Aarhus Skiklub ‐ Beretning for Alpin Udvalg 2014
Træning
 Barmarkstræning
 Indendørstræning i SkiArena
Ture
 Nordkredsmesterskaberne dec 2013  17 medlemmer afsted  25
medaljer
 Sjællandsmesterskaberne jan 2014  7 deltager  9 medaljer
 Store klubture Passo Tonale  uge 11  71 deltagere  41 voksne og
30 børn…
 Deltagelse i DM  senere
Alpinudvalgs møder
 Møde omkring opstart af Alpin Race Team
Alpin Race Team ‐ for børn..
 Opstartsmøde den 8 april 2014  hvor børn men specielt forældre var
inviteret.
 Konceptet blev drøftet ud fra det oplæg som Ole Mathiasen  og der
var stor opbakning fra den forældre gruppe der var fremmødt.
 Der er lagt stor vægt på aktiv indsats fra forældrene  da det ikke vil
kunne lade sig gøre uden..
 Der blev lagt en række krav for at deltage på Race Teamet  bla
omkring deltagelse til barmarkstræning og indendørstræning i
SkiArena  samt deltagelse på minimum 2 konkurrence ture. Hver
familie stiller med 1 person som frivilig til et af Aarhus Motion’s
motions løb.
 Disse krav er sat op for at man tager det seriøst  af hensyn til de
andre deltagere samt til trænerne  men også styrke de sociale bånd
mellem børnene..
 Vi kan nu prale med at vi ‘går til ski’ lige som man går til fodbold,
håndbold osv..

Tøj / Udstyr
 Der har været fælles indkøb af Skitøj / alm Vintertøj  det har været
rettet mod Race Team  hvor der er påtrykt logo og ‘Race Team’..
 Der har været fælles indkøb af Konkurrence Race Ski  hvor vi har
opnået lidt rabat..
 Der er indkøbt/bestilt fartdragter til Race Teamet  som man lejer for
sæson’en
DM 2014
 Succefuld deltagelse ved DM 2014 i Funäsdalen
 2 deltager  begge fik medalje == 100 % :)
 Mai Struve 3 dobbelt guld for U10 piger  ren bord og vandt  special
slalom, stor slalom og kombineret
 Jacob Struve  fik to sølv medaljer i sin række
Fremad næste sæson :
 Træning startet både barmark og indendørs i SkiArena
 Race team ture til Nord, Sjællands og Danmarks mesterskaberne
  Nordkreds 27 tilmeldte
 Klubtur uge 51 til Livigno 
 Klubtur uge 10 til Passo Tonale  80 tilmeldte og lukket for tilmelding.
 Alpin udvalget er åben for ideer til aktiviteter og ture  så send
mail/ring til alpin formanden og få møde sat op.
Tak
 Tak til de frivillige der i alpin har stået for barmarkstræning, og til
instruktører der har undervist i SkiArena samt på klubturene og
arrangører af turerne
 Uden jer er der ingen klub.

