
 

  

Om klubben 

Skanderborg Vandski Klub (SKVK) er stedet for dig, der 
vil dyrke vandskisport – enten på konkurrenceplan eller 

som en rigtig sjov motionssport. 
 
SKVK har eksisteret siden 1959; og klubben har været 
hjemhørende ved Stilling Sø siden 1960. Stilling ligger 
mellem Skanderborg og Hørning, ca. 20 km syd for 
Århus.  
 
Stilling Sø er det eneste sted i Østjylland, hvor vandski 
kan dyrkes på et rigtigt vandskianlæg, som består af et 
vandskihop og en slalombane. 
 
Skanderborg Vandski Klub er en traditionsrig forening 
med mange aktive medlemmer. 
Alt arbejde i SKVK sker på frivillig, ulønnet basis. 
 
Gennem årene har medlemmer hentet mange danske 
og nordiske mesterskaber og rekorder hjem til klubben 
og Skanderborg. 
 
I dag er vi ca. 40-50 medlemmer i klubben; og vi  
nyder faciliteterne i klubben og den dejlige natur  
omkring Stilling Sø.  
 
I klubhuset, der blev opført i 1993, er der herre-  
og dameomklædning, opholdsrum med TV, et køkken 
med det nødvendige, rum til udstyr og en stor terrasse 
med udsigt til vandskianlægget.  
 
Klubhuset danner rammen om mange hyggelige  
timer i en positiv og uformel stemning.  
 
Især en lun sommeraften vælger rigtig mange  
familier at tilbringe i klubben – så bliver der lavet 
grillmad, badet i søen, leget på plænen ved klubhuset, 
slappet af på terrassen og naturligvis stået på vandski.  
 
Vandski er for alle i familien – de yngste  
vanskiløbere er 6-7 år og de ældste over 60 år.  
 
Skanderborg Vandski Klub råder over vandski  
og vandskiudstyr, som du kan låne, hvis du vil  
prøve om vandski også er noget for dig.  
Start f.eks. med et billigt B-medlemskab med 30 
minutter inkluderet i kontingentet. (se pris under 
kontingent). 
 

Men først lige en advarsel: Vandski er lettere 
vanedannende. 
 
Læs mere om vandski på: www.skvk.dk.  

 Vejbeskrivelse 

Skanderborg Vandski Klub finder du ved Stilling Sø i 
Stilling, der ligger mellem Skanderborg og Hørning. 

 
Kører du på Århusvej i den nordlige del af Stilling, vil du 
se et skilt, hvor der står ”Vandskiklub”.  
Vejen hedder Stilling Kirkevej. Her drejer du ind. 
 
Efter ca. 50 m. drejer du til højre ned ad Cortinavej, og du 
kører forbi Marinavej på din vestre side.  
 
Næste vej til venstre er Alpinavej. Efter du er drejet til 
venstre til Alpinavej, kan du se Stilling Sø.  
Du skal bare køre lige ud – ned ad vejen mellem række-
husene og så kan du se klubhuset til venstre. 
 
Husk at køre hensynsfuldt og langsomt på vejen det sidste 

stykke ned til klubhuset. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Skanderborg Vandski Klub 
Alpinavej 13, Stilling - 8660 Skanderborg 

Telf.: 86 57 17 95 (klubhuset) 
Email: info@skvk.dk 

www.skvk.dk 
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Medlemskab 
Du skal være medlem af klubben for, at benytte klubbens 
faciliteter. Vores B-medlemsskab gør det dog meget billigt 
for dig, at prøve om vandskisporten er noget for dig.  
Du bliver medlem ved, at komme ned til klubben i dens 
åbningstider (se sejltider), ansøge om medlemsskab på 
klubbens hjemmeside www.skvk.dk , eller kontakte os på 
info@skvk.dk . 

I SKVK findes følgende kategorier for medlemskab: 
A-medlemskab 
B-medlemskab 
 
Medlemmerne inddeles yderligere i aldersgrupper: 

Delfin   0 – 14 år 
Junior 15 – 17 år 
Senior 18 –   ? år 

 
Du er junior fra sæsonstart i det år, hvor du fylder 15 år 
og senior fra sæsonstart i det år, hvor du fylder 18 år. 
 
