AarhusSkiklub  Formandens beretning 2014/2015
25. November 2015
1.
2.
3.
4.
5.

En forening i fortsat udvikling
Årets aktiviteter
Sådan kommunikerer vi
Hvor skal vi hen
Tak til vore mange frivillige

1. En forening i fortsat udvikling
Aarhus Skiklub har over de seneste 5 år formået at skabe og arrangere ny aktiviteter således at vi har
kunnet fastholde nuværende medlemers interesse og samtidig tiltrække nye.
Medlemstallet indberettet til Dansk Skiforbund / Idrætsamvirke har være følgende :
2010: 89
2011:115
2012:168
2013:240
2014: 267
20151115 : 297  dog er der stadig et par stykker som ikke har betalt kontingent  så dette vil ende ud en
smule mindre..
Hvert år har der været et kendt ‘naturligt’ frafald  af medlemmer der f.eks har været meldt ind for at kunne
deltage i aktiviteter enten i klubben eller under Dansk Skiforbund. F.eks deltagelse i Vasaløbet som eller
alpin klubtur.
Men heldigvis har vores fantastiske udbud aktiviteter gjort at hovedparten bliver i klubben og at der igen i år
er yderligere ca 25 der har meldt sig ind.

2. Årets aktiviteter
2.1 Dansk Skiforbund har ændret ‘Vision’
Da forbundet afholdt repræsentantskabsmøde i 2014  blev der fortalt om en vision der hed
noget ala : “2 i 22”  en plan/vision/håb om at kunne få 2 medaljer ved Vinter OL i år 2022.
En ambitiøs plan  men måske lidt for ambitiøs set i lyset af at hovedparten af medlemmer
rundt omkring i landets klubber er medlem for kunne tage på en ‘turist’klubtur en gang om
året og som forberedelse til dette  måske deltage i Skigymnastik.

Denne vision er blevet dæmpet en smule  og focus er nu mere på “Øget sportsligt focus” og
helårsaktiviteter.
Uden at have lavet en statistisk velfunderet undersøgelse vil jeg vove den påstand at Aarhus
Skiklub til fulde lever op til dette, og at vi har været en af de skiklubber med størst % vis
deltagelse i konkurrencer, samt i længerevarende aktiviteter.
Jesper Lund Madsen fra Aarhus Skiklub  er i år blevet valgt ind i Skiforbundets bestyrelse 
gør et super stykke arbejde.

2.2 Alpin
Klubtur / Klubmesterskab
Der har igen i år været en stor klubtur til Passo Tonale i Italien  hvor op imod 100 tog med.
Alle deltog aktivt i skiundervisning i løbet af ugen for at dygtiggøre sig, og fredag blev der
afholdt klubmesterskab og uddelt medaljer i alle klasser.

Raceteam
Arbejdet i klubbens børne Raceteam er fortsat fra sidste sæson og med rigtig stor success.
Børnene møder trofast op til barmarkstræning fra klubhuset om søndagen og hveranden
mandag trænes der intensivt med teknik og styrke i SkiArena.

Konkurrence ture
I løbet af vinterhalvåret var der Aarhusianske deltagere ved de ‘officielle’ konkurrence ture til
Nordkredsmesterkabene hvor hele Raceteam var afsted sammen med en stor
forældregruppe. Der var også et par stykker der deltog i Sjællandmesterkaberne. Endelig var
der en kort weekend træningstur til Ulricehamn i Sverige.

DM deltagelse
DM var i år flyttet tilbage til Hafjell i Norge  og Aarhus Skiklub rykkede ind med fuld styrke
og lavede en lang række af fantastiske resultater, og blev bladt de mest vindende klubber.
Klubbens Cheftræner  Ole  komme nærmere ind på antallet af medaljer under beretning for
Alpin udvalg.
En enkelt beretning må jeg dog nævne  var at Mai  som var ene barn afsted sidste år og
vandt det hele  i år glædede sig over at alle vennerne nu skulle med til DMFesten  hvor
århusianske DM vindere mødes og bliver hyldet.

Træning indendørs i SkiArena
Der har igen i år været fuld aktivitet ved mandagstræningerne i SkiArena. Børne holdet er
blevet opdelt. Raceholdet nu træner for sig selv for at styrke sammenhold og identitet.

