Medlemsblad for
ROSKILDE SKIKLUB
HEDELAND
32. årgang

Januar 2007

Nr. 1

Hafjell 2007

Foto: Nuser

HEDELAND SKICENTER
SKICENTRET:
2 parallelle skilifter z 2 begynderlifter z Ski- & støvleudlejning z 4 snekanoner
z Belyst bakke z Hyggeligt klubhus z P-plads lige ved liften

PRISER:

Voksne

Børn (u/15år)

LIFTKORT
Hverdage
Lørdag-søndag

50,- kr.
75,- kr.

25,- kr.
50,- kr.

UDLEJNING, SKI & STØVLER (alpin)
Hverdage
100,- kr.
Lørdag-søndag
125,- kr.

ÅBNINGSTIDER:
Hverdage
Lørdag-søndag

75,- kr.
75,- kr.

kl. 17:00-20:00
kl. 10:00-17:00

AUTOMATISK TELEFONSVARER:
Vor telefonsvarer giver dig bl.a. besked om sneforholdene på bakken:

46 56 20 25
Vejr-rapport: www.roskildeskiklub.dk
På gensyn i Hedeland Skicenter:
Klubhus 46 56 36 87
Den generelle:
For en god ordens skyld skal det bemærkes, at artikler og andre meningstilkendegivelser i Bindingen ikke er et udtryk for redaktionens
eller skiklubbens officielle holdninger, men alene er en gengivelse af de modtagne indlæg. Redaktionen forbeholder sig retten til eventuelt
at afkorte indlæg af redaktionelle årsager. Der tages forbehold for trykfejl og alle andre typer fejl, som måtte forekomme.

På redaktionens vegne
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Formandens spalte
Kære medlemmer af Roskilde Skiklub,
Først Godt Nytår til alle.
Når dette blad udkommer, er en stor gruppe af klubbens medlemmer og enkelte
ikke-medlemmer på tur til Abtenau, eller har været. Grunden til at den ikke har
kunnet sælges fuldt ud i klubregi er måske den dårlige snesituation på sidste års
tur. Jeg tror dog ikke på global opvarmning allerede og snemeldinger fra alperne i
år bekræfter da også dette, så det bliver sikkert fedt. Fedt bliver det også at have
eget band med til afterski!
Det har i flere år været et ønske med tur til Canada og luksusbus-tur sydpå. Begge
dele blev forsøgt uden det store held i år. Der var kun 3 tilmeldinger til Canada,
så den er aflyst. Der er også kun solgt lidt over halvdelen af pladserne i
luksusbussen.
Familieturen i uge 8 til Valloire har længe været udsolgt med 84 pladser.
Uge 10 til Sauze d’Oulx er også udsolgt.
Der er cirka 70 tilmeldte til ungdomsturen i Påskeferien og Hemsedal annonceres
i dette nummer af Bindingen.
Jeg vil ønske jer alle nogle gode dage på ski og afterski.
Thomas og Christine rapporter fra skigymnastik, at der gøres store anstrengelser
med at fjerne overskuddet fra jul og nytår, så man kan fremstå fit i det nye
klubtøj. Der møder mere end 100 hver onsdag.
Vi håber selvfølgelig alle på en god sæson på Hedeland, der står klargjort med
snehegn og ny køkkenbordplade.
Ligegyldigt om der kommer sne eller ej, vil Dansk Skiforbund afholde skileg på
Hedeland alle hverdage fra uge 4 til 11 for mere end 300 børn, hovedsagligt fra
daginstitutioner i København. Godt at stenbroens børn kan komme til Roskilde og
få ski under fødderne og jord under neglene.
Apropos Skiforbundet, er vi selvfølgelig stadig med, og det er vigtigt at
understrege, at vi for kontingentet, udover skibladet Pist n’ Powder og
medlemskab af FIS med mulighed for deltagelse i konkurrencer på ski, også får
klubbens medlemmer forsikret med hjemtransport, når de er med på ture
arrangeret af Roskilde Skiklub (eller en anden skiklub), hvis uheldet skulle være
ude.
Forberedelserne til Roskilde Festival 2008 er godt i gang. Ansøgningen er sendt
ind. Vi får svar senest 25. januar. Jeg regner selvfølgelig med, at vi er på, og
regner med at se mange af jer til nogle glade dage på festivalen.
Til sidst vil jeg huske jer på generalforsamlingen tirsdag 25/3 - 2008. Se
indkaldelsen her i bladet.
God sæson til alle.
Nis Nørgaard
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ROSKILDE SKIKLUB:

