
Sådan finder du vej
OBS: Check altid vores hjemmeside om vi har åbent 
inden du tager afsted!

Hedeland Skicenter ligger på Tranemosevej 10, Reerslev, 
2640 Hedehusene. GPS koordinater: N 550 37.676’, E 120 
10.515’.

Du kan også finde Hedeland Skicenter på Google Maps og få en 
rutevejledning der, eller du kan følge nedenstående anvisninger.

Fra Roskilde

• Kør ad Hovedgaden (156) 
og drej til højre ad 
Brandhøjgårdsvej og 
fortsæt 3,2 km.

• Drej til højre ad 
Tranemosevej og fortsæt 
200 m.

• Drej til højre og fortsæt 
800 m til parkerings
pladsen.

Med bus fra Hedehusene

• Tag med Bus 116 (se 
køreplan) fra Hede
husene station mod 
Reerslev skole til 
Solvang.

• Gå fra Solvang til 
Tranemosevej 10, 
Reerslev, 2640 
Hedehusene.

• Det tager ca. 18 
minutter at gå der til. 
Afstanden er cirka 1,4 km. 

Husk sygesikringskort og kontanter hvis du skal leje udstyr!

Hedeland Skicenter 
Danmarks største skibakke

3 lifter ⚫ 45 meter højdeforskel ⚫ 282 
meter nedfart ⚫ Snowpark ⚫ 

Børneområde ⚫ Belysning ⚫ Snekanoner 
⚫ Skiudlejning ⚫ Varmestue ⚫ Kiosk ⚫ 

Parkering ⚫ og meget mere …

www.roskildeskiklub.dk
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Skibakken i Hedeland Skicenter er etableret i natur- og fritidsområdet 
Hedeland i 1987 og betjenes i dag af to tallerkenlifte i venstre side, og 
en børnelift i højre. Lifternes samlede kapacitet er ca. 1800 personer i 
timen. Faldhøjden på bakken er 45 meter, og den er 282 meter lang.

I venstre side af bakken findes der en snowpark, med forskellige rails og 
bokse. Kælkning på bakken er ikke tilladt, men der er mulighed for at 
kælke til højre for børneliften. 

Hedeland Skicenter har en af Danmarks største skistalde, og udlejer til 
rimelige priser, som du kan se på vores hjemmeside. OBS: Husk 
sygesikringskort og kontanter hvis du skal leje udstyr! Check 
altid vores hjemmeside inden du tager afsted!

Læs meget mere på vores hjemmeside: 

www.roskildeskiklub.dk
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