Barmarkstræning
Hver søndag i skisæsonen er der afholdt barmarkstræning fra klubhuset, hvor især
Raceholdet dominerer, men træningen har selvfølgelig været åbent for alle.

Alpin Kraftcenter
Dansk Skiforbund har lagt eliteungdomsarbejdet ud til klubberne i det der bliver kaldt Alpin
Kraftcenter. Ole Mathiassen fra klubben har være meget involveret i at få defineret
rammerne omkring dette, og har lagt et stort arbejde i det.

2.3 Langrend
På langredssiden bliver der hvert år holdt øje med vejrudsigter  men der kommer desværre
aldrig nok sne til at dække forhåbningerne  og ikke mindst vores langrendsspor.

Smørrekursus
Der blev i december afholdt smørrekursus  så alle kunne være klar når/hvis sneen skulle
falde, om ikke andet så at være forberedt til DM mv.

DM
I forbindelse med DM i langrende var der igen i år arrangeret klubtur. Og igen i år er der blev
der hjemtaget en en masse medaljer i en lang række dicipliner  og Knud vil fortælle om
dette under beretning for Langren.

Vasaløb / Birkebeinerrennet
Klubbens medlemmer har igen i år været repræsenteret ved de 2 store langrendsløb
Vasaløb og Birkebeinerrennet. Her er det måske sværere at sammenligne resultater  men
det er altid en kamp imod sig selv for at gennemføre inden for de må man har sat sig.

Langrendsudvalgsmøde
I August blev der afholdt møde i ‘Langrendsudvalget’  og sæsonens aktiviter blev planlagt.

2.4 Rulleski
Rulleski har igennem rigtigt mange år været et varemærke for Aarhus Skiklub, og igen i år
har der været fuld gang i aktiviterne.
Det er nu også blevet et stort focus område for Dansk Skiforbund  og vi håber at forbundet
kan hjælpe med promovering af sporten.

Konkurrencer
Klubbens medlemmer har igen i år deltaget i sommersæsonens konkurrencer i Vest Cup’en.

Kurser
For at imødekomme den øgede interesse for rulleski har der været afholdt intro kurser før
sommerferien, og dette er i efteråret blevet fulgt op med en række deciderede rulleski kurser
løbende over flere uger.

Søndagsrul
Som del af den organiserede træning har der igen være Søndagrul.

Thoraxtræning
Thoraxtræingen er fortsat og der trænes på fuld tryk i klubhuset om onsdagen i
vinterhalvåret.

3. Kommunikation
Klubbens hjemmeside vidner om de mange aktiviteter der er i klubben, og ligeledes bliver
der informeret vha Facebook..
Der udsendes løbende nyhedsmail med vores mange tilbud.

4. Hvor skal vi hen
Vi skal bygge videre på den success vi har med vores aktiviteter i dag.

Uddannelse af trænere/instruktører
Og så skal vi sørge for at klubbens instruktører til stadighed kan udvikle sig ved at støtte op
omkring uddannelse og dygtiggørelse til gavn for klubbens medlemmer. Klubbens støtten op
omkring trænere  skal gerne munde ud i at det fremover stadig er nemt at rekruttere nye
trænere og instruktører der er klar til at hjælpe og tage over.

Project Rulleski i Aarhus
Bestyrelsen modtog i efteråret en henvendelse fra Stefan FromMøller, omkring ‘Project
Rulleski i Aarhus’. Planen er at komme ud til skoler og institutioner og får Rulleski med i de
tilbud der er i ‘Den åben skole’ hvor der blandt andet samarbejdes med klubber og
virksomheder og at skabe bevægelse fysisk aktivitet blandt eleverne.
På kort sigt vil dette udbredt kendskab til rulleski/langrend, en tilknytning til klubben og
forhåbentlig på sigt skabe så meget interesse at vi kan have et tilbud ‘rulle’udgave af Alpin
Raceteamet.

5. Tak til vore mange frivillige
Der skal igen i år lyde en stor tak til alle de frivillige der får klubben til at leve.
 det være sig trænere i Alpin og Langren der hveruge stiller
 de personer der har arrangeret ture for klubben
 dem der har deltaget i arbejde for Skiforbunet
 snescootertemaet




dem der vedligeholder udstyr
dem der har stillet op som frivillig for at arbejde for Aarhus Motion for at skaffe midler
til klubben.
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