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Så blev det
alligevel forår...
Så er foråret over os og vores landsby har fået en make-over af en
stor flok Skjødsere der på en formiddag har gjort et godt stykke
arbejde rundt omkring i byen. I dette nummer kan du også læse
om det store “Lindberg Sport - Det nye Pinseløb” der kommer
gennem Skjød den 21. maj. SBIF har planlagt flere ting for dagen.
Den 21. maj er også fristen for at melde sig som arrangør af byfesten i år. Redaktionen håber på det lykkes at sammensætte et
festudvalg, så vi atter kan få en byfest op at stå.
Bliv også klogere på eSport, i artiklen hvor Skjødseren Michael
fortæller lidt om hvad dette indebærer.
Redaktionen hører også meget gerne fra dig, hvis du har noget på
hjerte. Det må også gerne være billeder og tegninger og vi kunne
ønske os noget fra byens mindste borgere også.
Redaktionen

Hvad er eSport
Hvorfor gå til esport?

samlet de garvede gamere i området. Vi skal
Mange voksne mennesker er af den holdning, deltage i 2 større events (det største med 5000
at eSport handler om at spise chips og drikke deltagere) næste sæson, og derudover deltasodavand, mens man spiller spil. Og at det er ger vi i eSportligaen, hvor vores talentfulde
drenge netop har sikret sig oprykning til 3.
noget pjat at kalde det for en sport.
division.
MEN – hvis skak, minigolf, bowling m.m.
kaldes sport,
Skulle der være
bør eSport også
interesserede,
anerkendes
»Samarbejde, komsom gerne vil
som sport. Og
munikation,
sund
være med i
heldigvis er
klubben, kan
kost, ergonomi – og
holdningen ved
jeg fortælle,
at ændre sig i
meget mere – har
at der efter
befolkningen,
meget
stor
værdi«
sommerferien
og det vil jeg
åbnes op for
gerne prøve at
medlemmer fra
redegøre for.
3. klasse og op.
I er meget velkomne til at besøge klubben og
For hvem og hvad er det?
også kontakte mig for yderligere info.
I min klub – Favrskov eSport – handler det
i høj grad om fællesskabet. Det at høre til et
Med sportslig hilsen
sted, at være sammen med andre, og få nye
Michael Juul Thomsen, Hejnskildevej,
venskaber på tværs af alder og køn. Mange
tlf. 2445 8011
mennesker, der er blevet kaldt nørder, kan
nu være sammen med andre, og være stolte
af det de laver. Og vise at de er gode til noget.
Og det har stor værdi.

Fakta om esport:

Vi har stor fokus på samarbejde, kommunikation, sund kost, ergonomi – og meget mere.
I Favrskov eSport er det forbudt at medbringe
usunde ting i lokalet, og målet er, at vi snarest
muligt får et samarbejde op at stå med et fitnesscenter, så vores medlemmer kommer ned
at motionere som en del af træningen.

Favrskov esport

Vi er i Favrskov eSport i fuld gang med planlægningen af næste sæson. Og planen er, at
vi starter flere talent-hold op i CS-GO (dette
står for Counter Strike - Global Offense, et
skyde- og strategi spil, red.) samt vil prøve
at etablere et +25 hold, hvor vi vil prøve at få

• eSport = Electronic Sport.
• Hurtigst voksende i DK.
• Største sport i Sydkorea.

• Rekord på 100.000 tilskuere til en finale.
• Gennemsnits gamere har en alder på 31 år.
• 48 % gamere er kvinder.
• CS-GO mest kendt i DK. (Det står for:
Counter Strike - Global Offense)
• Støt stigende økonomi.
• 21.000.000 $ i samlet præmie i DOTA 2 ved
en turnering.
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Nat på Skjød Stadion

Så er vi klar igen med en fantastisk weekend på Skjød Stadion.
I år sker det lørdag den 25 august kl 11.
Allerede nu er noget af programmet på plads.
Hjemmeværnet vil komme igen med et nyt program.
Derudover skal der laves mad af en ny kok, som sikkert har noget spændende på menukortet.
Hele dagen vil der være bål, hygge/lege og ellers bare afslapning ude i naturen.
Alle er velkommen til at deltage med eller uden børn/børnebørn.
Prisen vil være 50 kr. for børn og 70 kr. for voksne.
Der vil være frokost, aftensmad og morgenmad søndag.
Håber i har lyst og tid til at deltage.
Tilmelding og betaling kan ske til
Lone 28947403
Patricia 23397054
Dorthe 22830218
Betaling skal ske ved tilmelding via MobilePay.
SU senest den 13 august.
Mange hilsner
De unge Mødre
(der er blevet lidt ældre!)
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Der vil være mulighed for at sætte telt op fra fredag aften.

