Medlemsblad for
ROSKILDE SKIKLUB
HEDELAND
33. årgang

Februar 2009

Nr. 1

Foto : Olaf

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
Kære medlemmer af Roskilde Skiklub,
Godt Nytår. En ny sæson er godt i gang.
Når dette blad udkommer, har en stor gruppe af klubbens medlemmer
og enkelte ikke-medlemmer været på tur til Abtenau. Det var som
sædvanlig en stor oplevelse.
Uge 5 turen med 14 på off-piste safari gik til området omkring
Chamonix. Der er i skrivende stund ingen rapporter derfra.
Familieturen i uge 8 med tog til Serre Chevalier har længe været
udsolgt med 92 pladser.
Uge 10 er en klassiker til La Plagne.
Hemsedal annonceres i dette nummer af Bindingen.
Jeg vil ønske jer alle nogle gode dage på ski og nogle hyggelige timer
på afterski.
Thomas og Christine fortæller, at der hver onsdag møder mere end 100
glade medlemmer op og sveder til skigymnastik. Stor respekt herfra.
Hedeland står nymalet, flot og klar til en forhåbentlig lang og kold
sæson.
Uanset om vi åbner eller ej, afholder Dansk Skiforbund igen i år Skileg
på Hedeland. I løbet af de næste 7 uger vil omkring 300 børn fra
københavnske daginstitutioner boltre sig på ski, muligvis kun i
disciplinen langrend på græs.
Det ruller stadig hver fredag i Roskilde Hallerne. Kurt Hjortsø har
overtaget styringen efter Teddy. En stor tak til Teddy for sin
mangeårige indsats på det område.
Forberedelserne til Roskilde Festival 2009 er godt i gang. Vi har fået
besked om, at vi er med igen i år og regner med at se mange af jer til
nogle glade dage på festivalen. I kan dog først tilmelde jer i maj
måned.
Som i forhåbentlig har observeret gennemgår hjemmesiden en rivende
udvikling, og snart kommer al økonomi, ture og kommunikation til at
foregå der. Vi skal selvfølgelig stadig tale sammen.
Til sidst vil jeg huske jer på generalforsamlingen tirsdag 24/3 2009. Se
indkaldelsen her i bladet.
God sæson til alle.
Nis
Nørgaard
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ROSKILDE SKIKLUB:

UDVALG:

E-mail: roskilde.skiklub@ofir.dk
www.roskildeskiklub.dk

Arbejdsdag/sneproduktion:
Bent Petersen og Vagn Hansen
Rekruttering, Hedeland:
Kim Truesen, Otto Kornerup, Olaf Nielsen
Kantine, Hedeland:
June Kranker og Lisbeth Feddersen

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,
46 37 12 82
4000 Roskilde
E-mail: sos.risskov@gmail.com
Webmaster:
Helle Henriksen
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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Festudvalg:
(Søs) Anne Birgitte Jørgensen, Lisbeth Hjort
Nilsson
Festivaludvalg:
Michael Wahlberg, Helle Henriksen, Nis
Nørgaard, Thomas Nielsen, Lisbeth Feddersen &
Kurt Hjortsø
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
Træner/Konkurrenceudvalg:
Poul Møller
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:
15. april 2009

