Medlemsblad for
ROSKILDE SKIKLUB
HEDELAND
32. årgang November 2008 Nr. 4

Foto: AB

Tre glade „fysser“ til skigymnastik.

www.roskildeskiklub.dk

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.
Redaktionen.
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Formandens spalte.
Hvis du læser dette, er du med og har betalt dit kontingent til tiden.
Rigtig hjertelig velkommen til en ny stor skisæson.
Læs spændende nyt om vores hjemmeside, hvor du fremover skal
oprette og vedligeholde din profil, så klubben altid er opdateret,
fuldstændig ligesom du gør med din facebook profil. På din skiklub
profil vil du automatisk få omkring 800 venner med det samme. Det
kan facebook ikke gi’ dig.
Årets rejsekatalog med ”Klar dig selv rejser” er som beskrevet
herunder. Husk at det er frivillige rejsearrangører, som har lagt et
kæmpe arbejde for dagen for at du kan få en god tur. Tro mig, de har
gjort, hvad de kan for at stille alle tilfreds.
Uge 3 går som sædvanligt til Abtenau i 4 dage. I år kan vi på grund af
barsel mm desværre ikke gentage sidste års succes med vores eget
afterski-orkester, 132 pladser.
Uge 5 har tidligere været tænkt på som en kombination mellem en
luksustur til Chamonix og en off-piste tur i samme område, men på
grund af generel lavkonjunktur og situationen i Roskilde Bank vil der
kun blive tale om et off-piste eventyr for de seje.
Uge 8 er familietur med tog til Serre Chevalier i Frankrig, 92 pladser
på hotel med halvpension.
Uge 10 er med bus eller fly til fantastiske La Plagne, hotel med
halvpension, 45 pladser.
Læs mere om disse ture i dette katalog, hvor du også finder
tilmeldingsblanketter.
Hemsedal i uge 16 annonceres i et senere nummer af Bindingen og på
hjemmesiden.
Læs mere om den nye hjemmeside her i Bindingen. Send ris og ros,
gode ideer, billeder og sjove historier til webmaster (se side 4).
Rulleskøjteløb, klubfest, arbejdsdag og mere spændende læsning i dette
nr. af BINDINGEN – God fornøjelse med den fortsatte læsning.
Vi ses - 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
40 89 38 65
E-mail: dr.nis@dadlnet.dk
Næstformand:
Michael Wahlberg
Strandtoften 8
4040 Jyllinge
46 73 29 45
E-mail: mw@niro.dk
Kasserer:
Annette Sejrsen
Dr. Margrethesvej 24,
4000 Roskilde
46 36 72 68
E-mail: annette.sejrsen@dk.ey.com
Sekretær: (kontingent)
Gurli Vittrup
Gundsølillevej 43A y Gundsølille
4000 Roskilde
E-mail: roskilde.skiklub@ofir.dk
Sekretær: (Ind- og udmeldelser)
(Søs) Anne Birgitte Jørgensen
Kornvej 54,
4000 Roskilde
46 37 12 82
E-mail: sos.risskov@gmail.com
Webmaster:
Helle Henriksen
Lysholmsvej 22,
4000 Roskilde
30 83 31 02
E-mail: hehe@lundbeck.com
„Alt mulig mand:“
Thomas L. Nielsen
Svanevej 14,
4000 Roskilde
46 36 32 10
E-mail: thomas@svanevej.dk
REDAKTIONEN PÅ BINDINGEN:
Redaktør: Astrid Gade Frandsen
E-mail: astrid.gade@paradis.dk
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UDVALG:
Arbejdsdag/sneproduktion:
Bent Petersen og Vagn Hansen
Rekruttering, Hedeland:
Kim Truesen, Otto Kornerup, Olaf Nielsen
Kantine, Hedeland:
June Kranker og Lisbeth Feddersen
Festudvalg:
Olaf Nielsen, (Søs) Anne Birgitte Jørgensen,
Lisbeth Hjort Nilsson
Festival:
Michael Wahlberg
Rulleskøjter:
Kurt Hjortsø