Domen venter på anvendelse
Lige nu er den en flot skulptur ved gadekæret,
men det var ikke det, der var tænkt ved starten af projektet ”Byg en dome”.
Det var en sjov oplevelse at være med til
at skabe og bygge domen. Det kan blive en
spændende proces at opnå enighed om dens
funktion og placering.
Derfor holder Domegruppen workshop den
29. maj kl. 19 ved gadekæret/forsamlingshuset.
Alle skjødsere med en holdning til domeprojektet inviteres til at komme. Vi vil høre og vil
snakke om funktion og placering til denne
specielle konstruktion. Der vil være ”kaffe på
kanden” så det kan blive en hyggelig aften.
Du kan også give din mening tilkende på
Skjøds Facebook side.
Lise Skov og Hanne Wind-Larsen

Blåmejsevisit
Denne lille fyr er en flittig gæst ved mit køkkenvindue.
Send gerne billeder eller børnetegninger til
redaktionen - det kan både være fra arrangementer i byen eller bare som her et lille glimt
fra hverdagen.
I kan sende pr. mail til
skjoedtidende@gmail.com
Mvh Mette Sig
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Forårsstemning og arbejdshandsker

Der var en dejlig positiv stemning over årets
landsbydag den 21. april. Vejrguderne var
absolut med os og de mange fremmødte var
med på at ”nikke den en skalle” og sørge for
at byens arealer tager sig godt ud, ikke mindst
med henblik på de kommende konfirmationer i byen.
Efter en hyggelig morgenkaffe i Klubhuset
gik de ca. 30 fremmødte frisk i gang med de
ventende opgaver. Det var dejligt at se kendte
ansigter, såvel som nye borgere i samarbejde
om de opgaver, der var forberedt til afvikling
på de 3 timer vi havde sat af.
Den største opgave var at få plantet 300 bunddække planter på en skråning ved Klubhuset.
Der er egentlig tale om en genplantning, men
arealet var så sammenvokset af ukrudt at vi
havde valgt at få Børge Bach til at skifte jorden ud, inden der blev lagt ukrudtsdug og de
300 nye Vinca planter, vi have fået fra Favrskov Kommune, kunne sættes i jorden. Denne gang ser vi frem til, at planterne har fået
bedre konkurrence- betingelser.
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Et andet arbejdshold gik i gang med at reparere tribunerne på boldbanen, da det var
gået hårdt ud over siderne i akryl plast. Det
virkede sjovt nok til at der var mest opmærksomhed på at få hjemmebane tribunen på
banens østlige side til at fungere bedst, men
det kan måske være fordi, at det er der kagebage-teamet plejer at holde til. Samtidigt blev
stregerne på boldbanen kridtet op, da årets
første kamp spilles allerede mandag den 23.
april, kl.19.
På hjørnet af Bygaden og Skræddergyden står
der en mindesten fra genforeningen i 1920

gadekæret sættes op (eller egentlig ned). Samtidigt blev der spredt strandsand på træ-promenaden langs den sydlige side af gadekæret,
da det har vist sig at vandtågerne fra springvandet gør brædderne pivglatte og farlige at
gå på. Desuden bliver de i alt 9 bord-bænkesæt sat ud fra deres vinteropbevaring og er nu
klar til fri afbenyttelse.
Der blev selvfølgelig klaret mange andre større eller mindre opgaver, da der absolut ikke
var ledige hænder på noget tidspunkt.

og ved siden af den en flagstang. Begge var
blevet bosteder for alger og lav og flagstangen måtte lægges ned for at gå til kamp mod
de uønskede beboere. Ukrudtet blev fjernet
rundt om mindesmærket af et par friske unge
piger og nu ser der igen fint ud på hjørnet.
Traditionen tro er det i forbindelse med
landsbydagen at pumpen til springvandet i

Som afslutning på dagens indsats blev der
serveret hot-dogger med det hele og selvfølgelig budt på øl og vand.
Samlet set er det ingen sag at give 3 timers
arbejde i byens tjeneste, når det kan lade sig
gøre at få så meget fra hånden og få det hele
til at tage sig så godt ud.
Erling (SBIF)
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Hejnskildevejs Helle