E-mail: roskilde.skiklub@ofir.dk
www.roskildeskiklub.dk
BESTYRELSEN:
Formand:
Nis Nørgaard
Rosengårdsvej 38
2830 Virum
E-mail: dr.nis@dadlnet.dk
Næstformand:
Michael Wahlberg
Strandtoften 8
4040 Jyllinge

40 89 38 65

46 73 29 45

Kasserer:
Gert Maegaard
Sjølundvej 5
2650 Hvidovre
36 78 32 25
E-mail: maegaard@post1.dknet.dk
Sekretær: (ind- og
udmeldelser,kontingent)
Gurli Vittrup
Gundsølillevej 43A y Gundsølille
4000 Roskilde
E-mail: roskilde.skiklub@ofir.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Annette Sejrsen
Dr. Margrethesvej 24,
4000 Roskilde
46 36 72 68
E-mail: annette.sejrsen@dk.ey.com
Thomas L. Nielsen
Svanevej 14, 4000 Roskilde
E-mail: thomas@svanevej.dk

46 36 32 10

Anne Birgitte Risskov Jørgensen
Kornvej 54,
4000 Roskilde
46 37 12 82
E-mail: sos.risskov@mail.tele.dk
REDAKTIONEN PÅ BINDINGEN:
Redaktør: Astrid Gade Frandsen
E-mail: astrid.gade@paradis.dk
Webmaster: roskilde.skiklub@ofir.dk
MEDLEMSTAL:
Ca. 780 enkeltmedlemmer
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UDVALG:
Arbejdsdag/sneproduktion:
Bent Petersen og Vagn Hansen
Kantine, Hedeland:
June Kranker og Lisbeth Feddersen
Festival:
Michael Wahlberg
Konkurrenceudvalg:
Mogens ”Nuser” Christiansen
E-mail: nuser@private.dk
Michael Gøttrup
E-mail: gottrup@c.dk

22 69 72 12
40 73 37 10

Rekruttering, Hedeland:
Kim Truesen, Otto Kornerup og
Olaf Nielsen
Rejseudvalg:
Nis Nørgaard
Rulleskøjter:
Teddy Krongaard
Gironummer:

46 14 01 46
(9173) 8 03 81 39

REGLER FOR MEDLEMSKAB:
Sæsonen går fra 1. august – 31. juli.
Skilledato for junior er 1. januar.
Familiemedlemmer skal have samme folkeregisteradresse, og når man fylder 21 år,
skal man være selvstændigt medlem.
Kontingent:
Junior < 21 år
Senior (fyldt 21 år)
Familie

kr. 275,kr. 450,kr. 900,-

Indskud:
Junior < 21 år
Senior (fyldt 21 år)
Familie

kr. 275,kr. 450,kr. 900,-

Deadline for BINDINGEN:
Ca. 1. april, hold øje m. hjemmesiden
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Hemsedalen april 2008
Sæsonens sidste skitur går til Hemsedalen. Vi skal bo i Veslestølen hytterne som
ligger oppe i bakkerne med direkte adgang til løjpen. Indkvartering sker i store 12
personers hytter og hytterne er disponible fra fredag kl. ca. 16.00 til søndag kl. ca.
10.00.
Du sørger selv for forplejning sammen med dine hyttekammerater. Der bliver
arrangeret fælles morgenmad ved ankomsten fredag.
Der er skiskole for begyndere og let øvede fredag og lørdag i 2 x 2½ time.
Husk at udfylde og fremsende "Skiskole Hemsedal April '2008" hvis du tilmelder dig
skiskole, idet vi skal bestille undervisere og fordele hold hjemmefra.
Afrejse Roskilde:
Ankomst Roskilde:
Pris (DKK):