61 36 38 52

Konkurrenceudvalg:
Mogens ”Nuser” Christiansen
22 69 72 12
Michael Gøttrup
40 73 37 10
E-mail: gottrup@c.dk
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,-

MEDLEMSTAL:
Ca. 781 enkeltmedlemmer
Kontonumer: (9173) 8 03 81 39
Deadline for BINDINGEN:
1. februar 2009 og 15. april 2009

Konkurrenceafdelingen afholder træningssamling i:
IndoorSki, Egegårdsvej 76, 2610 Rødovre.
Alle interesserede medlemmer af Roskilde Skiklub inviteres til deltagelse i
træningsaftner hos IndoorSki i Rødovre.
Vi træner på følgende dage og vores egne trænere vil være tilstede fra
19.00 til 21.00:
•

6. november 2008

•

15. januar 2009

•

26. februar 2009

Pris:
Kr. 175,00 for medlemmer og kr. 250,00 for ikke medlemmer (pr. gang).
Der er plads til 20 deltagere, da vi har begge bakker i 2 timer.
Afbud:
Tilmelding senest een uge før træningsdag. Ved afbud efter denne dag
betales fuld pris. 250,Du skal selv medbringe støvler. Der må kun benyttes InDoors ski.
Tilmelding: mail til Michael Gøttrup på gottrup@c.dk

Julie Sneholt og Martin Frausing under instruktion.
Læs mere på www.IndoorSki.dk
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Roskilde, oktober 2008

Invitation til alle medlemmer

Invitation til årets skiklubfest, fredag, den 21. november
2008
Du inviteres hermed til årets skiklubfest.
Festen afholdes fredag den 21. november 2008 i Restaurant
Albatros, Roskilde Golfklub, Margrethehåbsvej 116, Roskilde.
Vi starter kl 18.30 med en velkomstdrink, herefter serveres der en
lækker buffet. Drikkevarerne for egen regning.
Der spilles op til dans efter middagen.
Alt dette får du for kr. 200,Tilmeld dig senest den 14. november 2008 til:
Lisbeth: sms 2822 2846 eller
Søs mail: sos.risskov@gmail.com (der bliver ikke sendt tilbagesvar).
Tilmeldingen er først gældende, når du udover sms/mail har
indbetalt på konto nr.: 6160-4900771.
Det ville glæde Roskilde Skiklub’s bestyrelse og festudvalget at se
dig.
Med venlig hilsen
Festudvalget
SU senest: Fredag 14. november 2008
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Arbejdsdag i Hedeland
6 december 2008.
Nogle rigtig hyggelige timer på Hedeland er hvad du har mulighed for d.
6. december fra 10.00 til 13.00. Vi starter dagen med en hurtig kop kaffe,
arbejder og ikke mindst snakker indtil 13.00, hvor klubben giver lidt mad.
Vigtiske opgaver er:
• snehegn op
• montering af børnelifttov
• oprydning skiudlejning, værksted , køkken, opholdsrum
• opstart/afprøvning af maskiner
En oplagt mulighed for at hilse på dine klubmedlemmer og se lidt
nærmere på Hedeland.
Tilmelding – se hjemmesiden - Vi ses.
Vagn
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Hjemmesiden

Måske har du hørt det?! – måske har du set det?! – måske opdager du først
næste gang du klikker ind på hjemmesiden?!
Hjemmesiden er opdateret …. nu kan du holde dig ajour med bestyrelsens
arbejde, de seneste nyheder fra skigymnastik, rulleskøjteafdelingen,
konkurrenceafdelingen og selvfølgelig alle vores herlige skiture.
Denne sæsons skiture vil, foruden her i Bindingen, også være at finde på
hjemmesiden (med tilmeldingsblanket).
Har du lyst til at dele en rejseoplevelse, første gang på indoor ski eller har
du et knaldgodt billede du gerne vil have uploaded, så send en mail til
webmaster fra hjemmesiden.
Tilføj www.roskildeskiklub.dk til dine favoritter og hold dig opdateret.
Helle

