
Øvrige resultater fra 

konkurrencen og ikke 

mindst Jyllandstourens 

samlede resultat kan 

læses på 

www.vandski.dk  

Jyllandstourens 4. afde-

ling lagde vejen forbi 

Aalborg søndag den 

25. september. En 

beskedent deltageran-

tal på bare 11 m/k 

mødte til start. Heraf 

var 7 af deltagerne fra 

Aalborg og de sidste 4 

var fra Skanderborg 

(SKVK). Den ringe 

tilslutning kan skyldes, 

at datoen for afviklin-

gen blev skubbet en 

uge af mandskabsmæs-

sige årsager.  

Ikke desto mindre blev 

konkurrencens 3 run-

der afviklet på fornuftig 

vis. Det være sig både i 

disciplinerne slalom og 

trick. 

Da der var en let 

østenvind, blev der 

sejlet i østbanen.  

Øverst på podiet i 

slalom endte vores 

formand Lars Nørkjær 

med 2,5 på 11,25. 

Andenpladsen gik til 

Peter Skoust med 5 på 

12. 3. pladsen indtog 

Jesper Schmidt (SKVK) 

med 3 på 12.  

Der var kun 2 deltage-

re i trick og formanden 

måtte igen øverst på 

skammelen med 3950 

point efterfulgt af Vagn 

Fuglsang med 650 po-

int.  

Spar penge på nye sokker 

Aalborg Vandski Klub har 

indgået en foreningsaftale 

med BilligeSokker.dk, som 

sikrer at du nu kan købe 

Danmarks i forvejen billig-

ste sokker endnu billigere. 

Aftalen sikrer, at du sparer 

10%, når du handler sok-

ker på BilligeSokker.dk.  

Man skal blot indtaste 

rabatkoden "aavk2016".  

Husk også at skrive 

"aavk2016" i feltet 

"forening, -så støtter 

du nemlig Aalborg 

Vandski Klub med 5% 

af dit køb.  

BilligeSokker.dk er en 

lokal webshop fra Nørre-

sundby og det er Bertram 

og Augusts (B&U holdet) 

forældre, som står bag. Vi 

takker for aftalen og hå-

ber, at det vil varme fød-

derne hen over vinteren.  

B&U er en succes 

Siden den 3. august har der 

hver onsdag været B&U træ-

ning og det nye koncept har 

vist sig at være en succes. Der 

er kommet 12 nye unge med-

lemmer til klubben, som alle 

har lært at stå på vandski efter 

båden. Nogle er endda be-

gyndt at smide den ene ski, 

hvilket må siges at være virke-

lig flot. Efterårsvejret har også 

vist sig fra sin pæne side, så 

der er blevet badet ivrigt fra 

broen under hver eneste træ-

ning. B&U holdets sidste træ-

ning var onsdag i uge 41, hvor 

der afsluttedes med pizza og 

vandski på storskærm i klub-

huset. Holdet fortsætter na-

turligvis i den nye sæson. 

God afslutning på Jyllandstouren i AAVK 

AALBORG VANDSKI KLUB 

Nyhedsbrev 
Medlemstræning: Hver tirsdag og torsdag kl. 17-19 

B&U træning: LUKKET for sæson 2016 

Følg os på:     www.aavk.dk 

Oktober 2016 

 

Tag dit udstyr med hjem 

Vi opfordrer ALLE til at tage 

sit udstyr med hjem, når sæ-

sonen endeligt er ovre (når 

båden tages op). Udstyr, som 

ikke er fjernet inden nytår, 

overgår til klubben. Det være 

sig både dragte, liner og ski 

mm. 

På billedet t.v. ses B&U holdet 

Klub polo-shirts 

Så er de første polo shirts 

med graveret logo på ven-

stre bryst ankommet. De 

er lavet af100% bomuld og 

lækre at have på.  

Se, mærk og føl et eksem-

plar i klubben. En polo 

koster 300 kr og kan be-

stilles via:  

kasserer.aavk@gmail.com  

Billeder og  indlæg til nyhedsbrevet sendes til  

redaktionen på:  

kasserer.aavk@gmail.com  

Flot 4. plads til VM 

VM for seniorer blev afviklet i Spanien i september. Fra 

Danmark deltog Lars Nørkjær sammen med Lars Arp fra 

Vallensbæk, Ib Trier fra Kerteminde og Henrik Laursen fra 

Florida.   

Lars deltog i +45 år og formåede at hive en flot 4. plads 

hjem i trick med 3560 point. Stort tillykke! I slalom endte 

han lige udenfor finalen på en 12 plads med 1,5 på 11,25. I 

hop ligeledes nr. 12 med 34,9 meter. I kombineret blev 

det til en 6. plads. Virkelig flot.  

I øvrigt fik Lars Arp sølv og Ib Trier bronze i trick for +65 

år. Stort tillykke fra AAVK. 

Billedet t.h. fra præmieover-

rækkelsen til Jyllandstouren 

 

Båden tages snart op 

Sæsonen fortsætter til og 

med uge 42, hvor det stadig 

vil være muligt at få en vand-

skitur. I uge 43 tages båden 

op og  gøres godt og grun-

digt ren, inden den sættes i 

vinterhi.  

Æresmedlem Niels 

Mozart på besøg. Her 

snakkes dyre ure med 
Peter Søndergaard 