Hejsnkidevej har fået en helle midt på vendepladsen. Henning stod for kyndig vejledning,
da borde og bænke skulle bygges på vejens
arbejdsdag. Det er blevet et super hyggeligt
samlingspunkt, der allerede samme aften blev
indviet med pizzaspisning.
En helle er et tilflugtssted eller et fristed og
det kommer fra ordet Hellig - og hvad kunne
være mere passende til en vej, der er opkaldt
efter Skt. Hejns kilde.
Kom op forbi og hold et lille hvil
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Nogle af årets fastelavnssoldater

Dansk Yoga i Skjød
Siden 2013 har Rita Lund undervist i yoga i
klubhuset i Skjød. Klubhuset er reserveret til
yoga hver onsdag i sæsonen og samarbejdet
med SBIF fungerer godt både mht. rengøring,
belysning og varme.
Alle deltagerne skal være medlem af SBIF.
Der er pt. to formiddagshold og et aftenhold
fordelt på 3 måneder om foråret og 3 efterårsmåneder. Holdene er stort set fyldt op
hvert år. I denne forårssæson deltog ca. 24
elever, hvoraf godt halvdelen er fra nabobyerne.

Rita blev eksamineret yoga-lærer på Dansk
Yogas 2-årige uddannelse i Aarhus i 1986 og
har således mere end 30 års undervisningserfaring. I de første mange år har hun undervist
flere forskellige steder i Vesthimmerland og
siden 2005 i Hammel-området. Rita deltager
hvert år på yoga-kurser i ind- og udland. I
år går turen til Færøerne på en uges kursus
kombineret med vandring.

Alle kan være med, idet øvelserne ikke kræver specielle fysiske eller erfaringsmæssige
forudsætninger. Yoga er for begge køn, dog er
der flest kvinder på holdene. Forårssæsonen
i år er slut med udgangen af april og næste
sæson starter til september.
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Vores Verden
At bo i en landsby er ikke ensbetydende med
kedsommelighed og bonderøve. En ny film
sætter i stedet ord og billeder på fortræffelighederne i Favrskovs landsbyer.

og samtidig tiltrække nye beboere til vores
landsbyer, forklarer Hanne Smedegaard (V),
der er formand for Landsbyrådet i Favrskov
Kommune.

Det er Landsbyrådet i Favrskov Kommune,
Filmen ”Vores Verden” kan ses på
der står bag filmen med titlen ”Vores Verden”
for at markedsføre det, der gør landsbyerne
favrskov.dk
til noget helt særligt.
og på
Favrskov Kommunes facebookside
- Alle vores landsbyer kan noget særligt, alli- eller på
Youtube: Vores Verden - Favrskov
gevel har de en masse fællestræk, som vi får
vist i filmen. Med filmen kan vi både skabe
https://www.youtube.com/watch?v=C82v4q9WZI0
kendskab til landsbyernes særlige kendetegn
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Skjød Jagtforening
Fugleskydning
Lørdag den 7. juli 2018
afholder Skjød Jagtforening sin årlige fugleskydning i Bodtofte Skov

Skjødsere over 18 år, der ikke er medlem af jagtforeningen kan også deltage.
Interesserede der vil være med til at hente Kongen, Gert Frisch, mødes ved Skjød Gadekær
kl. 09.00
Traditionen tro nyder vi en lille forfriskning hos regenten, hvorefter vi drager til skydebanen i
skoven, hvor der er kaffe og morgenbrød.
Efter indskrivning starter fugleskydningen ca. kl 11
Deltagelse, inkl. mange flotte præmier på fuglen, samt kaffe og rundstykke ved ankomst,
koster 150,- kr. pr. deltager (betales på pladsen).
Vi holder middagspause ca. kl. 12.30 til 13.30, hvor vi nyder vores medbragte mad.
Drikkevarer, pølser m.m. kan købes.
Om eftermiddagen kan der købes kaffe og kringle m.m.
Alle er velkomne, også i løbet af dagen, men de der ønsker at skyde på fuglen bedes tilmelde
sig til Jens på mail: skjoedjagtforening@gmail.com eller på tlf.: 86961150 / 22837726
Vel mødt til en festlig dag.
Bestyrelsen
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Referat fra generalforsamlingen i
Skjød Forsamlingshus
6/3, 2018