Torsdag 17.4.2008 kl. 18.30 med sovebus
Mandag 21.4.2008 kl. ca. 07.00

Alder ved Begynder/let øvet
afrejse
skiskole
0-6 år
Gratis
7-15 år
Gratis
16->>>
Gratis

Rejse/ophold og
liftkort
1300,1800,1900,-

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsblanketten og send den sammen med evt. skiskole
tilmelding til:
Gurli Vittrup
Gundsølillevej 43 A, Gundsølille
4000 Roskilde
Eller pr e-mail til: roskilde.skiklub@ofir.dk
Indbetal hele beløbet på giro 8 03 81 39 eller overfør til konto 9173 - 8 03 81 39.
Tilmelding er først gældende når hele beløbet er betalt.
HUSK: Medlemsnummer SKAL angives på alle deltagerne, både på
tilmeldingsblanketten og på giroindbetalingen.
Hurtig tilmelding tilrådes. Tilmeldingen er bindende og hvis rejsen er udsolgt, vil du
få besked, senest 14 dage efter din indbetaling. Se desuden generelle regler for rejse
med Roskilde Skiklub bag i Bindingen.
Hvis du ikke hører noget, er du med på turen og vil høre nærmere ca. 14 dage før
afrejse.
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UGETUR UGE 4 TIL HAFJELL til
Sjællandsmesterskaber
I NORGE
Lørdag d. 19. til søndag d. 27. januar 2008
(Tilmeldingsfrist snarest mulig)
Sjællandsmesterskaberne.

Afgang fra Roskilde lørdag kl 19.30 med bus, ankomst til Hafjell søndag morgen.
Den følgende lørdag aften forlader vi hytterne og returnerer til Roskilde med ankomst
søndag formiddag.
Vi bliver indkvarteret i vores domicil på Hafjell, som er en stor hytte med 1 stk. 12
personers lejligheder lige ved pisterne.
Arrangementet omfatter bus tur/retur, indkvartering, liftkort samt fuld forplejning fra
søndag morgen til lørdag aften med. Drikkevarer såsom saft kaffe og te er inkluderet.
Der er mulighed for at deltage i Dansk Skiforbunds Sjællandsmesterskaber i de alpine
discipliner Slalom og Storslalom, som afvikles henholdsvis fredag og lørdag.
Pris:

Voksne
Junior
Børn u/8 år u/konkurrencegebyr

kr. 3.600
kr. 2.700
kr. 2.000
Mvh Konkurrenceafdelingen
Michael Nuser.

Tilmeld dig på tilmeldingssiderne
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”Få er oplevelse med de unge”
UGETUR UGE 10 TIL HAFJELL til
Danmarksmesterskaberne
I NORGE
(Tilmeldingsfrist 17.02.2008)
Lørdag d. 01. til søndag d. 09. marts 2008.
Danmarksmesterskaberne