Konkurrence
Vind et gavekort på 1000,- kr. til Snow Fun i Roskilde.
Hvad skal jeg gøre for at være med i konkurrencen?
Du skal gå ind på www.roskildeskiklub.dk og klikke på medlems login.
Her skal du indtaste dit medlemsnummer og din adgangskode (begge dele
står på bagsiden af denne Binding). Check om dine medlemsoplysninger
er rigtige – ret hvis der er noget der ikke stemmer – og indtast din emailadresse.
Vi trækker lod om gavekortet blandt dem der har indtastet deres
mailadresse inden den 30.11.2008. Lodtrækningen foretages ved
juleafslutning til ski-gymnastik d. 17. december. Vinderen offentliggøres
ligeledes i Bindingen og på hjemmesiden.
Gurli
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Status på arbejdet med medlemsregistret
Så er arbejdet med medlemsregistret på hjemmesiden kommet så langt at
det er muligt for medlemmer at logge sig ind og opdatere egne
medlemsoplysninger. Det er ikke muligt at ændre en medlemstype til en
anden type (senior, junior, familie) og man kan heller ikke ændre
fødselsår. Hvis dette skal rettes så send en mail til
roskilde.skiklub@ofir.dk
Næste skridt, som er lige på trapperne, er tilmelding til skiture og andre
aktiviteter via hjemmesiden. Denne facilitet er i den skrivende stund i en
meget aktiv ”testfase” og vil blive taget i brug når turen til Hemsedalen
udbydes i næste nr. af Bindingen. Mere om dette til den tid og på
hjemmesiden.
For at kunne tilmelde sig ture skal skiklubben have en mailadresse pr.
medlemsnummer. På bagsiden af denne Binding står dit/jeres
medlemsnummer og personlige kode som du/I skal bruge for at logge ind
på hjemmesiden. Du vil – pr. mail - modtage en kvittering for tilmeldingen
til den adresse du har opgivet.
Husk at gemme medlemsnummeret og adgangskoden så du senere kan
logge på og tilmelde dig/jer de forskellige aktiviteter.
I øjeblikket tester vi de nye tiltag og hvis der er noget der ikke virker så
send en mail til roskilde.skiklub@ofir.dk så vi kan få det rettet.
Gurli.

SORT ARBEJDE.
Tordenskjolds soldater har været på spil i Hedeland
I løbet af to ”maledage” i Hedeland er vores klub- og lifthus blevet sorte.
Første maledag mødte der 8 personer op og ca. 1/3 del blev malet.
Med Lise Ebbe som primus motor og indpisker blev endnu en maledag
arrangeret. Der kom 9 piger og 4 drenge. Alle gik til den som var de betalt
for det (det var de ikke), ikke mange pauser og kl.17. var alle husene sorte.
Pumpehuset, det havde alle glemt, men det ligger også så afsides.
På skiklubbens vegne siger jeg tak til alle som hjalp.
Vagn
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Uge 5 turen.
Som meddelt i sidste nr. af bindingen overvejede vi at kombinere off-piste
turen med en ”normal” tur.
Tilmeldingen til off-piste turen har imidlertid været så god, at der ikke er
flere ledige pladser på hotellet.
Der skulle således laves en helt selvstændig tur med 15 - 20 deltagere.
Da uge 5 turen sidste år ikke blev udsolgt og derfor gav et gevaldigt
underskud, har vi i bestyrelsen vurderet, at det ikke er økonomisk
forsvarligt med to ture i uge 5.