1. Valg af dirigent
Bjarne Andersen valgt.
2. Beretning ved formanden
I Gittes fravær blev det til næstformandens beretning i stedet.
Hannes beretning blev godkendt og indeholdt bl.a.
• Kulturåret med ”Dans din Nabo”
• Maskulin gastronomisk frokost
• Scenekunst i landsbyerne
• Bestyrelsen stod for at finde bolig og indrette den til kunstnerne og øvrige medarbejdere
i forbindelse med kulturprojektet ”Dans din nabo”
• Mange gode aktiviteter i kulturåret: Børneaktiviteter, domen, kunst i busskuret, Skjøds
stamtræ, Skjød-bogen.
• -Sommerfest blev en våd omgang vejrmæssigt, godt aftenarrangement med live-musik.
• -Landsbytræf i Grundfør
• -Høstgudstjeneste med fuldt hus.
• -Vellykket første søndag i advent
3. Regnskab ved kassereren
Regnskabet blev godkendt.
”Dans din nabo”- projektet bidrog med ca 23.000 kr.
Årets overskud var på godt 24.000 kr.
4.Indkomne forslag
Ingen forslag
5. Valg til bestyrelsen
Lone M. Hansen ønskede ikke at genopstille. Gitte Nielsen blev valgt.
Thomas Askov Sørensen ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Anny Hansen
har været suppleant i 2017 og erstatter nu Thomas.
6. Valg af suppleanter
John Christensen og Christian Nørgaard blev valgt.
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7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Lone M. Hansen blev valgt som revisor og revisorsuppleant blev Bjarne Andersen.
8. Evt.
Her meldte Ina Kjær og Birthe Kristensen sig som frivillige hjælpere til forsamlingshuset. De
skal kontaktes, hvis der er brug for praktisk hjælp.
Bestyrelsen i Skjød Forsamlingshus:
Formand: Gitte Jakobsen
Næstformand: Hanne Wind-Larsen
Kasserer: Gitte Nielsen
Sekretær: Carl Christian Lund
Øvrige medlemmer:
Anny Hansen
Jakob Mølgaard
Birgit Sehested
Suppleanter:
John Christensen
Christian Nørgaard

Bagerst fra venstre Hanne Wind-Larsen, John Christensen, Birgit Sehested, Gitte Jakobsen. Liggende Jakob Mølgaard
Forest: Anny Hansen. Gitte Nielsen, Christian Nørgaard, Calle Christian Lund.
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SBIF - En forening for de fælles interesser
I vanlig afslappet stil kunne Troels Pil Thomsen svinge dirigentstokken til den årlige Generalforsamling i SBIF, der blev afholdt den
5.April 2018.
Først skulle formand Erling aflevere sin beretning fra sit første år som formand, efter
den afgåede formand Allan Kristensen. Erling
kunne fortælle at det har været et bitter-sødt
år med rigtig gode arrangementer og et rigtigt godt samarbejde med den arbejdende bestyrelse. Desværre har der på den anden side
været et svigtende fremmøde til årets byfest,
hvilket betyder at der ikke i traditionel forstand arrangeres en byfest i 2018. I følge en
opfordring i Skjød Tidendes november-udgave 2017 (side 21) skulle der sammensættes
et nyt festudvalg af medlemmer uden for
foreningernes bestyrelser. Dette udvalg skulle
lave et program for den eventuelle fest, inden deadline for Maj 2018 udgaven af Skjød
Tidende. Dette er ikke sket.

præciserede betingelser for anvendelse, og
afkrævede en redegørelse fra det nye Shelter
udvalg under SBIF for en række betydende
forhold, inden en Landzone-tilladelse kan
udarbejdes. Shelter kan derfor ikke stå klart
til indvielse i 2018.
Simon Johnsen gennemgik årsregnskabet,
som viste et lille overskud på årets drift og en
samlet kassebeholdning på omkring 38.000,-.
Regnskabet blev godkendt.
Valg til bestyrelsen foregik uden det store
drama. Heidi Fogh modtog genvalg for en ny
toårig periode, men desværre måtte foreningen sige farvel til kasserer Simon Johnsen,
som har været en uvurderlig og alsidig støtte
for foreningen gennem 6 år. Tak for dit store
arbejde Simon. Som nyt medlem af bestyrelsen stillede Jens Bay Madsen, Glæsborgvej
35, op og blev valgt ind. Jens og Camilla har
kun boet i Skjød siden Påsken 2017, så det er
rigtig godt gået Jens.

