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1. En forening i udvikling
Vi er en forening i udvikling.
Vi har pt. ca. 250 medlemmer. Vi har mere end tredoblet medlemstallet fra ca. 80 medlemmer for bare 3 år
siden.

2. Årets aktiviteter
Vi kan se tilbage på et år med masser af aktiviteter.
Vore ugentlige aktiviteter i vinterhalvåret:
- alpintræning på rullebånd i SkiArena
- barmarkstræning
- Thoraxtræning
- skigymnastik
- torsdagsrul(leskitræning)
- søndagsrul(leskitræning)
har haft god tilslutning blandt vore aktive medlemmer.
På den hjemlige front har mange af vore medlemmer udnyttet vinterdagene med sne til at løbe langrend på
Golfbanen i Skåde, True Skov mv.
Vi fik også vist “flaget” ved afholdelse af Skileg for børn i Mindeparken 3 gange i løbet af vinteren.
Mange af skiklubbens medlemmer har desuden været aktive med deltagelse i klubture, langløb,
konkurrencer mv. som nævnt i det følgende:
Uge 5: DM i langrend med 10 deltagere fra Århus Skiklub.
Uge 8: TDLG (La grande Traversée de la Gaspésie) med 3 deltagere fra Århus Skiklub.
Uge 9: Vasaloppet med 17 deltagere fra Århus Skiklub.
Uge 10: Alpintur til Tasso Tonale med mere end 50 deltagere fra Århus skiklub,
herunder afholdelse af alpine klubmesterskaber.
Uge 11: Border to border med 5 deltagere fra Århus Skiklub.
Uge 11: Birkebeinerrennet med 10 deltagere fra Århus Skiklub.
Vi har arrangeret rulleskitræning for Aarhus Adventure
Vi har stået for rulleskiaktivitet til Sundhed for sjov i Odder
Vi har i sommerhalvåret haft ugentlig:
- mountainbiketræning
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- torsdagsrul (fortsat)
- søndagsrul (fortsat)
- tirsdagsløbeklub.
Vi har haft deltagere med i sommerens VestCup på rulleski.
Vi har afviklet det første Marselisrulleskiløb med 55 deltagere, heraf 20 fra Aarhus Skiklub.
Vi fik også vist ”farverne” til årets Skievent på Store Torv, hvor vi stod for at arrangere skileg og havde
skiklubrepræsentanter i Skiforbundets stand til at promovere skiklubben og skirelaterede aktiviteter i bred
forstand.
Skileg trak vel omkring 200 børn og deres forældre til. Mange skiklubfoldere, flyers skiaviser mv. blev uddelt
og der blev snakket ski med rigtig mange i løbet af dagen.
Og nu er vinterens aktiviteter allerede godt i gang igen.

3. Tak til vore mange frivillige
Vi har trænere og instruktører, som uge efter uge står for at arrangere og afvikle alpintræning i SkiArena,
barmarkstræning, Thoraxtræning, rulleskitræning mv.
Vi har frivillige medlemmer som:
- er trænere og instruktører til alpintræning i SkiArena, barmarkstræning, Thoraxtræning, rulleskitræning
mv.
- arrangerer alpine klubture, ture til DM i langrend mv.
- vedligeholder snescooteren, sætter løjpe på Golfbanen i Skåde og trækker spor, når der er sne.
- trækker spor, laver løjperundvisning mm. på løjpen i True Skov
- vedligeholder skiklubbens udstyr (rulleski mv.)
- tjener penge til skiklubben som hjælpere til Aarhus City Halvmarathon, DHL-stafetten, salg af Klubhæfter
mv.
- har taget initiativ til et Marselisrulleskiløb, som netop i år er afviklet for første gang i forbindelse med
Marselisløbet i år…
- osv. osv.
Initiativerne er mange og vi oplever et forsat stigende aktivitetsniveau i skiklubben generelt – alt sammen
båret af et stort engagement og indsats blandt vore frivillige medlemmer fra ide til gennemførelse.
En stor tak til alle jer frivillige.
Uden jeres engagement og indsats var Aarhus Skiklub ikke det, som den er i dag.
Og kun med jeres fortsatte engagement og indsats kan vi sikre en fortsat udvikling af vore aktivitetstilbud til
glæde for såvel nuværende som kommende medlemmer af skiklubben.