Michael Wahlberg.
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Børne- og familietur i uge 8, 2009

Serre Chevalier i Frankrig
Årets børne- og familietur i uge 8 går til Serre Chevalier i Frankrig.
Turkonceptet er det samme som sidste års tur, nemlig samlet transport
med tog, eget hotel med ½ pension og undervisning/træning til børn fra 6
år.
Serre Chevalier er et skiområde i nærheden af
Briancon i de franske
hotel
alper.
Serre Chevalier består af 4
landsbyer, hvor vi skal bo i
den vestligste og mest
lift
snesikre:
Monetier les Bains.
Landsbyen ligger ca. 1.500
meter over havet og er en
gammel kurby med varme kilder. Området har ca. 300 solskinsdage om
året, så husk solcreme. Der er 250 km pister og 66 lifter fordelt på et
meget varieret skiterræn, fra 1.200 til 2.800 meter over havet.
Vi skal bo på Hotel
Sylvana i centrum af
Monetier. Nærmeste lift
ligger ca. 700 meter fra
hotellet. Der er skibusstoppested lige uden for
hotellet og hotellet har egen
minibus, som hver morgen
kører i pendulfart.
Alle værelser er indrettet med egen bruser/WC. Hotellet har bar, legerum
og fælles opholdslokaler.
Spisning for skiklubbens medlemmer foregår i fællesskab og omfatter
morgenmad og aftensmad. Undtagen onsdag aften, hvor køkkenet er
lukket. Skiklubben har reserveret hele hotellet (92 senge).
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Praktiske oplysninger om turen:
Afrejse:
Fredag 13. februar før frokost (ankomst formiddag)
Hjemkomst: Søndag 22. februar eftermiddag, (afgang eftermiddag)
Transport:
Tog (liggevogn) fra Høje Taastrup + 1 par ski pr. deltager
Liftkort:
8 dage til hele området
Pension:
Fællesspisning. ½ pension med morgen- & aftensmad –
også på ankomst- og afrejsedag. Ingen aftensmad onsdag
Værelser:
2 sengs-, 3-sengs og 5-sengsværelser
Skiklubben forbeholder sig ret til at opsplitte, fordele og sammensætte
værelserne, således at der bliver plads til alle.

Skiskole:

Der vil være ca. 1½ timers gratis træning/skiskole for alle
børn og unge (fra 6 år) fordelt på 3 formiddage. Vi
forventer at have egne instruktører. For de største unger,
vil der blive arrangeret et par særlige turer med instruktør.

Forsikring:

Forsikring er ikke inkluderet og kan ikke tegnes i klubben.
Det gule sygesikringskort omfatter ikke ski-skader,
hjemtransport, mv. Tegn separat forsikring.

Pris:

Alle priser dækker transport i tog, bus, hotel med ½
pension (se ovenfor), skiskole til børn/unge og liftkort i 8
dage:
• Voksne (fra årgang 1989 og ældre) .................. kr. 6.200
• Unge (årgange 1990 – 1995) ............................ kr. 5.700
• Store børn (årgange 1996 – 2001) .................... kr. 5.200
• Små børn (fra årgang 2002 – 2006) .................. kr. 4.700
Kr. 1.500 pr person – uanset alder – betales ved tilmelding
Skal indbetales senest den 31. december 2008. Der
udsendes ikke girokort, påmindelser eller rykkere

Depositum:
Restbeløb:

Tilmelding:

Anvend tilmeldingsblanketten. Indsend straks
Tilmelding er først gældende, når depositum er betalt
og forudsætter medlemskab af skiklubben
Tilmelding sker efter "først til mølle" princippet.
Såfremt der ikke er flere pladser, vil du få besked snarest muligt og
maksimalt 3 uger efter indbetaling af depositum.
Se endvidere de generelle regler for rejser med Roskilde Skiklub
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Tilmeldingsblanket , Serre Chevalier uge 8, 2009

Navn (på alle tilmeldte)

Fødselsdato

Børn kr. 5.200
Små børn kr.
4.700

Medlemsnr.
(6 cifre)

Voksne kr.
6.200
Unge kr. 5.700

Sæt kryds

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
Samlet pris
Indbetalers navn:

Email:

Adresse:
Postnummer:

By:

Fast telefon:

Mobil telefon:

Værelses ønsker:

F 2 seng F 3 seng F 5 seng

Bo sammen med:

Depositum – betales ved tilmelding på bank: reg.nr. 6160, kontonr. 4642589. Skriv medlemsnummer
Restbeløb – betales senest den 31. december på samme bankkonto. Skriv medlemsnummer
Tilmelding sendes til: Thomas Schiøler, Villavej 4A, 4000 Roskilde. Telefon 46 35 55 79
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Pris
(kr.)
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Uge 10 - Skiferie til La Plagne/Montchavin
På gentagne opfordringer kan vi tilbyde denne ugetur til La Plagne!
BUS afrejse:
Hjemkomst:
Pris/person:

Fredag d. 27.02.2009
(Afgang ca: 11.00)
Søndag d. 08.03.2009
7.095,- kr

FLY afrejse:
Hjemkomst:
Pris/person:

Lørdag d. 28.02.2009
(Check-in: 17.10)
Lørdag d. 07.03.2009
8.695,- kr

Stedet:
Hotel Bellecôte er beliggende i centrum af den hyggelige by Montchavin,
der ligger 2 km nedenfor Les Coches og tæt på hovedliften til Les Arcs.
I byen Montchavin kan du opleve lidt af den oprindelige alpeidyl og gå på
opdagelse i den gamle bydels smalle gader.
Indkvartering:
På baggrund af de erfaringer vi gjorde os uge 10 i år, har vi på denne tur
valgt indkvartering på dobbeltværelser. Hotel Bellecôtes er bygget 1982
og der er i alt 30 værelser (ikke-ryger). Alle værelserne har dobbeltseng,
bad, toilet, satellit-tv, telefon og balkon.

Skiområdet:
Les Coches, som ligger i 1.450 m, er sammenhængende med La Plagne
området, hvilket omfatter 210 km pister i højder op til 3.250 m. Der er
derfor gode muligheder for herlige lange nedfarter, f.eks en 15 km. lange
tur fra gletscheren Bellecôte og ned til Montchavin eller hjemturen fra Dos
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Rond til selve Les Coches på næsten 7 km. Der er mulighed for smukt
skovskiløb, og området byder på noget af det bedste off-piste i Alperne.
Det store liftsystem med 111 lifter gør det til et af Alpernes mest
sammenhængende skiområder og skiløbet byder på pister i alle farver.
Udvidet liftkort til Paradiski:
Det er muligt at tilkøbe udvidet liftkort til Paradiski med yderligere 420
km pister. Husk at skrive dette på tilmeldingen hvis vi skal arrangere det
hjemmefra.
Skiskole:
Alt efter behov vil vi forsøge at etablere undervisning på forskellige
niveauer. Hvis du ønsker skiskole skal dette anføres på tilmeldingen.
Forsikring:
Forsikring er ikke inkluderet og kan ikke tegnes i skiklubben.
Husk det gule sygesikringskort omfatter ikke ski-skader, hjemtransport,
mv. Tegn en separat forsikring.
Prisen inkluderer:
* 7/8 dages liftkort til La Grand Plagne - 220 km pister
* piste visning
* bus: transport med hvilebus
* fly: transport med fly og bustransfer til/fra hotel
* ophold i dobbeltværelse på Hotel Bellecôte
* halvpension - bestående af morgenmad og tre-retters aftensmad
Vi planlægger desuden, traditionen tro, et par fælles arrangementer af
mere social karakter!
Tilmeldingsfrist: Senest 15. november 2008 og efter ”først til mølle”
princippet. Vi beklager den korte tilmeldingsfrist, men vi skal give
rejsebureauet besked.
Depositum: 1.500,- kr pr person, betales ved tilmelding.
Restbeløb: indbetales uopfordret senest 15. januar 2009.
Såfremt der ikke er flere pladser, vil du få besked snarest muligt og
maksimalt 3 uger efter indbetaling af depositum. Tilmelding er først
gældende, når depositum er betalt. Se endvidere de generelle ”Regler for
Roskilde Skiklubs rejser” (se bagerst i Bindingen).
Mange hilsner Søs og Helle
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Tilmeldingsblanket,
uge 10, 2009, La Plagne