En anden opgave, der har givet bekymrede
Troels Pil Thomsen og Steen Rasmussen blev
miner, har været opførelsen af et Shelter /
genvalgt som revisorer.
Bålhytte i det nordvestlige hjørne af boldbanen. Indsigelser fra tre naboer er blevet taget
Erling Stoltze - SBIF
meget alvorligt af både SBIF og Favrskov
Kommune, som på et møde den 5. April 2018
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Thomas og Tina, Bygaden 2
Vi hedder Tina og Thomas Askov Sørensen og flyttede til Bygaden 2 i Skjød i december 2015.
Jeg (Tina) kommer oprindeligt fra egnen, født i Hinnerup 1966, og har boet blandt andet i
Hammel i 18 år, hvor mine 3 børn; Nicki, Michelle og Katharina på henholdsvis 31, 30 og 27
år er født og opvokset. Boede herefter 12 år i Horsens. Jeg er uddannet erhvervskorrespondent i engelsk og tysk men er nu førtidspensionist pga. Aspergers Syndrom, PTSD og gigt.
Thomas, min mand gennem 7 år, er oprindelig fra Rødovre, født 1974, men flyttede til Jylland
i 2002. Herefter, som jeg, bosiddende i Horsens i en årrække. Han har Dannie på 15 år. Thomas har arbejdet inden for Forsvaret, og har også kørt som chauffør i lastbil og taxa i en årrække. Nu arbejder han som operatør inde på Hammel Fjernvarme, hvor han har været i 3 år.
I 2013 besluttede vi os til at flytte fra Horsens og tilbage til Hammel-egnen, hvor vi boede
inde i Hammel by et par år, men valgte så at opsøge noget mere landligt. Det blev så Bygaden
2 her i Skjød, og det har vi ikke fortrudt. Vi synes det er en utrolig dejlig by. Vi bruger meget
tid på hus og familien, samt vores hund Zenya, som fungerer som terapihund for mig.
Vi elsker at rejse og få en masse nye oplevelser, gerne med historisk vinkel.
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Er det dig, der skal sparke Byfesten 2018 i gang?
Foreningerne har sluppet tøjlerne og ønsker nye kræfter til at arrangere Byfest i sommer. Vil
du være med til at planlægge Byfesten, så er det nu, du skal træde til.
Kom og vær med, tag din teenager med, din nabo under armen og vær med til at forme Byfesten.
Send en sms til Erling 3026 0433, Gitte 2440 0988, Hanne 3064 6586 eller snak med Anny på
Skolebakken og fortæl os, at du gerne vil være med i festudvalget.
Festudvalget vælger dato for Byfesten og planlægger dagens forløb. Sidste tilmeldings-frist til
festudvalget er d. 21. maj.

Husk pinse-kaffe!
Ved gadekæret
Søndag den 20 maj kl 10.00
Medbring selv kaffe og brød og alt tilbehør, der skal til for at stille sulten og tørsten.
Vi ses til en hyggelig formiddag!
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Tumlastik
Har du en lækker tumling fra 0 og op til
3-4 år, som kunne tænke sig at mødes
med andre jævnaldrende her fra byen?
Solveig Johnsen og jeg har snakket om at
arrangere et hold med tumlastik/legestue for
Skjøds yngste borgere en gang om måneden
eller hver 14. dag i Klubhuset. Alt afhængigt
af hvad der er tilslutning til.
Klubhuset rummer allerede legeredskaber
til formålet, der tidligere har været brugt til
noget lignende. Der findes bl.a. madrasser,
balanceklodser, bolde, faldskærm samt legetunnel.
Tanken er en uformel og hyggelig eftermiddag for både børnene og deres forældre.
Vi ved, at der efterhånden er nogle stykker i
den størrelse og det kunne være SÅ hyggeligt,
hvis der kunne skabes venskaber inden for
byens grænser.
Thor på snart 2 år vil i hvert fald elske at tumle med nogle på hans egen alder her fra byen.
Og det samme vil Esther på 6 måneder.
Hvis ovenstående lyder interessant eller har
du forslag til, hvad der kunne foregå på en
tumlastik eftermiddag så kontakt endelig
Anna eller Solveig.
Anna
Skolebakken 2,
ak@thv.dk,
tlf.: 60 22 27 36
eller
Solveig
Bygaden 34,
solveigsandal@gmail.com
tlf.: 22 79 90 77
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Cykelløb

Skjød bliver centrum for stort, lokalt cykelløb –
”Lindberg Sport - Det Nye Pinseløb”
Mandag den 21. maj 2018 – 2. Pinsedag –
bliver Skjød én af hovedattraktionerne i et af
landets største og bedste elitecykelløb – det traditionsrige ”Pinseløb” – som er afholdt i Hammel og omegn siden 1975. Cykelløbet hedder
i år ”Lindberg Sport - Det Nye Pinseløb”. Læs
mere om løbet, og hvad der kommer til at ske
på dagen.

