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1. En forening i udvikling
For 4 år siden startede vi et udviklingsprojekt med en række tiltag med det formål at skabe fornyet aktivitet
for at kunne tiltrække nye medlemmer til skiklubben.
Fra ca. 80 medlemmer, da vi startede projektet, er medlemstallet steget til nu ca. 275.
Netto medlemstilgangen i løbet af det seneste år har været på ca. 25.
Aktivitetsniveauet har været stigende år for år med stadig nye initiativer og aktivitetstilbud.
Men blandt de mange aktivitetstilbud, er der også nogen, som vi ikke har kunnet fastholde på programmet
- f.eks. skigymnastik, som jeg skal komme nærmere ind på senere.

2. Årets aktiviteter
Alpin
Især på alpinsiden er der fortsat gang i udviklingen med bl.a. oprettelsen af et Alpin Race Team, som er et
særligt tilbud til børn og unge i alderen 7 til 18 år, som vil lidt mere med skiløb, og som har lyst til
porttræning og konkurrenceskiløb (Slalom, Storslalom og Super G). Pt. er det omkring 20 børn og unge, som
er med i Alpin Race Team.
Arbejdet med de unge har allerede båret frugt med deltagelse ved alpint DM af en af vore helt unge
alpinister Mai, som i 3 af 3 konkurrencer i klassen U10 for piger gjorde rent bord og vandt 3 DM-titler. Et
stort tillykke til Mai. Godt gået.
Farmand Jakob Struve var også med og vandt 2 sølvmedaljer. Også tillykke til ham.
Alpinisterne har desuden bl.a. haft:
- 17 deltagere med til Nordkredsmesterskaber på Hafjell i uge 49 (2013)
- 7 deltagere med til de åbne Sjællandsmesterskaber i december.
Alpinisterne rykker også med bl.a. klubturen til Passo Tonale i Italien, som i år havde 30 børn og 42 voksne
som deltagere. En tur med bl.a. afholdelse af alpine klubmesterskaber.
Træningen på rullebånd i SkiArena har igen i år været en af de helt primære hjemlige træningsaktiviteter
for vore alpinister i vinterhalvåret.
Også barmarkstræning har været på programmet.
Et par af vore alpinister (Trine Petersen og Martin Faber) har været på instruktørkursus på Hintertux.
I forbundsregi har vi fået Jesper Lund Madsen valgt ind som suppleant i bestyrelsen i Danmarks Skiforbund,
og vi har 2 repræsentanter (Ole Mathiassen og Jesper Lund Madsen) med i arbejdet omkring etableringen
af et alpint kraftcenter til talentudvikling inden for alpinområdet.
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Langrend
På langrendssiden har vi måttet kigge forgæves efter sneen i den forgangne vinter, så langrend på
Golfbanen eller i True Skov blev der ikke noget af, men ”løjpen var sat” og snescooteren klargjort.
Vi har bl.a. haft:
- 10 deltagere med til DM i langrend
- 15 deltagere til Vasaloppet
- 2 deltagere til Birkebeinerrennet, som dog blev aflyst kort før start pga. dårligt vejr
- 1 deltager til Engardine Skimarathon i Schweiz.
Rulleski
Rulleskitræningen med søndagsrul for de garvede og torsdagrul for de mindre øvede, har igen i år haft god
tilslutning blandt vore aktive.
Flere af vore rulleskiløbere har deltaget i VestCuppen på rulleski og vi har som tidligere år stået for
afviklingen af et af VestCup-løbene.
Marselisrul, som vi startede op sidste år i samarbejde med Aarhus 1900, blev desværre ikke til noget i år og
der er ikke udsigt til, at det bliver til noget igen, idet Aarhus 1900 er sprunget fra - angiveligt på grund af
problemer med at få de nødvendige polititilladelser til afspærring af Strandvejen ud over den tid som
allerede kræves for afvikling af Marselisløbet.
Aktuelt er vi i efteråret startet op med et nyt tilbud ”Rulleski for begyndere”, hvor man i et forløb over 4
søndage kan lære de forskellige teknikker og blive fortrolig med rulleskiløb.
Vi har indtil videre haft 2 af disse kursusforløb med hhv. 10 og 20 deltagere og påtænker at afvikle endnu et
kursus i indeværende sæson med start efter nytår.
Thoraxtræning
Vi har haft succes med flytning af Thoraxtræningen til egne lokaler (dette), ikke mindst takket være Henri,
som med sit cirkeltræningsprogram har formået at gøre træningen interessant også for andre den dem, der
lige ville stå og trække i Thoraxmaskinerne.
Desværre er Henri efter endt studie rejst fra byen, så vi har ikke længere mulighed for at trække på hans
kompetencer inden for langrend, rulleski mv. Så Thoraxtræningen kommer fremadrettet til at køre uden
Henri som instruktør.
Skigymnastik
Skigymnastikken har vi i sæsonen 2013/2014 desværre ikke formået at få op at køre, da det trods mange
forespørgsler ikke lykkedes at finde en afløser for vores flerårige instruktør Jakob Struve, som valgte at sige
stop.
Vi har stadig ikke helt opgivet tanken om igen at få skigymnastik på programmet; men igen i år er det ikke
lykkedes at finde en instruktør.
Skileg for børn
Den manglende sne i vinterens løb gjorde, at der ikke, som de foregående år, kunne afholdes skileg for børn
i Mindeparken. Så vore børneski kom i vintersæsonen 2013/2014 kun ud at køre i forbindelse med
skieventen på Bispetorv i oktober måned, hvor vi havde omkring 200 børn på ski i løbet af dagen.
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Andre aktiviteter
Vi har også en ”løbeklub” for medlemmer, som har lyst til at løbe en tur i skoven med efterfølgende
hygge/socialt samvær over en kop kaffe. De løber hver tirsdag aften.
Vi har afholdt klubaftener - bl.a. udstyrsaften, langrendssmørekursus.
Vi har afholdt nytårskur i klubhuset.
Skievent 2014
Til årets Skievent på Store Torv var vi repræsenteret med medlemmer af Alpine Race Team på alpinbakken
og stod for afvikling af skileg for børn.
Der var hektisk aktivitet i skileg-området hele dagen med tendens til kødannelse i perioder. I løbet af dagen
havde vi adskillige hundrede børn på ski.