Afgang fra Roskilde lørdag kl 19.30 med bus, ankomst til Hafjell søndag morgen.
Den følgende lørdag aften forlader vi hytterne og returnerer til Roskilde med
ankomst søndag formiddag.
Vi bliver indkvarteret i vores domicil på Hafjell, som er en stor hytte med 4 stk. 12
personers lejligheder lige ved pisterne.
Arrangementet omfatter bus tur/retur, indkvartering, liftkort samt fuld forplejning fra
søndag morgen til lørdag aften med. Drikkevarer såsom saft kaffe og te er inkluderet.
Der er mulighed for at deltage i Dansk Skiforbunds Danmarksmesterskaber i de
alpine discipliner Super-G, Slalom, Storslalom og Skiacross, som afvikles
henholdsvis onsdag, torsdag, fredag og lørdag.
For de voksne, som har lyst, er der mulighed for at deltage i Dansk Skiforbunds
Danmarksmesterskab. Separat tilmelding i forbindelse med turtilmelding er
nødvendig. Konkurrencegebyret opkræves særskilt
Pris:
Voksne
kr. 3.600
Junior
kr. 2.700
Børn u/8 år u/konkurrencegebyr kr. 2.000
Mvh Michael Nuser
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Ny anderledes start på sæsonen i konkurrencafdelingen
En projektgruppe bestående af bla. andre Johnny Albertsen, Nikolaj Vang samt de
trænere vi benytter og en enkelt aktiv, har for denne og de kommende sæsoner
udarbejdet et arbejdsgrundlag der ikke kun indeholde ture til konkurrencerne på
Hafjell. Der skal ske noget nyt for at tiltrække flere yngre skiløbere, samt fastholde
og støtte de top løbere vi allerede har. Sæsonen begyndte derfor med, at alle
interesserede mødte op den 24. november på Roskilde Racing Center til første
træningssamling. Den bød på et grunddigt oplæg fra Johnny Albertsen til hvordan
Gocart kunne bruges i sammenhæng med alpin skiløb. Balance, teknik og valg af
spor kan direkte overføres fra Gocarten til træningen på bakkerne. Det blev en super
eftermiddag, som gentages, dog denne gang indendørs en gang i februar, indtil
Roskilde Racing Center åbner igen efter vinteren. Se datoerne og hvordan du
tilmelder dig på klubbens hjemmeside.
I uge 49 deltog en gruppe i Nordkreds mesterskaberne på Hafjell. Det blev til kort
uge tur, med afgang onsdag aften, træning torsdag og så konkurrence fredag og
lørdag. Endnu en gang lykkedes det at hjemføre medaljer, til trods for at
deltagerantallet fra Roskilde var noget mindre ind sidste år. Føret var i
sammenligning med de seneste år, hvor blandt andet sidste ¨års konkurrence måtte
aflyses pga. sne, bare super. Det blev nogle meget færdige gennemløb, idet banen
holdt til gennemkørsel af alle løbere, uden at der nævneværdigt blev badekar omkring
portene. Banen var fast og hård.
Medaljerne fordelte sig som følger:

Storslalom
Piger 13
Piger 15

1 Iversen, Caroline Golf
5 Rusholdt, Marina W.
Madsen, Malene Ø. Udgået i 2.

Drenge 15

6 Madsen, Jonas Vedel
8 Frausing, Martin

Jun.Drenge 17

2 Aarosin, Sebastian
4 Madsen, Nicolai Ø.

Jun.Drenge 20

3 Gøttrup, Mathias
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Slalom
Piger 13

2 Iversen, Caroline Golf
5 Rusholdt, Marina W.

Piger 15

1 Madsen, Malene Ø.

Drenge 15

6 Madsen, Jonas Vedel
8 Frausing, Martin

Jun.Drenge 17

2 Aarosin, Sebastian

Jun.Drenge 20

3 Gøttrup, Mathias

Kombineret storslalom slalom
Piger 13
2 Iversen, Caroline Golf
5 Rusholdt, Marina W.
Drenge 13