Medlems Navn + email
nr.
(6 cifre)

Busrejse,
Flyrejse, ophold i Ski med Udvidet
ophold i
dobbelt-værelse,
fly
liftkort
dobbelt½-pension,liftkort i (pakket i Paradiski
værelse, ½7 dage
skipose)
pension, liftkort
i 8 dage
Pris 7.095,- kr

Pris 8.695,- kr

250 kr

325 kr

pr. person

pr. person

pr. par

pr.
person

Ønske om skiskole
på nedenstående
niveau

Samlet pris
Pr. person

(sæt kryds)

Begynder
(0 ugers
erfaring)

Let øvet

I DKK

(1-2 ugers
erfaring)

Total pris:
Depositum.: 1.500,- pr/pers. Betales ved tilmelding på konto nr.: 6160-4642605 (Mrk. medlemsnr.)
Restbeløb: (Indbetales uopfordret senest 15. januar 2009 på samme konto)
Sendes til: (Søs) Anne Birgitte Jørgensen, Kornvej 54, 4000 Roskilde, sos.risskov@gmail.com

SIDE 17 • BINDINGEN

Høje benløft og højt humør til onsdagens skigymnastik i Himmelev Hallen
– der er plads til alle!
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Teddy har givet rulle-stafetten videre
Den 3. oktober – på indendørssæsonens første træningsaften – mødte
Teddy som sædvanlig op til rulleskøjtetræningen i Roskilde-hallen. Men
det var ikke en almindelig aften for Teddy. Det var én af de dage, hvor én
af de svære beslutninger skulle realiseres.
Det kan lyde som ren vinder-sag at beslutte, at man ikke længere vil have
ansvaret for rulleskøjteaktiviteterne i skiklubben. Udsigten til nogle
fredage aftener med TV, sofa og familiehygge efter en lang arbejdsuge vil
de fleste helt sikkert ikke se andet end fordele i.
Men helt sådan er det ikke med Teddy. Ellers havde han nok ikke de sidste
9 år givet så mange timer til at få rulleskøjteafdelingen op på det niveau,
den er i dag. Og Teddy er ikke den, der nu vil henslænge de ”ledige” timer
i en sofa – der er så mange andre aktiviteter, der længe har kaldt på ham.
Beslutningen er derfor ikke et fra-valg af rulleskøjteriet, men et tilvalg af
nogle andre ting, der skal have højere prioritet. Derfor vil Teddy også
være med i hallen en gang imellem.
Teddy har overdraget
rulle-ansvaret til Kurt,
som kan kontaktes på 61
36 38 52 eller khk@kl.dk ,
hvis du er interesseret i at
høre om vinterens
indendørstræning. Du kan
også følge med på
skiklubbens hjemmeside,
som vi vil forsøge at give
”et nyt liv”.