ABTENAUTUREN 2009
Succes duoen Lisbeth og Kim har gjort det igen. For 6. gang arrangerede
de uge 3 turen til Abtenau.
Vi var rundt 140 deltagere i 3 busser, som på den sædvanlige opsamlings
plads på havnen hurtigt blev placeret på det rigtige sæde i den rigtige bus.
Alt sammen fordi Lisbeth og Kim til hver deltager havde sendt et flere
siders stort program for turen. Busselskabet havde ændret lidt på
sædeantallet pr. bus, men det lille problem blev hurtigt løst.
Hurtig ind i busserne, en mindre sæderokade og ud af byen. Inden
bygrænsen var nået, var der gang i uddeling af sorte T-shirts med det gode
logo ” Klar dig selv rejser”. Der var øl og vand slik og vin til alle. Den
gode og kendte stemning var på plads med det samme.
På færgen blev der tanket op. Kort efter i land kørsel i Tyskland kom de
medbragte madkurve frem, og en dejlig duft af lækker mad og god rødvin
bredte sig i bussen. I vores bus blev det muligt at få en Cognac eller to til
den medbragte kaffe. Efterfølgende kom der Gin og Tonic, så ved kl. ca.
23.30 tiden, da lyset blev slukket, var sovepiller overflødige for de fleste.
Det nye system med kun en chauffør i hver bil fungerede fint idet Bus
Kruse et sted i Tyskland havde friske chauffører klar til at tage den sidste
del af turen. Ved 9:30 tiden om onsdagen var vi fremme ved de 3 hoteller i
Abtenau, hvor et dejligt morgenbord stod klar.
På Lammenthal, hvor vi boede, var værelserne klar, så det varede ikke
længe, inden vi var i ski-tøj og –støvler, hvorefter Kruse busserne kørte os
ud på bakkerne. Endelig sne under brædderne. Herligt :o)
Den 3 retters menu, der hver dag blev serveret på vort hotel, var helt i top.
Det samme gav flere fra de 2 andre hoteller Weisses Røssel og Rother
Oche også udtryk for.
Der var igen i år stor tilslutning til den gratis ski undervisning for
begyndere og let øvede.
Første aften inviterede Lisbeth og Kim til After-ski på Goldern Stern, hvor
første omgang var på klubbens regning. Stemningen var høj fra start, men
det varede ikke så længe, inden de fleste måtte i seng efter den lange bus
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tur og første dag på ski. Dem der ikke var trætte, fortsatte ufortrødent. Så
vidt vides slukkede og lukkede Kim kl. 04:00.
Igen i år var der på sidste dagen mulighed for, med et meget beskedent
beløb fra egen lomme, at komme til Wagrain. En fin dag med god sne og
masser af sol. På Hans Evalds favorit restaurant, hvor han i god tid havde
sat sig på flere af de solbeskinnede pladser, holdt nogle af os en lang og
god frokost.
Samme aften var der sammenkomst i baren på Lammenthal, hvor Allan
und der lustiger Frans und der elegante Otto med flere havde arrangeret
Tyroler aften med lokal leben musik. Den festlig jodle-konkurrence med
deltagelse fra alle 3 hoteller blev en bragende succes. Vi fik et gensyn/hør
med snehvide og de 7 små dværges jodlesang, og den danske opera havde
udlånt divaen Lisbeth som cheerleader for Lammenthals smukke og
sexede pige-jodelkor. En helt igennem festlig aften, der kaldte minderne
frem fra ”de gode gamle dag, hvor ALT var tilladt”. Vi var omkring 120
mennesker samlet i et lokale, der var på størrelse med vores klubhus i
Hedeland.
Lørdag var sidste dag på ski. Kl. 18:00 satte os i busserne. I større og
mindre grupper havde vi provianteret, så hjemturen kunne blive
festlig…og det blev den.
En MEGET stor tak til Lisbeth og Kim samt til deres to hjælpere Michael
og Ole for nok en tur i ”verdensklasse” som i alle måder forløb fint. Allan
und der lustiger Frans skylder vi også en tak for deres høje humør og
kunstneriske indslag turen igennem.
De 3 hotellers jodel-hold, som stod for den meget festlige underholdning
fredag aften, skal have den næstsidste tak. Vi griner stadig, når vi tænker
på enkeltheder fra underholdningen.
Vores sidste tak går til klubben, som helt klart har måttet have pungen
frem, for at vi har kunnet få en så billig ski tur.
Olaf &
Arne.
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Indkaldelse
Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 24. marts 2009
Kl. 19.00 i Danske Bank, Stændertorvet
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:
Næstformand (Michael Wahlberg modtager ikke genvalg)
Sekretær (Gurli Vittrup modtager ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem ( Søs Jørgensen modtager ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem (Thomas Nielsen 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 1. marts
2009.
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Rumpedans i Abtenau!
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Off-piste safari tur til Chamonix i uge 5
Peter Carstensen fik ideen til denne off-piste tur og det viste sig at der var
tilstrækkelig opbakning efter et informationsmøde i klubhuset i august.
Turen startede hos Peter med en hyggelig aften hvor aftaler om samkørsel
og værelser blev gjort.
8 tog med fly og 6 kørte i bil og lørdag aften var vi alle samlet til middag
på hotel Ayveron lige uden for Chamonix. Mikael Jensen der har boet i
Alpe d´Huez i en menneskealder og Jan (”er vi kørt” ) Jensen fra Slagelse
skiklub samt deres koner var også ankommet. De to førstnævnte var
guider på turen.
Søndag morgen gik turen til Le Tour området. Det var full powder hele
dagen i solskin. Fantastisk start. For det langsomme hold blev en del af
eftermiddagen tilbragt med ”den lange march” (2 timer op til en lift). Der
blev heller ikke tid til frokost så det udviklede sig også til lidt af en
slanketur. Tilbage på hotellet blev der igen servere en dejlig treretters
menu og god vin serveret af en munter og hjælpsom tjener. Stemningen
helt i top.
Mandag hed området Brevent-Flegere. Hård sne i off-pisten. Dagen tog
hårdt på benene. Poul Erik blev kortvarigt væk, da han ville øve sig på
børnebakken.
Tirdag kørte vi til Contamine. Et nyt område for os alle ca. 1 times kørsel
ud af dalen og så op igen. Sigtbarheden var meget blandet svingende fra
synligt til total ærtesuppe og affødte spørgsmålet ”Hvor er vi på vej hen?”
Intet svar. Jan forudsagde mange styrt og han fik ret. Super powder, som
fik de helt store superlativer frem fra den yngre del af selskabet. Frokosten
blev indtaget på en hyggelig lokal hytte i udkanten af terrænet. Tartiflette
med kantareller, lækkert. Vi ilede hjem til håndboldkampen DanmarkTyskland. Der var indkøbt rødvin, chips og ”champagne”. Det blev
blandet med gode råd til Ulrik Wilbek. Høj stemning.
Onsdag. Tilbage til Contamine med super powder og høj sol. Der blev
fræset igennem og Mikaels gode råd til langsom gruppe, ”Farten er din
ven”. Vi leder stadig efter denne ven. Den hurtige gruppe lavede en lille
klatring efter frokost op ad en kam og den unge gruppe, Christian og
Casper vist sig som gentlemen og løb ned og hentede damernes ski.
Torsdag. Courmayeur på den Italienske side. Efter de 11.4 km gennem
Mt. Blanc tunnellen åbnede sig et fantastisk solbeskinnet bjerglandskab
sig. Vi tog en antik lift til toppen, no pistes og løb en fantastsk tur hele
formiddagen i powder ned til byen med dens hyggelige gamle huse.
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Fredag. Grand Montet området. Det havde ikke sneet hele ugen men
alligevel var der fin men opkørt powder. Frokost bød for en dels
vedkommen på Risotto St. Jacques emulsion gorgonzola. Vi spærrede
øjenene noget vantro op da retten blev serveret i henkogningsglas og der
blev grinet, men risottoen med kammuslinger var fortrinlig. Fredag sent
samledes vi igen for at se kvartfinalen i håndbold foran et fjernsyn med en
betalingkanal der ikke var betalt for. Extremt flimrende billede og ingen
lyd men smsér hjemme fra Helle opdaterede hele tiden situationen. Der
var ikke megen grund til at skåle og ingen ”champagne”. Middagen stod i
ostens tegn med raclette eller tartiflette og super dessert.
Lørdag . 8 tog på Vallee Blanche og resten til Chamonix eller Les
Houches. Valle Blanche-turen startede med lidt mere end en times
ventetid førend vor guide, der var hinsides pensionsalderen og efter eget
udsagn havde tre implantater i bevægelsesapparatet, fik os op i liften.
Turen startede fra Aiguille du Midi i 3842 meters højde. Sceneriet var
fantastisk og vi løb over intet mindre end tre gletcher på den ca. 20 km
lange nedtur. Turen bød ind imellem på meget fin dyb sne, men det er
mest for at nyde den smukke natur, man tager denne tur.
Først på eftermiddagen var der frokost, farvel knus og så gik det hjemad.
Vi fik også tid til at checke et par barer ud. Den ene var lige overfor
stationen. Nogle fra den sidste tur til Chamonix husker sikkert denne bar.
Den anden var et spændende microbrasserie.
Efter 7 dage var alle trætte men tilfredse. Det kræver en god forberedelse
at tage på en off-piste tur, specielt når man tænker på, at
aldersgennemsnittet var 48 år (Benjamin Niclas trak et par år ned), men
det skal ikke afholde nogen fra at kaste sig ud i off-pistne. Powder er
sagen.
Tak til Mikael og Jan for super guidening og mange gode råd. Tak til
Peter for at arrangere turen og tak til alle deltagere for den gode stemning.
Poul
Erik
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Adgangskode til hjemmesiden