6 Madsen, Jonas Vedel
8 Frausing, Martin

Jun.Drenge 17

2 Aarosin, Sebastian
6 Madsen, Nicolai Ø.

Jun.Drenge 20

3 Gøttrup, Mathias

IN-door ski træningsaften
Endnu et af de nye tiltag afvikles i aften den 10. januar. Her afholder vi for første
gang træningssamling i In-door ski i Rødovre. Her vil løberne få mulighed for at få
noget tekniktræning til trods for, at vi mangler sne i lille Danmark.
De kommende måneders aktiviteter byder på,
Gocart indendørs
In-doorski i Rødovre
Trampolinspring som led i forbedring af løbernes balance og styrke i leddene, samt
som led i træning i Freestyle
Datoer for arrangementerne og hvortil du tilmelder dig disse, vil fremgå af
hjemmesiden.
Herudover afvikler vi de sædvanlige ture i Uge 4 tur til Sjællandsmesterskaber
(UDSOLGT).
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DM Uge på Hafjell med Ski Across DM lørdag.
I lighed med tidligere år afvikles DM i uge 10 på Hafjell. Her afvikles som noget nyt
Ski Across DM om lørdagen. Det ændre dog ikke ved, at vi har træning fra ankomst
søndag til og med onsdag, og så konkurrence afvikling i Storslalom og Slalom
torsdag – fredag.
Som noget nyt, vil vi tilbyde træning i Freestyle i uge 10 i samarbejde med Holte
skiklub. Træningen vil forestås af nogle af Danmarks bedste Freestyle løbere/trænere
hver eftermiddag. Så er det noget for dig, så se at få tilmeldt dig. Der vil dog være
obligatorisk tekniktræning hver formiddag for alle. For dem der ikke løber
konkurrence, vil der være tilbud om teknisk træning for at forbedre dit skiløb 2 timer
dagligt.
Så se at få tilmeldt dig til Nuser hurtigst muligt på nuser@private.dk. Er du i tvivl om
turen er noget for dig så kontakt Nuser eller Michael.
Konkurrenceafdelingen Nuser og Michael
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Indkaldelse
Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 25. marts 2008
Kl. 19.00 i BG Bank-salen
4000 Roskilde (indgang ad Palæstrædet)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Valg af dirigent
Beretning fra formanden
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
for det kommende regnskabsår
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen
a. Formand (Nis Nørgaard modtager genvalg)
b. Kasserer (Gert Maegaard modtager ikke genvalg)
c. Bestyrelsesmedlem (Annette Sejrsen modtager genvalg)
Valg af revisor (Marianne Fenger modtager genvalg)
Eventuelt

Der vil være en buffet med vin/øl/vand efter generalforsamlingen
Vedtægterne er tilgængelige på www.roskildeskiklub.dk
Af vedtægterne fremgår det, at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal meddeles skriftligt til bestyrelsen senest 15. januar 2008. Denne deadline
udvides i år til 15. februar 2008.
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Efterlysning – hvem vil være skiklubbens ny kasserer?
Efter 9 år på posten har jeg besluttet at stoppe som kasserer og udtræde af
skiklubbens bestyrelse på den kommende generalforsamling.
Der skal derfor findes en afløser.
Har du flair for tal og lyst til at gøre en indsats for skiklubben er vi på rette vej. Hvis
du tilmed har kendskab til bogholderi og regnskab fra f.eks. bank, revision eller
lignende, eller har du mod på at investere tiden til at sætte dig ind i det, er det dig vi
har brug for.
Heldigvis har skiklubben en god økonomi som grundlag for aktiviteterne. Et fælles
træk for alle aktiviteter er, at de som regel indebærer pengetransaktioner af forskellig
slags – fra de enkleste betalinger til de mere komplicerede, f.eks. i forbindelse med
økonomien omkring Roskilde Festival og klubbens skirejser. Dit arbejde som
kasserer består overordnet i at holde styr på transaktionerne. Af arbejdsopgaver kan
nævnes
•
•
•
•
•

Styring af skiklubbens bankkonti
Betaling af løbende udgifter
Kontakt til kommunen samt ansøgninger om offentlige tilskud
Forberedelse og udarbejdelse af skiklubbens årsregnskab
Deltagelse i bestyrelsesmøder og involvering i alt der vedrører skiklubbens
drift, planlægning og afvikling af årets skirejser m.v.

Vi betaler et mindre, årligt beløb for extern bistand til bogføringen. Hvordan dette
skal tilrettelægges afhænger blandt andet af dig og din indfaldsvinkel til jobbet.
I det hele taget har du stor frihed til at tilrettelægge jobbet som det passer dig.
Du er velkommen til at ringe til mig på telefon 36 78 32 25 og få en snak om tingene.