”Lindberg Sport - Det Nye Pinseløb”

I vinter blev Borger- og Idrætsforeningen
i Skjød kontaktet af Hammel Cykle Klub
(HCK), der gik med planer om at ændre
ruten for klubbens traditionsrige Cykelløb ”Pinseløbet”.
Der skulle ske noget nyt med løbet for at
gøre det mere sikkert, mere underholdende
og lettere at arrangere. En helt ny rute var på
tegnebrættet, som leder alle rytterne gennem
hovedgaden i Skjød adskillige gange - deraf
navnet ”Lindberg Sport - Det Nye Pinseløb”.
Lindberg Sport i nabobyen Lyngå er løbets
hovedsponsor.
På et møde med SBIF i marts redegjorde
HCK for arrangementet. SBIF bakker op og
vil gerne være med til at gøre dagen festlig
ved gadekæret for borgere og gæster – gerne efter belgisk forbillede, hvor enhver lille
cykelbegivenhed er forbundet med fest og
farver.

Om Cykelløbet

Næst efter Danmark Rundt og Post Cuppen
er Pinseløbet i Hammel det største og bedste
Cykelløb i Danmark under DCU (Danmarks
Cykle Union). Løbet er for hele den hjemli18

ge, danske cykelelite – fra børneklasserne til
de professionelle kontinentalhold i A klassen,
der er landets bedste. I alt deltager mellem
700 – 900 ryttere, herunder også gæster fra
Sverige, Norge og Tyskland.
Løbet er berygtet for bakken ved Pøt Mølle,
der på godt, og mest ondt, har beseglet mange håbefulde cykelrytteres skæbne. I den nye
udgave af løbet skal A feltet over den lede
bakke hele 9 gange med en samlet løbslængde
for topeliten på 130 strabadserende km.

Om Ruten

”Lindberg Sport - Det Nye Pinseløb” køres
på en 14,4 km rundstrækning. Felterne starter fra HGF Fodbolds klubhus i Hammel og
kører med masterstart til ruten, der begynder
ved den røde lade ved Frijsenborg Gods. Som
det fremgår af oversigtskortet, vil store dele af
den være ensrettet.
Ruten er afvekslende med brede veje, der
indbyder til stor fart, smalle snoede veje, hvor
der vil være hårde positionskampe, en teknisk meget svær nedkørsel og en modbydelig
bakke. Opløbsstrækningen og mål bliver ved
den røde lade ved Frijsenborg Gods.
De to absolutte højdepunkter på ruten er
Skjød (eneste by på ruten og afløser for Hammel) og Pøt Mølle Bakken.
I Skjød vil rytterne komme susende forbi
Gadekæret med 50 – 60 km/t. Samme sted vil
der være langningszone (forplejningszone for
rytterne), men kun for topeliten.
Vi håber, at der kommer mange, der hepper

Rutekort – ”Lindberg Sport - Det Nye Pinseløb”

og skaber stemning omkring gadekæret. I
topelitefelterne følges rytterne af servicebiler,
så der bliver travlhed, action og masser at se
på.
På ”Pøtten” er der traditionelt mange tilskuere, hvor der er mulighed for at komme så tæt
på rytterne, at man kan se direkte ind i deres
lidende øjne, når de langsomt - og med fråde
om munden - kæmper sig op ad bakken.
Som arrangør og løbsansvarlig har Hammel Cykle Klub naturligvis søgt tilladelse til
gennemførelse af løbet på ruten hos Favrskov Kommune og Politiet. På selve dagen
vil Politihjemmeværnet stå for regulering af
trafikken på vegne af politimyndighederne.
Derudover vil der være flagposter på ruten,
som HCK stiller til rådighed.

Hvordan påvirker cykelløbet Skjød?
På løbsdagen, den 21. maj, vil ruten være i

brug i tidsrummet kl. 08.00 – 15.00/ 16.00.
De første felter kommer gennem Skjød lidt
efter kl. 09.00.
I løbet af dagen sendes 18 – 20 felter ud på
ruten, og der vil i kortere tidsrum være op til
5 felter på ruten samtidig - afhængig af tidspunkt på dagen. Da felterne skal køre flere
omgange betyder det, at der kommer sammenlagt ca. 80 felter gennem Skjød.
Trafikalt set vil Brundtvej, Bygaden og Glæsborgvej være ensrettede under løbet, og det
giver naturligvis lidt besværligheder, men
der er ingen, der bliver forhindret i at køre i
samme retning som cyklerne, og beboerne
i Skjød bliver derfor på ingen måde spærret
inde. Men det anbefales, at man kører uden
om ruten, hvis man kan, så man undgår at
forvilde sig ind i et felt. Skulle det alligevel
ske, så træk helt ind til siden og lad rytterne
passere.
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Ruten gennem Skjød kan ses her:

