt sig fast i mange danskere, og som hvert år
glæder sig til skiturene, hvor de får masser af dejlige oplevelser sammen med familien, vennerne og
kollegaer!
Der er mange gode grunde til at melde dig ind i en skiklub – her får du de vigtigste:
En skiklub er som mange andre sportsklubber og idrætsforeninger også et forum, hvor du kan få
mange gode skivenner, og hvor det sociale netværk plejes og udvikles. Alle, der har været på skitur,
har også prøvet at deltage i ”3. halvleg”/”19. hul” – eller afterskiing som det hedder i skisproget.
Her har du mulighed for at få talt om dagens sjove oplevelser i sneen, få udvekslet erfaringer og få
gode tips til den kommende dags skioplevelser.
Såfremt det viser sig at du har lyst og evner til at konkurrere med andre i en af disciplinerne, så er
der naturligvis også mange muligheder for dette. Skiklubberne og Danmarks Skiforbund arrangerer
en række konkurrencer, som der er mulighed for at deltage i, og naturligvis er
Danmarksmesterskabet i de forskellige discipliner højdepunktet for mange udøvere. De dygtigste
udøvere i skisporten kvalificerer sig til OL, og skal dyste mod verdens bedste atleter.
Uanset hvilken af de forskellige snediscipliner du synes bedst om og du helst vil dyrke, så kan
skiklubben rådgive og informere dig, så du får størst muligt udbytte af dit valg.
Hvis du gerne vil opbygge din fysiske form, så du er klar til skituren med de bedste forudsætninger
for at få en oplevelsesrig skitur, så kan du deltage på et af skiklubbens tilbud i løbet af efteråret. En
fornuftig fysisk form er med til at give endnu bedre og flere skioplevelser, og en god fysisk form
forebygger mod eventuelle skiskader.
Hvis det er din første skiferie, og du er lidt usikker på hvordan du skal gribe den an, så har
skiklubben mange års erfaringer med at arrangere skiture, og kan give dig gode råd med hensyn til
destinationer, liftkort, skileje, køb af skitøj, transport, forsikringer etc.
Skiklubben kan tilbyde skiture til spændende destinationer, og til skisteder som man har gode
erfaringer med, og desuden er det sædvanligvis billigere at rejse på ture arrangeret af skiklubben.
Når du rejser med skiklubben, så er du gratis forsikret med en særlig idrætsforsikring.
Uanset om du er ny eller erfaren i sneen, så har du altid mulighed for at dygtiggøre dig i og med din
lokale skiklub, hvor du ofte kan få gode råd og kvalificeret træning af en uddannet skinstruktør på
skiturene. Desuden er der altid flere voksne der har den samme erfaring, stor eller lille, som dig, og
der er altid mange børn med på turene, som meget hurtigt finder sammen. Desuden arrangerer
skiklubben træning og arrangementer for børnene, så forældrene kan få lidt voksen skitid også.
Skiklubben tilbyder også kvalificeret information og oplysning om hvordan du bedst muligt kan
forebygge eventuelle skiskader, og dermed få størst mulig gavn og fornøjelse af skituren.
Udover at du kan træne din fysiske form i skiklubben, så vil du også få tilbudt skiaftener hvor du
kan få inspirerende og nyttig information om hvilke ski du skal købe, og desuden afholder

skiklubben skismøringsaftener, hvor du får mulighed for at lære meget mere om hvordan du passer
og plejer dine ski bedst muligt.
Der bliver også arrangeret en række camps for børn og unge, hvor det på disse camps er vigtigt at
udvikle skiinteressen, have det rigtig sjovt og få et godt netværk med andre, der har de samme
interesser.
Du vil som medlem af en skiklub modtage et flot skimagasin 4 gange om året udgivet af Danmarks
Skiforbund, der indeholder en række inspirerende artikler og temaer.
Som du kan se, så er Skisport for alle og kan dyrkes fra vugge til krukke – uanset dine
forudsætninger, er der også gode muligheder og tilbud til dig i din lokale skiklub!