Gert
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Skibakken på Hedeland Sæson 2008
Vi går ind i en ny sæson på Hedeland. Har du lyst til at deltage med de forskellige
opgaver, som cafeen, liftpasning, skiudlejning, samt andre opgaver omkring
skibakken så hører vi meget gerne fra dig / Jer.
Det kræver 7 – 8 personer at køre bakken på hverdage, og op til 20 personer lørdag
og søndag.
Hvis du har mod og lyst på at hjælpe på skibakken, så ring eller mail til:
Kim Truesen, Tlf. 46 37 14 64 eller mobil 50 45 67 17, E-mail truesen2@msn.com
Otto Kornerup, Tlf. 46 38 32 54, E- mail otkorn@mail.dk
Merete Laurent Christensen, Tlf. 46 32 62 45
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HEDELANDSLØB I 2008
Hedelandsløbet er for løbere og power walkere der vil prøve kræfter med det smukke
terræn i Hedeland. Der er 4 distancer, der alle har udgangspunkt fra Skihuset ved
foden af Skibakken i Hedeland.
Distancerne er 3 – 6 – 9 og 12 km.
Søndag den 6. januar 2008 kl. 10.00
Søndag den 3. februar 2008 kl. 10.00
Søndag den 2. marts 2008 kl. 10.00
Søndag den 6. april 2008 kl. 10.00
Søndag den 4. maj 2008 kl. 10.00
Søndag den 1. juni 2008 kl. 10.00
- LODTRÆKNINGSPRÆMIER
Søndag den 6. juli 2008 kl. 10.00
Søndag den 3. august 2008 kl. 10.00
Søndag den 7. september 2008 kl. 10.00
Søndag den 5. oktober 2008 kl. 10.00
Søndag den 2. november 2008 kl. 10.00
Søndag den 7. december 2008 kl. 10.00 - LODTRÆKNINGSPRÆMIER
Løber du med nissehue til løbet i december er du med i lodtrækningen om en ekstra
præmie.
Det koster 20 kr. for voksne og 5 kr. for børn til og med 14 år at deltage.
Der vil være frugt og saft ved alle løb.
5 kr. af din betaling hver gang bliver brugt til køb af præmier i juni og december
måned.
Arrangører: IF Fløng Kondi og Roskilde Skiklub, Hedeland
RESULTATLISTE KAN SES PÅ:
WWW. FLONGKONDI.DK
WWW.HEDELANDSLOB.DK

BJERGMARATHON SØNDAG 20. APRIL 2008
TILMELDING
WWW.HEDELANDSBJERGLOB.DK
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Skiskole i Hemsedalen april 2008
Navn

Begynder
Bemærkninger:

Alder

Let øvet

Sendes sammen med tilmeldingen til Gurli

Stemningsbilleder fra Indoor-ski i

Foto: Nuser
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Rejse/ophold og skikort

Tilmeldingsblanket
Hafjell uge 4 og uge 10
Med Konkurrenceafdelingen
Medlemsnr.
Navn

Børn u/8 år

(6 cifre)

2000,-

Navn:

Junior
2700,-

Rejse/ophold og skikort

Voksne
3600,-

Adresse:

Telefon:
Mobiltlf:

e-mail:

Du bedes indbetale penge på banknummer er:
reg.nr. 9173 kontonr. 4155646859 Danske Bank . Husk at angive ( uge 4 / 10 eller begge og Navn)
Send blanketten som vedheftede fil til
Konkurrenceafdelingen nuser@private.dk eller Christiansen Wendtsgade 1 4000 Roskilde
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Børn u/8
år 2000,-

Junior
2700,-

Voksne
3600,-

Tilmeldingsblanket
Hemsedal, april 2008
HUSK AT SKRIVE MEDLEMSNUMMER
Medlemsnr Navn
.

Rejse/ophold og skikort
0-6 år
1300,-

(6 cifre)

Totalpris

Konto 9173 803 81 39

e-mail:

Telefon:

Navn:

Adresse:

7-15 år
1800,-

16->>
1900,-

Skiskole for
begyndere og let
øvede
Skiskolen er gratis

Samlet pris

I DKK

Sæt kryds og
udfyld
skiskoletilmeldin
gen

Tilmeldingskupon tilsendes: Gurli Vittrup, Gundsølillevej 43 A, Gundsølille , 4000 Roskilde, pr. e-mail til roskilde.skiklub@ofir.dk
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Bindingen
Jeg vil endnu engang gerne opfordre alle til at sende billeder, sjove indslag
og/eller
artikler fra de mange gode arrangementer og rejser vi/I kommer på i klubregi .
Bladet bliver en smule ”tyndt” hvis det kun skal fungere som rejsekatalog og
kalender, så bare fyr løs og husk deadline……så vil jeg prøve på det samme!
Astrid

……….og det er ikke mig

på billedet!!!
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ROSKILDE SKIKLUB
SÆT KRYDS OG UDFYLD KUPONEN
INDMELDELSE

ÆNDRING

UDMELDELSE

Familie

Senior

Junior (< 18 år)

Medlemsnr.
(8 cifre)

Navn
(ved “familie” angives navn og fødselsdato for HVERT familiemedlem)

FØDSELSDATO

Adresse
Postnr./by
Telefon privat

Arb./mobil telefon nr.