3. Sådan kommunikerer vi
Vores formelle kommunikationsforum fra skiklubben til medlemmerne er stadig hjemmesiden
www.aarhusskiklub.dk.
Klik ind på hjemmesiden for at følge med i, hvad der sker i skiklubben. Her finder du altid en opdateret
aktivitetskalender over aktuelle/kommende aktiviteter.
Vi udsender nyhedsmails med information om aktuelle/kommende aktiviteter, møder mv. Vi har pt. 369
modtagere af vores nyhedsmails. Er du ikke en af dem, kan tilmelding ske direkte på hjemmesiden.
Vi har desuden en meget aktiv facebookside www.facebook.com/AarhusSkiklub med pt. 291 venner.

4. Hvor skal vi hen
Vi skal fortsat basere klubbens aktivitetstilbud og videre udvikling på frivilligt arbejde.
Vi skal - gennem støtte til uddannelse mv. - 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 skal - gennem tilskud til indkøb og vedligeholdelse af materiel - sikre, at vi har det nødvendige udstyr for
afvikling af vore aktiviteter.
Vi skal skaffe midler til klubben - ikke blot gennem kontingentindtægter - men også gennem bl.a. frivillige
medlemmers hjælp i forbindelse med løbsarrangementer under Aarhus Motion.

5. Tak til vore mange frivillige
Afslutningsvis vil jeg takke alle jer, som yder en frivillig indsats for skiklubben.
Det være sig som:
- trænere/instruktører til alpintræning i SkiArena, barmarkstræning, rulleskitræning,
- arrangører af alpine klubture, ture til DM i langrend,
- ildsjæle i arbejdet med nye tiltag som f.eks. Alpin Race Team,
- deltagere i arbejdet i forbundsregi med bl.a. etableringen af et alpint kraftcenter,
- frivillige til vedligeholdelse af snescooteren,
- frivillige til afmærkning/klargøring af løjpen på Golfbanen og til trækning af spor, når der kommer sne,
- frivillige til vedligeholdelse skiklubbens udstyr,
- frivillige til at skaffe penge til skiklubben som hjælpere til løbsarrangementer under Aarhus Motion,
- osv. osv.

Side 4 af 4
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 fastholde og fortsat udvikle skiklubben til glæde
for såvel nuværende som kommende medlemmer.

25.11.2014/Kaj Jensen

