
 

ALLERØD SKIKLUB 
  

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2020 

  

 

Aktiviteter 

Klubben har haft meget begrænset aktivitetsniveau i 2020. Frem til nedlukningen i marts 2020 

havde vi skigymnastik en gang ugentligt. Det blev så også sidste sæson med Bjarne Jensen, som 

instruktør. Vi forsøgte at finde en erstatning henover sommeren; men fandt ikke nogen – det gjorde 

ikke mening at gøre den store indsats pga Corona nedlukningen; men vi skal i gang igen – så vi er 

klar til efteråret. 

 

I 2020 måtte vi droppe den traditionelle klubtur til Ulricehamn, Sverige pga manglende sne – også i 

Sverige. 

 

Træningslejren i uge 5 gik til Scladming Østrig, hvor vi også afholdt klubmesterskab. Henrik Wibe 

vand herreklassen og Charlotte Bergmann vandt dameklassen. 

 

Den manglende sne i Danmark har naturligvis præget træningen for langrendsløberne i løbet af 

vinterhalvåret.  

 

I det forløbne år har vi ikke haft trænere på kursus; men det er fortsat strategien at udvikle egne 

trænere såfremt der er behov 

 

  

Medlemsudviklingen 

Medlemstallet er steget fra 48 2019 til 56 i 2020. Primær årsag er formentlig at der ikke var nogen 

uge 7 tur. Vi forventer at medlemstallet nu har stabiliseret sig; men vi forventer en mindre nedgang 

i 2021. 

 

”Markedsføring” af klubben 

Klubbens hjemmeside (www.AllerodSkiKlub.dk) bestyres af formanden og lidt aktivitet på 

klubbens Facebook side. 

  

Økonomi 

Klubben er baseret på et princip om, at selve kontingentet skal være lavt, mens medlemmerne 

betaler for de aktiviteter, som de deltager i.  

  

Vores princip om, at man ”betaler for deltagelse” i konkrete arrangementer i stedet for at finansiere 

aktiviteterne over medlemskontingentet, vil dog også fremover indebære, at der er nogle naturlige – 

og ganske mærkbare – begrænsninger for, hvilke tiltag klubben kan kaste sig over. 

 

  

http://www.allerodskiklub.dk/


 
Fremtiden 

Klubbens aktiviteter kan på nuværende tidspunkt deles op i fire kategorier.  

For det første vores skigymnastik. For det andet større/mere avancerede ture, hvor instruktion 

spiller en fremtrædende rolle. For det tredje mindre ture til udlandet eller i nærområdet, når 

mulighederne byder sig. Og for det fjerde aktiviteter baseret på en ”ildsjæl”, det vil sige aktiviteter, 

hvor en eller et par personer gør en særlig indsats. 

  

Vores skigymnastik kører meget flot til stor glæde for mange af klubbens medlemmer. Vi håber at 

vi kan finde en afløser for Bjarne. 

  

For så vidt angår turene til nærområdet, så arrangeres de i væsentligt omfang ad hoc, idet de 

naturligvis er afhængige af skiføret. 

 

Et fremtidigt ski idrætsanlæg i Lynge grusgrav med skikanoner er et stort ønske for klubben.  

  

Hvad endelig angår aktiviteter baseret på en eller flere særligt aktive, er vi naturligvis altid lydhøre 

over for alle typer forslag. Har man en ide, er man derfor mere end velkommen til at kontakte 

bestyrelsen. 

 

  

Afsluttende bemærkninger 

 

Vi har som klub ændret karakter det seneste par år efter at uge7 turen med mange børn og unge er 

faldet ud af programmet og noget manglende sne herhjemme. 

  

  

A S K for more skiing! 

  

Allerød den 8. marts 2021 

Troels Bent Hansen 
 


