PORMANDENS BERETMING.
Vi fik nyt liv i ski gymnastikken igen med 20 deltager, ved at flytte aktiviteterne ud i
Trampolincenteret, med belt nye 0velser og et varieret program med de forskelllge instmkt0rer
Jacob Stube Nielsen i spidsen, det var rigtig godt. Og det fortsaetter vi med i den kommende vinter.
Midt i november var der vinterklarg.0ring pa Grumstolen 7 roadie op til 2Vz times arbejde, tak for
det.
Sidst i november var der loppemarked med de saedvanlige Torten skjolds soldater, men der kom
naesten ingen, pa grund af den dyne af sne der havde lagt sig over landet,
Det blev starten pa en rigtig god skisasson her hjemme med masse af ski!0b pa Golfbanen og i True
skov. Hvor HENRI var instrukt0r, der blev trasnet til bade DM og Vasatebet med flere.
Sneschoteren blev startet op, men kom ikke ud at k0re i denne s0son.
Det blev ogsa starten pa en fantastisk mediedaekning og PR for klubben, og ikke mindst i dette
efterar hvor der for alvor kom gang i rulle skiene
Ski leg blev pr0vestart i en b0rnehave f0r jul med de gamle b0rne ski og st0vler jeg havde samlet
sammen. og endelig langt om laenge midt i februar dukkede de 25 barne'ski og st0vler op, som vi
havde ventet pa i 4 maneder.
Sidst i februar kom der for alvor gang i ski legen, 6 forskellige kommunale b0rnehaver blev spurt,
om de kunne taenke sig at fa bes0g af ski klubben, det blev til 198 glade b0rn pa ski. 3 b0rnehaver
naede at fa bes0g 2. gang med ca. 60 - 70 inden sneen forsvandt. Det fortsarttes i den kommende
vinter . Jeg bar ogsa talt med et par mulige instrukt0rer.
Indbydelserne er ved at vasre klar, og vil blive sendt ud til alle b0rnehaver og sfoer i naeste uge.
Samarbejdet med Idraets H0jskolen er gaet d0d, skiklubben kunne ikke leve op til det samarbejde,
sa de vil muligvis vasre med i en evt. ny skiklub pa Universiatetet.
Der blev lavet en aftale med Ski Arene, sa klubbens medlemmer kunne fa rabat ved brug af dette
tilbud, men et egentligt alpint tilbud til b0rn/unge med udgangspunkt fra vort klubhus Grumstolen,
er det ikke blevet til, der er registreret nogen b0rn/unge, traeningsplan eller traener, sa vi har kunnet
s0ge kommunalt tilskud gennem Idraets Samvirket.
Der kan ikke s0ges om tilskud til aktiviteter i Ski Arena
Den ugentlige tobetraening fra klubhuset tirsdag og s0ndag er gaet lidt d0d, hvad skyldes dette ?
Sams0 turen blev i ar gennemf0rt med 7 deltager.
Vores hjemmeside er blevet rigtig flot og aktuel, med mange bes0gende, det store arbejde kan vi
takke Kaj for, rigtig mange tak for det, vi skal bare blive bedre til, at komme med indlaeg og fotos
lige efter aktiviteten er afsluttet, vores hjemmeside skal jo ikke vare et historisk arkiv.
Det rulle ski tilbud vi startede op i Hasle Bakke sidste ar med Bent Hviid, blev i efteraret gentaget 3
gange, og er blevet starten pa den rulleski traening vi har i dag. Nordisk sport leverede 10-15 par
rulle ski og stevier til projektet, som vi sa ogsa kunne bruge til den rulle ski training der er kommet
op at sta om onsdag. Vi har ogsa fact uddannet 2 nye rulleski instrukt0rer, sa de pa skift kan sta for
trap.ninoen
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Kai har lavet et nyt opteg til klub folder, og jeg har talt med ham der lavede 2009 udgaven, den kan
maske vaere klar inden iul.
Vi havde nogle problemer med afmserkningen pa Golfbanen sidste ar, nu er det DET Danske
Hedeselskab der har overtaget driften og vedligeholdelsen af banen, sora jeg har haft et godt m0de
med
Der er lavet nogle fa sendringer af 10jpen Kaj og Heins har mserket 10jpen af, sa den er klar til brug.
2012 er aret hvor Arhus Skiklub runder de 80 ar, 5. december 1932 blev klubben stiftet pa Frederiks
h0j kro, det ma vi pa en eller anden made fejre, forhabentligt med masse af sne, vi ma have nedsat
en festkommlthe til at forberede den runde dag
Til sidst en tak til jer der i arets 10b, har gjort en indsats for klubben

aieuoijeujajui uouejepej Bo punqjojsjaejpi ^SUBQ Japun