I sidste nummer Bindingen var der på bagsiden af bladet trykt en
adgangskode til Roskilde Skiklubs intranet. Desværre var det umuligt at
skelne o og 0 samt l og I i den font trykkeren anvender.
Der er derfor rigtig mange medlemmer som har haft problemer med at
læse adgangskoden og dermed logge ind. Vi beklager!
Hvis du endnu ikke har haft adgang til intranettet kan du nu få vist din
adgangskode ved at gå ind på login siden (klik i højre hjørne af forsiden)
eller på flg. link: www.roskildeskiklub.dk/kodeord.aspx Du skal angive
dit medlemsnummer og dit postnummer. Hvis du allerede har angivet en
email adresse kan du få tilsendt din adgangskode med email.
Det er nu også muligt at ændre kodeordet, til et der er nemmere at huske.
Kodeordet skal være på mindst 6 bogstaver eller tal. Du kan ændre
kodeord samt rette i de øvrige medlemsoplysninger (navn, adresse, tlf.nr,
email) ved at klikke på dit brugernavn/medlemsnummer øverst i højre
hjørne.
På intranettet kan du læse bestyrelsesreferater, bestille rejser og i nær
fremtid planlægger vi at oprette et forum.
Helle
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Nøgler til Hedeland.
I midt 80’erne fik Roskilde Skiklub mulighed for at anlægge skibakken i
Hedeland. Mange personer – ja, faktisk rigtig mange ildsjæle har gjort en
fantastisk indsats i en lang årrække.
Flere af disse personer har haft nøgler til klubhuset og ligeledes til
bommen ved søerne. Mange har afleveret deres nøgler i takt med at nye
ildsjæle overtog arbejdsopgaver og ansvar for Hedeland.
For 6 mdr. siden skiftede vi nøglesystemet til klub-, lift- og pumpehuset.
Derfor er de gamle klubhusnøgler ubrugelige, men nogle medlemmer har
stadig en bomnøgle som de ikke kan bruge til noget.
Desværre mangler Roskilde Skiklub disse bomnøgler og vi ved ikke hvem
som har dem.
Vi kan ikke få flere nøgler af I/S Hedeland og derfor kan vitale
arbejdspersoner ikke få de nøgler som vil gøre deres frivillige arbejde
nemmere-