Kuponen sendes eller faxes til:Gurli Vittrup, Gundsølillevej 43A, Gundsølille, 4000 Roskilde, e-mail:roskilde.skiklub@ofir.dk
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REGLER FOR »ROSKILDE SKIKLUBS REJSER«
Pkt. 1

Du kan kun tilmelde dig til en tur, hvis du er medlem, har betalt indskud og
herudover kontingent for den pågældende sæson. Manglende eller for sen indbetaling af enten turens depositum eller restbeløb kan medføre, at du udelukkes
fra deltagelse i turen. Alder ved afrejsetidspunktet er gældende for prisen.

Pkt. 2

Det påhviler medlemmerne selv at tegne de nødvendige forsikringer, herunder
afbestillings- og sygeforsikring.

Pkt. 3

Ved afbestilling tilbagebetales depositum minus kr. 300,-.

Pkt. 4

Erstatningsdeltagere kan kun formidles via klubben.

Pkt. 5

Ved afbestilling mindre end 2 måneder før afrejse er tilbagebetaling bl.a. afhængig af, om der kan skaffes anden rejsedeltager (medlem). Den fulde betaling kan i værste fald påregnes tabt. Afbestillingsforsikring tegnes individuelt.
Eventuel tilbagebetaling sker først efter rejsens afvikling.

Pkt. 6

Alle henvendelser om afbestilling eller ændring skal ske skriftligt til den person, der har modtaget tilmeldingen.

Pkt. 7

Ved deltagelse i klubbens ture skal man ikke påregne, at indkvarteringsstedet
er tilgængeligt før efter kl. 17:00 på ankomstdagen. Ligeledes kan vi risikere,
at indkvarteringsstedet skal forlades kl. 9:00 på afrejsedagen.

TILSKUD
A.

Aldersgruppe
Op til 20 år. Der kan dispenseres herfra.
For at komme i betragtning bør følgende være opfyldt:
1. Medlemskab og betalt kontingent mindst et år.
2. Været aktiv deltager i skisportsarrangementer, træning eller lignende.
Således ikke kun de arrangementer, hvortil der søges tilskud.

B.

Tilskudsstørrelse
Afgøres blandt andet af antal ansøgere hver sæson. Udbetalingen sker først, når
du har deltaget i arrangementet og tilsendt bestyrelsen kvittering.

C.

Hvad kan der søges til?
1. Udtagelse til deltagelse i træningsarrangementer/-grupper, kreds-, skiforbunds- og mesterskabsarrangementer.
2. Diverse træningsture, som klubben ikke i forvejen giver tilskud til.

D.

Hvornår skal der søges?
Senest den 1. december for den følgende sæson. Oplys, at du er tilmeldt eller
vil tilmelde dig.
Oplys pris på arrangementet. Når alle ansøgninger er indkommet, kan vi tage
stilling til den endelige tilskudsstørrelse.
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Roskilde Skiklub Hedeland
Dato

AKTIVITETSKALENDER

Dag

Uge 4

Hafjell, Sjællandsmesterskaberne

Uge 5

Canazei, Italien

3/1

Hedelandsløb, kl.10.00

Søndag

6/2

Hedelandsløb, kl.10.00

Søndag

Uge 8

Valloire, Frankrig

2/3

Hedelandsløb, kl.10.00

Uge 10

Sauze d`Olux, Italien

Søndag

Hafjell, DM
Påsken

Tignes, Frankrig

26/3

Generalforsamling, Kl.19.00

Onsdag

6/4

Hedelandsløb, Kl.10.00

Søndag

Uge 16

Hemsedal

4/5

Hedelandsløb, Kl.10.00

Søndag
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