”Lindberg Sport - Det Nye Pinseløb” er et
cykelløb på højt niveau, og derfor vil flere af
felterne komme gennem Skjød med høj fart.
Alle beboere - særligt små børn – opfordres
til at færdes omkring hovedgaden med agtpågivenhed, især hvis man kommer fra sidevejene til Bygaden, hvor oversigtsforholdene
ikke er alt for gode.
Topelitefelterne vil medbringe følgebiler,
så der vil også være en del gennemkørende
trafik.

skilte, der anviser kørselsretning m.m., og der
vil også være flagposter fra Cykle Klubben til
stede langs Bygaden.
Forud for løbet omdeler Hammel Cykle Klub
flyers med information om løbet til beboerne
i Skjød samt beboere langs ruten.

Hvad sker der i Skjød under løbet

SBIF vil gerne opfordre alle til at tage godt
imod dette arrangement. Vi tænker, at det
vil være en lejlighed til at gøre noget nyt og
festligt i byen. Mens der knokles på cyklerne,
På vej ud ad byen på Glæsborgvej etableres
kan vi som tilskuere nyde aktiviteterne fra en
i rabatten i højre side en ”Dropzone”, hvor
mageligt tilbagetrukket position på en haveløbsdeltagerne kan smide deres affald. Ham- stol langs med ruten, eller endnu bedre lige
mel Cykle Klub vil fjerne dette og andet affald hvor det sker – ved gadekæret. Husk at tage
på ruten, når løbet er forbi.
børnene, det gode humør og evt. en klaphat
og et flag med
Der vil være langningszone (til uddeling af
forplejning) ved gadekæret, så der henstilles
Lørdag den 19. maj vil der på forhånd blive
til, at parkeringspladserne foran gadekæret
opstillet en toiletvogn og festtelte på parkeIKKE benyttes af de lokale beboere på selve
ringspladsen ved gadekæret, som selvfølgeløbsdagen.
lig vil være afspærret for anden anvendelse.
Teltene kan også anvendes søndag til Pinse
Hammel Cykle Klub vil på dagen opstille
morgenkaffe.
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Vi håber at borgerne i Skjød vil tage de trafikale udfordringer med et smil. Hvor der er en
vilje, er der en vej – selvom den måske lige er
ensrettet på dagen.
Mandag den 2. Pinse dag går det så løs. Fra
kvart over 9 vil der være en konstant bevægelse af cykler og følgebiler igennem byen.
SBIF er på pletten med fadølsanlæg, salg af
øvrige drikkevarer, popkorn og lune chips.
Omkring frokosttid vil der være gang i pølsegrillen, og vi har naturligvis sørget for, at der
er siddepladser både inde og ude.

forbi, og så er det naturligvis op til den enkelte, om det hele slutter der. Vi håber i alle
tilfælde, at dette kan være starten til en årligt
tilbagevendende begivenhed og ser frem til,
at vi tager godt imod dette nye initiativ. Husk
at fortælle det til venner og familie.

Starttider – ”Lindberg Sport
– Det Nye Pinseløb”

Nedenfor listes felternes starttider. Fra start
i Hammel til ankomst i Skjød går der for C
klassen ca. 10 minutter og samme klasses
omgangstider vil ligge på ca. 21 minutter.
Foran hvert felt vil der være en førervogn. På
vognens tag vil der være et skilt, der angiver
hvilken klasse, der nu kommer (eller hvilket
felt). Førervognen vil under hvert løb køre
umiddelbart foran den førende rytter, og
dermed bliver det forholdsvist nemt at følge
med.

Vi har også sørget for at skubbe lidt til feststemningen ved at få musik fra et live orkester. Fra en overdækket trailer vil der blive
spillet 2 gange ½ time, første gang omkring
kl. 13. Det bliver den i Skjød verdensberømte
musiker Jens Bay Madsen, der med sit band
”Taletid” sørger for at gøre os lidt glade med
et udvalg af egne og kendte numre fra pop
Rytterne i hvert felt har numre på ryggen.
genren. De har lovet ikke at spille øredøvende Hver klasse har en bestemt nummerfarve.
højt.
Eksempelvis har Herre A sorte rygnumre.
Dette kan også lette opgaven med at følge
Omkring kl. 16 vil den sidste cykel komme
med.
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Vindere af Pinseløbet gennem tiderne
1975 Gunnar Asmussen, Århus