Kære medlemmer:
Har du en nøgle til Hedeland (der er mere end 6 mdr. gammel) så kontakt
mig venligst på mail thomas@svanevej.dk således at du kan få en anvendelig
klubhusnøgle eller en anden kan få glæde af din bomnøgle.
Thomas Nielsen.
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Afslutning af skigymnastik
Vores meget velbesøgte onsdagstræning i Himmelev Hallen kører frem til
og med

Onsdag d. 8. april 2009
Denne aften er således denne vinters sidste skigymnastik. Vi starter
ganske som vi plejer kl. 20.00 og resten er en meget velbevaret
hemmelighed.
Dette vil ligeledes være Christines sidste aften med mikrofonen ved
hagen. Christine har været glad for 4 år på midten af gulvet, men som
Christine siger:
- ”det kræver altså noget at stå der i midten af hallen med alle de
mennesker”
- ”man er på når man underviser”
Vi håber at hun stadig vil komme og måske atter stå i midten såfremt de
kommende undervisere er på skiferier eller bliver syge.
Jeg har indledt jagten på en ny dygtig instruktør som vil have opgave i
fællesskab med mig.
Thomas Nielsen

Bindingen
Når I indsender indlæg til Bindingen skal de sendes som et vedhæftet
Word-dokument. Skrifttype er Times New Romance, overskrift er en fed
20, tekst er str. 14-16.

Astrid
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Årets skistøvle.
”Årets skistøvle” er første gang uddelt i 1980. ”Støvlen” er skænket af Emma
Goldbach (mor til klubbens æresmedlem Frans Goldbach).
Frans’ forældre havde selv stået på ski i mange år og netop denne støvle er købt i
1942 og har haft adskillige langrendsture i Lejre. Det var her man stod på ski
dengang. Med træski gnedet med paraffin/stearin, fjedre bag om hælen og et spænde
foran tåen på støvlen.
Det har altid været bestyrelsen, der uddelte støvlen til et eller flere medlemmer, som i
årets løb havde gjort noget ekstraordinært. Ideen var at støvlen skulle være et
hædersbevis for en særlig indsats. Et princip som selvfølgelig stadig gælder.