4. Klubben har fået nyt navn
I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling i foråret blev det vedtaget at ændre klubbens
navn fra Århus Skiklub til Aarhus Skiklub i tråd med tidens ånd.

5. Sådan kommunikerer vi
Den 13. december 2012 kom vi på facebook www.facebook.com/AarhusSkiklub. Ja, faktisk har vi været det
i flere år; men nu som en åben facebookgruppe, hvor alle kan debattere, skrive indlæg (ris og ros) osv. osv.
Et åbent forum for alle (også for ikke medlemmer), som måtte have noget på sinde i relation til ski/Aarhus
Skiklub.
Og vores facebookside bliver brugt flittigt. Vi har pt. 225 venner (likes, synes godt om) på facebook.
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Vores mere formelle kommunikationsforum fra skiklubben til medlemmerne er stadig hjemmesiden
www.aarhusskiklub.dk. Hjemmesiden er blevet opgraderet med en aktivitetskalender, som løbende holdes
opdateret med aktuelle/kommende aktiviteter.
Klik ind på hjemmeside for at følge med i, hvad der sker i skiklubben.
Vi udsender også nyhedsmails med information om aktuelle/kommende aktiviteter, møder mv. Vi har pt.
352 modtagere af vores nyhedsmails. Er du ikke en af dem, kan tilmelding ske direkte på hjemmesiden.

6. Hvor skal vi hen
Vi skal fortsat udvikle klubben ved at satse på vore skirelaterede aktivitetstilbud som hidtil.
Vi skal gennem uddannelse og støtte sikre, at vi altid har kompetente trænere og instruktører, som er
”klædt på” til at give god og professionel instruktion i forbindelse med vore aktiviteter.
Vi har netop indgået aftale med Aarhus 1900 om fortsat samarbejde om afholdelse af Marselisrulleskiløb i
2014, 2015 …
Vi skal satse på aktivitetstilbud rettet mod børn og unge.
Alpinisterne har allerede succes med mange børn og unge til alpintræningen i SkiArena.
Vi har indledt et samarbejde med andre skiklubber i det jyske (Ebeltoft -, Skanderborg -, Rold og Holstebro
Skiklubber) om afholdelse af en række rulleskidage for børn og familier. Den første af disse rulleskidage har
netop været afholdt forrige lørdag.
Vi sender for første gang i flere år en flok alpinister (i alt 15) til Nordkredsmesterskaber i Norge i uge 49.
Vi mister desværre vores Thoraxtræningslokaler hos Spartan i Risskov, fordi de skal flytte. Vi har derfor i
nogen tid været på jagt efter andre træningslokaler. Løsningen ser ud til at ligge lige for, idet vi arbejder på
at flytte træningen til dette lokale på ”Grumstolen”, så vi også får udnyttet klubhuset, som kommunen
stiller til rådighed for os endnu bedre.
Desværre har vores instruktør til skigymnastikken gennem flere år Jacob valgt at sige stop. Vi har haft
mange forespørgsler ude for at finde en afløser; men indtil nu desværre uden held. Så kender I en, som evt.
kunne være interesseret, må I endelige bede vedkommende om at kontakte mig herom hurtigst, så vi også
kan få gang i den aktivitet igen.
Vi er en skiklub med en god økonomi. Vore penge skal ud at ”arbejde” og komme medlemmerne til gavn
gennem tilskud til indkøb af materiel og støtte til vore skirelaterede aktiviteter generelt.
Vi skal skaffe yderligere midler til den fortsatte udvikling af klubben og støtte til vore aktiviteter gennem
bl.a. frivillige medlemmers hjælp i forbindelse med løbsarrangementer som Aarhus City Halvmarathon,
DHL-stafetten mv.
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