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10. årgang
Formanden har ordet:
En dejlig - om end noget regnfuld - sommer er forbi. Efterårets farver trænger sig på, hvilket
vidner om, at vinteren er på vej. Den første sne er allerede faldet både i alperne og i norden.
Måske bliver den danske vinter med sne denne gang. Vi har da lov til at håbe på det.
Turen til Austlid i Norge i uge 7, 2013, bliver et gensyn med det gode langrendsområde med
mange forskellige løjper af forskellige sværhedsgrader. For alpinisterne ligger Skeikampen
bare 4 km nord for og venter.
Jens Ole

Næstformanden i sit rette element

Du kan komme og give
din mening til kende på
generalforsamlingen. Har
du forslag til emner på
klubaftenen i januar?
Hvordan skaffer du flere
medlemmer og måske
flere deltagere til vores
aktiviteter? Skriv eller
mail til os.

Oktober 2012
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BESTYRELSEN
Jens Ole Krogh

HIB RULLESKI OG DM

Formand

Præstehaven 13 A, st. tv.
7400 Herning
9712 4642 / 2929 2627
Kroghrosenberg@webspeed.dk

Karen Birgit Bækgaard

Kasserer

Leharsvej 12
7400 Herning
97129501
K.baekgaard@webspeed.dk

Nanny Thalund
H.C. Ørstedsvej 92, st. tv.
7400 Herning
9722 2714
Nannythalund@gmail.com

Thomas Krogh-Rosenberg

Web-master

Ranunkelvej 157, 1. sal
8471 Sabro
2872 6222 / 32106834
Thomaskroghrosenberg@gmail.com

Peter Nowack

Næstformand / sekretær

Klintholmvej 32 Tjørring
7400 Herning
9726 7657 / 2872 1481
nowack@mail.tele.dk
Deadline: Bladet har deadline d. 18. marts 2013
Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt
Indlæg sendes til Jens Ole Krogh.

I år havde vi ingen deltagere til DM i rulleski - vi vender stærkt tilbage i 2013.
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HIB RULLESKI
Vestcup Rulleski: Sæsonen 2012
Vi begyndte i Vejle med rigtig mange deltagere. Der var ca. 30 løbere, der var
mødt op til årets første dyst. For første gang var der mange børn og unge mennesker. Næste gang var ved Aarhus med 34 deltagere. Måske var det efterårets og
vinterens større interesse for langrend og rulleski, der gav dette større deltagerantal.
Men sådan skulle det ikke være alligevel. Ved vores eget stævne kom der 14 og
ved næste løb i Holstebro kom der kun 7. Planlagte stævner i Viborg og Billund
måtte aflyses, da klubberne ikke kunne arrangere. Heldigvis er der en rigtig god
udvikling i Ebeltoft Skiklub. De havde mod på det, og arrangerede en spændende
og noget kuperet rute for os med mange løbere. Efterfølgende varm middag mm. i
chokoladefabrikken på Egens Overgaard. Der var også smagsprøver af chokoladen.
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Medlemsantal 88

Fællestur på Sjusjøen uge 5 - 2012

Meddelelser fra bestyrelsen:

Skiskydning i Holstebro

Den 8. august 2012 var HIB
Skiklub arrangør af 4. afdeling i
Vestcuppen. Der deltog 14 løbere.
Efter løbet var der omklædning i
Herning OK’s klubhus med efterfølgende mad og drikke.
Tak til de mange hjælpere!
Måske skulle vi have flere deltagere fra HIB næste gang? I år var
vi to deltagere fra HIB.
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HIB RULLESKI: Vi er pt. 3 medlemmer, der regelmæssigt træner på rulleski. Èn af
os deltager i Vestcup Rulleski, som efterhånden har fået en større deltagerskare end
tidligere. Vi har været mellem 8 og 34 deltagere til de forskellige stævner. I Holstebro var der også skydning med lasergeværer (virkelig sjovt), og ved det 7. og afsluttende stævne i Fåborg er der ligeledes skydning med rigtige rifler.
VASALØBET, som afholdes søndag den 3. marts 2013, har 4 deltagere fra klubben.
GENERALFORSAMLINGEN afholdes onsdag den 31. oktober 2012. Se indkaldelse senere i bladet.
SKOVENS DAG og FÆLLESARRANGEMENT: Skovens dag er fastsat til søndag den 7. oktober. Vi deltager ikke i år, da det falder sammen med Eremitageløbet.
Fællesarrangementet med Herning Orienteringsklub og Herning Kajakklub var fint
besøgt, hvor deltagerne fik en sjov og anderledes træningsaften.
KONTINGENT bedes indbetalt inden årsskiftet. (Vedlagt girokort)
Bestyrelsen
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RUL PÅ HAGELSKÆRVEJ

GENERALFORSAMLING
Indbydelse til generalforsamling
Onsdag den 31. oktober 2012 kl. 19.30
Generalforsamlingen afholdes i gildesalen ved formanden
Præstehaven 13 A Gjellerup 7400 Herning
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab 2011—12
Fastsættelse af kontingentsatser for 2013
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år.
På valg er Karen Birgit Bækgaard, Nanny Thalund og
Thomas F.K. Rosenberg. Valg af suppleant til bestyrelsen, som vælges for 1 år. (Nuværende suppleant er
Grethe Østergaard)
Valg af revisor og revisorsuppleant, som vælges for ét
år. Nuværende revisor er Jens Jørgen Jensen og suppleant er Jens Nielsen
Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest mandag den 22. oktober
2012.
HIB SKIKLUB er vært med lidt let at spise, samt kage,
kaffe, the, vand og øl.
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