 
A-medlemmer har 1. prioritet, og kan løbe efter at have 
skrevet sig på turlisten.  
 
 
B-medlemskab skal betragtes som et engangs-
medlemskab, der skal vise om vandski er en sportsgren 
du vil dyrke. B-medlemskabet gælder kun i én sæson. 
 
Et B-medlem får 30 minutter inkl. i medlemskabet, og kun 

30 minutter, som skal afvikles i samme sæson. Synes du 
herefter at det er sjovt, udfordrende, god motion og 
lettere vanedannende at stå på vandski, ja, så skal du 
opgradere til et A-medlemskab.  
 
Medlemmer kan frit benytte klubbens vandski, dragter og 
andet klubudstyr 
. 

  

 

Kontingent 
A-medlemskab   
Delfin  0 – 14 år 570 kr. 
Junior 15 – 17 år 750 kr. 
Senior 18 –   ? år 1.250 kr. 
   
B-medlemskab   
30 minutter   Alle aldre 250 kr. 
 
C-medlemskab   
Støttemedlemskab  300 kr. 
   
   
Studierabat: Mod forevisning af gyldigt studiekort 
bevilges studerende mellem 18 og 25 år rabat, således at 
Senior-A medlemskab kan erhverves for 950 kr. 
 
A-medlemskab kan erhverves til halv pris fra 1. august. 
 
Kontingent betales på www.club-net.dk/skvk.  
 

 

Minutpriser (minimumskøb 100 min.) 
Delfin og junior Pr. minut 3,30 kr. 
Senior  Pr. minut 5,50 kr. 

 
Minutter købes på www.club-net.dk/skvk. 
 
Minutter (Credits) sættes ind på dit personlige tag i 
klubben. Du er til enhver tid selv ansvarlig for dit tag. 
 
Kontingent + tag er personligt, og kan ikke deles eller 
lånes ud. 
 
Du kan kun stå på vandski, når du har betalt dit kontingent 
og har minimum 10 minutter på dit tag. 
 

 

Turlisten 

Du kan skrive dig på turlisten, så snart du er i klubben. Du 
kan kun skrive dig på for én tur af gangen. Er der mange 
på listen, er det almindeligt, at du kun står én tur (fire 
gennemløb) ad gangen. 
 
Kun bådførere, der er godkendt af bestyrelsen, må sejle 
båden. Husk at bådførerne er frivillige og ulønnede. 

 

  

 

Sejltider 
1. maj til 15. juni samt 16. aug. til 30. sept. 
Mandag til fredag kl. 10-12 samt kl. 17-21 
Lørdage kl. 10-12 samt kl. 14-16  
Søn-og helligedage Kl. 10-12 samt kl. 14-19 

 
16. juni til 15. august 
Mandag til fredag kl. 10-21   
Lørdage kl. 10-16   
Søn-og helligedage Kl. 10-12 samt kl. 14-18 

 
Skanderborg Vandski Klub tilstræber, at der er 
bådførere om aftenen alle hverdage – afhængig af vejr 
og vind.  

 
 

Juniortræning 
Delfiner og juniorer med A-medlemskab kan deltage i 
juniortræningen hver torsdag mellem kl. 17:00 og 
19:00. (Antalsbegrænsning kan forekomme) 
 
Undervisningen er indeholdt i dit kontingent. Den tur 
du løber til juniortræning betaler du med dit tag.  
Du er naturligvis velkommen til at stå på vandski andre 
dage, som ligeledes afregnes på dit tag. 
 
 

Gæstetur 
Se B-medlemskab.  

 

 

Klubhus leje  
Hvis du er klubmedlem kan du leje Skanderborg 
Vandski Klubs faciliteter i et antal timer, hvis I f.eks. er 
en gruppe som gerne vil have klubben for jer selv. 
 
I kan leje vandskiklubben inkl. bådfører for en timepris 
på 500 kr. Prisen inkluderer alt, dog ikke løbsminutter 
som afregnes på normalvis. I råder frit over 
vandskiklubben i lejeperioden.  
 
Et medlem kan max. leje klubhuset 1 gang årligt. 
 
 


