
Martin Riisberg fra 

Vallensbæk hoppede 

lige så langt. I slalom 

og trick måtte han 

tage til takke med en 

4. plads 

Æresmedlemmet 

Stinne Søndergaard 

var stillet op i hop i 

den åbne kvindeklasse 

og sikrede sig en guld-

medalje. Under hen-

des sidste hop lavede 

hun en grimt styrt og 

blev godt og grundigt 

forslået. Hun måtte 

en tur på skadestuen, 

men kunne heldigvis 

gå derfra med kun 

overfladiske knubs. 

De danske mesterska-

ber blev afholdt i Val-

lensbæk Vandski Klub 

i dagene 28.-31. juli og 

Aalborg Vandski Klub 

var repræsenteret 

med flere løbere.  

Special DM 

Formand Lars 

Nørkjær gjorde rent 

bord i alle discipliner i 

Senior 2 klassen, der 

er for løbere mellem 

45 og 55år. Hanhev 4 

guldmedaljer hjem til 

Aalborg i både slalom, 

trick, hop og kombi-

neret.  

Vang Fuglsang deltog 

også i alle discipliner 

og det lykkedes ham 

at få hele 3 guldmedal-

je om halsen i hen-

holdsvis trick, hop og 

kombineret. I slalom 

måtte han tage til 

takke med en 4. plads.  

Open DM 

I de åbne mesterska-

ber var Lars Nørkjær 

igen på banen. Han 

deltog i alle discipliner 

og igen vandt han guld 

og denne gang var det 

i kombineret. I hop 

blev det til en delt 

sølvmedalje, da rivalen 

Slalom Cup veloverstået 

I weekenden den 6. 

oh 7. august blev den 

årlige konkurrence 

Slalom Cup afviklet i 

klubben. Deltage fra 

både Danmark, Sveri-

ge, Norge og Tyskland  

var kommet til det 

nordjyske. I alt 21 

løbere var stillet op til 

start og det er ingen 

hemmelighed, at vi 

havde håbet på lidt 

flere. Desværre viste 

vejret sig ikke helt fra 

sin gode side, da det 

var blæsende og varie-

rende skydække med 

enkelte regnbyger. Til 

trods for det, blev der 

alligevel løbet langt 

ind i 11-meteren. Det 

var som sædvanlig en 

hyggelig konkurrence, 

hvor vandskiløbere på 

tværs af klubber og 

landegrænser genså 

hinanden og fik snak-

ket vandski. En stor 

tak til alle de med-

lemmer og deres 

familie, som bidrog 

med hjælp til dette 

arrangement. En tak 

skal også lyde til de 

frivilligt dommere, 

som både var fra 

Danmark og Sverige. 

Vi glæder os til at 

gentage succesen 

næste år.  

Børne & Ungdom 

Så har vi fået sparket gang 

i Børne & Ungdomstræ-

ningen. Et nyt koncept skal 

være med til at sikre, at vi 

får udviklet nogle nye og 

dygtige vandskiløbere. Det 

går ud på, at man medlem-

mer under 18 år nu kan 

være medlem og træne 

indenfor B&U tiden til en 

fast pris. Forhåbentlig vil 

det trække flere ungdoms-

aktive ind i klubben. 

  

AAVK tog 8 guldmedaljer ved DM 

AALBORG VANDSKI KLUB 

Nyhedsbrev 
Medlemstræning hver tirsdag og torsdag kl. 17-19 

B&U træning hver onsdag kl. 16-18 
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MobilePay er landet 
Nu er det muligt at betale 

med MobilePay ved køb af 

turkort, gæstetur mv. Husk 

blot at udfylde en salgsblanket 

til kassereren, når MobilePay 
anvendes. Læs vejledningen i 

klubben. 

NemTilmeld—det du´er 
Som du sikkert har bemærket 

kan man købe medlemskab, tur-

kort og gæsteture på 

aavk.nemtilmeld.dk. Det er et 

nyt værktøj, som vi har fået 
”sponsoreret” af en lokal virk-

somhed NemTilmeld og det gør 

administrationen meget nemme-

re. Alle nye indmeldelser skal ske 

via denne side. 

Nu også på Instagram 
Vi er virkelig kommet med på 

moden og kan nu findes på 

Instagram under  

aalborg_vandski_klub.  Brug 

hashtag #aavk, når du poster 
billeder fra klubben :-)  

Billedet er fra Slalom Cup 

2016, hvor Per Rudhag fra 
Sverige viser flotte gardiner 

Kiosken er genåbnet 
Nu kan du købe sodavand 

og øl i klubben til fordelag-

tige priser. Salget foregår 

primært via MobilePay, 

men har du kun kontanter, 
så læg dem i lågen i køle-

skabet. Sodvand koster 8 

kr. og øl koster 10 kr. Der 

er høflig selvbetjening, som 

bygger på tillid. Der gives 

ikke kredit.  

Nyhedsbrevet er et nyt tiltag, som vi håber, I vil taget godt 

imod. Eventuelle forslag til indlæg sendes til:  

kasserer.aavk@gmail.com 