1990 Christian Andersen, Skive

1976 Henning Jørgensen, Herning

1991 Sten Sørensen, Århus CK

1977 Allan Jacobsen, Ordrup

1992 Løbet standset af politiet

1978 Jan Høegh, Hillerød

1993 Marc Strange Jacobsen, Sorø

1979 Jan Steensen, Skive

1994 Klaus Kynde, Odder

1980 Kim Andersen, Professionel

1995 Nikolaj Bo Larsen, Ordrup

1981 Johnny Weltz, CC Gladsaxe

1996 Taieb Braikia, Odder

1982 Frank Plambeck, Hamburg

1997 Michael Rosborg, Herning

1983 Jørgen Marcussen, Professionel

1998 Martin Kryger, Team Acceptcard

1984 Niels Ole Hald, Hammel

1999 Lennie Kristensen, Team Fakta

1985 Kim Eriksen, Professionel

2000 Jacob Gram Nielsen, Team Fakta

1986 Johnny Weltz, CC Gladsaxe

2001 Ari Højgaard, Herning

1987 Ole Eriksen, Næstved

2002 Brian Vandborg, Herning

1988 Kim Eriksen, Professionel

2003 Morten Christiansen, Glud og Marstrand

1989 Kim Andersen, Professionel

2004 Jacob Moe Rasmussen, Team PH

Skrevet af Jesper Dannerfjord – HCK og Erling Stoltze - SBIF
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Nyt fra Sølvsten Vandværk
Vandværket holdt generalforsamling uden
udskiftning i bestyrelsen, idet Leif Bentzen,
Per Kristensen og Søren Westermann blev
genvalgt. De øvrige medlemmer er Kurt
Fagerlin og Carsten Pedersen. Tak til Aase
og Niels Anker for tilsynet med vandværket
gennem flere år. Dette arbejde er nu overladt
til Carsten Pedersen – ring til ham ( tlf. 2332
1686 ) hvis der er problemer med forsyningen.
Det har været et roligt år uden større udgifter.
Økonomien ser fornuftig ud, så vandprisen
fortsætter uændret. Der er oppumpet knap
6.000 m3. Vi vil gerne holde os på dette niveau, så spar gerne på forbruget og hold øje
med utætheder i systemet. Tjek for eksempel
vandmåleren på et tidspunkt, hvor du ved,
der ikke bruges vand. Så skulle den helst stå
helt stille.
Analyserne af vandkemien viser en svagt faldende nitratmængde, så den nu er nede på 38

mg/l. Desværre er der stadig en rest af et nedbrydningsprodukt af ukrudtsmidlet atrazin,
dog heldigvis langt under grænseværdien. En
stor del af vores boringsnære beskyttelsesområde er allerede godt beskyttet, men inden for
et par år regner vi med at skulle udvide det
beskyttede areal en smule.
Søren Westermann, formand.

Gik du glip af rejsen til Verdens Ende
Os, der var med, fik en spændende fortælling krydret med rigtig mange fine billeder
fra sejlturen fra New Zealand til Sydpolen og
retur. En rejse på 5120 sømil/9482 km og varede 34 dage. Vi hørte om livet ombord på et
russisk ekspeditionsskib, hvordan man indrettede sig med en fremmed i en 2 sengskahyt
og fik tiden til at gå, når man ikke var på
dækket for at fotografere eller vandrede på et
af de mange stop, der blev gjort undervejs på
små øer.

Der var billeder af pingviner, hvaler og sæler,
krydret med historier om nørdede mennesker, der har sat sig nogle helt specielle mål i
livet.
Foredraget tiltrak en del gæster udenbys fra,
men desværre ikke så mange lokale.

Vi så mange flotte billeder af havfugle, specielt den store albatros, som opholder sig
det meste af tiden på havet med undtagelse
af den korte tid, hvor den ligger på reden.
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KALENDER
Dato

Arrangement

Sted

7.

SKJØD IF vs Hørning, kl 19.00

Stadion

16.

SKJØD IF vs NVUI, kl. 19.00

Stadion

20.

Pinsemorgenkaffe, kl 10

Gadekæret

21.

Lindberg sport - det nye Pinseløb, kl. 9.00-16.00

Ved gadekæret og gennem
byen.

28.

SKJØD IF vs Kristrup B., kl. 19.00

Stadion

29.

Dome-workshop, kl. 19.00

Gadekæret/Forsamlingshuset

11.

SKJØD IF vs Ulstrup/Vellev, kl. 19.00

Stadion

23.

Gudstjeneste, kl. 19.00

Stadion

23.

Skt. Hans

Stadion

7.

Fuglesydning, hente Kongen, Gert Frisch, kl. 9.00

Gadekæret

7.

Fuglesydning, ca. kl 11.00

Bodtofte Skov

Nat på stadion

Stadion

Maj

Juni

Juli

August
25.