Men for at sløve og sofa-agtige fredage aftener ikke skal blive det
fremherskende, så fik Teddy overrakt såvel stærk koffeinholdig fredagskaffe (og noget god ”lørdagsvin” til afsked) – samt nogle velfortjente roser
og ”tak-for-indsatsen” fra bestyrelsen og de aktive rullere. Kære Teddy,
tak for indsatsen!
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6 rullere under 1½ time i Berlin Marathon
Roskilde Skiklub fik 6 af sine 9 rulleskøjte-løbere ind på en tid under 1½
time på weekend’ens Berlin Marathon. Ulrik Mehlert var hurtigst med 1 t
23 min. – det svarer til en gennemsnitsfart på 30,5 km/t.
Berlin markerer afslutningen på en udendørssæson, som har budt på
masser af gode træningsture i Roskildes omegn. Stort set alle lokaliteter
inden for 20 km. radius af Roskilde har i sæsonens løb haft besøg af
Roskilde Skiklubs rulleskøjtere. Klubben har også deltaget i flere gode
løb, fx Noret Rundt ved Stege, Jyske Aas Marathon, Bornholm Rundt
Marathon, Vallensbæk-løbet, Odense ½-marathon, og fået flotte
placeringer. Skiklubbens rullere gør det faktisk rigtig flot i
konkurrencerne!
Og Ulrik, Kurt, Bent og Lis har deltaget i den første Masters-træning med
28 andre fra hele landet. Masters er en ny træningssamling for ”de over 30
årige”, hvor de bedste på landsplan samles til landstræner Sutton Atkins
instruktioner. Der vil være 3-4 samlinger henover vinteren, og de skal
fungere som brutto-landsholdtrup til de internationale og nationale
maraton-løb i 2009.

Indendørstræningen er for alle!
Indendørstræningen er en unik mulighed for at holde rulleformen ved lige
om vinteren. Selv om vi træner en fredag aften, så kommer typisk 20-30
børn og voksne for at træne teknik, lege og spille hockey. Og vi går brugte
og glade hjem, for der er masser af sjov sådan en aften i Roskilde-hallen.
Alle kan prøve at være med i indendørstræningen. Vi tilrettelægger
træningen, så der er til begyndere og øvede, til børn og voksne, til
motionister og til hurtigløbere.
Så mød blot op i Roskilde-hallernes hal C fredage kl. 20 med rulleskøjter,
cykelhjelm og gerne håndledsbeskytter. Og vær parat til at få motion og
have det sjovt!
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Træningen følger en fast struktur med følgende ca.-tider:
Kl. 20.00: Individuel opvarmning og social snak
Kl. 20.20: Basistræning på hhv. begynder- og øvet-niveau
Kl. 21.20: Stafet for alle
Kl. 21.40: Træning af hurtighed og styrke (lagt an på ”de øvede”)
Kl. 22.25: Hockey (for alle)
Kl. 23.00: Slut (udstrækning og bad)
Følg med på skiklubbens hjemmeside m.h.t. ændringer i træningstider/sted, andre aktiviteter m.v.
Kurt
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ROSKILDE SKIKLUB
SÆT KRYDS OG UDFYLD KUPONEN
INDMELDELSE

ÆNDRING

UDMELDELSE

Familie

Senior

Junior (< 21 år)

Medlemsnr.
(anføres ved adresseændring og
udmeldelse)

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

E-mail
Adresse
Postnr./by
Telefon
Kuponen sendes til:
Anne Birgitte Risskov Jørgensen (Søs), Kornvej 54, 4000 Roskilde
e-mail roskilde.skiklub@ofir.dk
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FØDSELSDATO

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-, skiforbundsog 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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Aktivitetskalender:
Alle onsdage
Alle fredage

Skigymnastik
Rulleskøjtetræning

6. november
21. november (fredag)
6. december
17. december
24. december
4. januar
15. januar
1. februar
26. februar
1. marts

Indoorski i Rødovre
Klubfest
Arb.dag Hedeland
Afslutning skigym.
Juleaften
Hedelandsløb kl. 10.00
Indoorski i Rødovre
Hedelandsløb kl. 10.00
Indoorski i Rødovre
Hedelandsløb kl. 10.00

Uge 3
Uge 5
Uge 8
Uge 10
Uge 16

Abtenau, Østrig
Chamonix, Frankrig
Serre Chevalier, Frankrig
La Plagne, Frankrig
Hemsedal, Norge

Kl. 20.00 – 21.30
Kl. 20.00 – 23.00

Gentages næste år

13.-20. jan. 2009
13.-22. feb. 2009
27. feb. – 8. mar.
16.-20. apr. 2009

www.roskildeskiklub.dk
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