Kilde til ovennævnte: Frans Goldbach
År
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Modtager
Hans Evald Pedersen
Else Jensen
Erik Madsen
Palle Buhl
Anne Goldbach
Niels Mikkelsen
Peter Franke
Fam. Holgaard
Jens Andersen
John Ulrich
Allan B. Christensen
Per Bodholt
Jan Hoff-Møller
Jan B. Pedersen, Erik B. Pedersen og Vagn Hansen
Birthe og Stefan Andersen
Jens Ole Jensen og Vagn Hansen
Bent Petersen
Henrik Aarosin og Peter Oldvig
Hanne Kjær
Frank Ougaard
Salina Lunde Hansen
Mogens ”Nuser” Christiansen
Lars Magnild
Olaf Nielsen
Teddy Krongaard
Lisbeth Feddersen
Kim Truesen
Otto Kornerup
Thomas Schiøler

Thomas Nielsen
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Tyroleraften på Lammerthaler.
Atter en vellykket tur til Abtenau. Igen lykkedes det for Lisbeth og Kim at
holde styr på 136 deltagere fordelt på 3 hoteller.Tak for det store arbejde, I
har lagt i det. Vi er mange, der allerede glæder os til næste år.
Nu er en skitur med skiklubben jo ikke kun skiløb men også det sociale
samvær, og det udmøntede sig bl.a. med en festlig aften på Lammerthaler
Hotel.
Festarrangør Der Lustiger Frans havde indbudt de 3 hoteller til at stille
med hver deres bud på underholdning med temaet Tyrol. Fredag aften var
lokalet proppet til sidste plads plus 20 - 30 stykker mere. Desuden var ca.
250 andre medlemmer samlet i Guldaldersalen på Hotel Prindsen i
Roskilde, hvor de fulgte aftenen på storskærm. Det blev i
hvert fald fortalt, men nu skal man jo ikke tro på alt hvad man hører. Eller
hvad?
Abtenauer Jodlegruppe kom med Michael på jagthorn i spidsen
marcherende gennem byen fra Weisses Røssl og gav et par forrygende
numre med sang og dans. Gruppen havde gjort meget ud af påklædningen
og lignede til forveksling en lokal jodlegruppe. Bl.a. andet havde de
medtaget 3 nydelige Heidi`er med røde æblekinder og fletninger.
Rothe Oxe med Onkel Jan som gruppeleder gav først et festligt nummer
på skeer, hvorefter hvert enkelt medlem gav prøve på deres formåen udi
jodlen. Det gav virkelig talemåden - hver fugl synger med sit næb mening. Flot-flot-flot.
Ikke et øje var tørt.
De tidligere Grand Old Tyrolerleaders, der efter udskiftning af et par ældre
medlemmer, havde valgt blot at kalde sig Tyrolerleaders, kom ind som
aftenens overraskelse. De havde været utrolig kreative i deres påklædning.
Der var blevet klippet og syet så skiklubbens T-shirt med hjælp af lidt
brush up blev gjort til en sexet sag. De var opvarmningsgruppe
for Wiener Slammer Singers og hvert enkelt medlem af denne gruppe fik
en jodlen med på vejen.
Der Lustiger Frans var dirigent for dette boyband, der iført lederhosen og
blege danske ben sang og dansede, så det var en ren lyst. Det var tydeligt,
at nogen af dem havde tilbragt en del af deres barndom på danseskole
mens andre ikke havde. De sidste havde til gengæld deres sangstemmer i
behold. Godt gået.
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Til sidst var der fortjent champagne til alle deltagerne, hvorefter Hansi
spillede op til dans. I en pause midt på aftenen
var der overrækkelse af jubilæumsdiplom og nål til 15 jubilarer. Andrea
og Werner fra Weisses Røssl stod for overrækkelsen på vegne af Abtenau
Byråd.Tak for en herlig aften.

Dommeren
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Hemsedal, 16. – 20. april 2009.
Så har du igen muligheden for at komme til Hemsedal, Norge på Roskilde Skiklubs
meget traditionsrige tur. Vi skal bo i luksushytterne ”Veslestølen”, som er placeret
lige ved siden af den grønne pist. Med andre ord, du har dine ski på lige til dørtrinet.
Hytterne:
Alle hytter er til 12 personer, fordelt på 3 værelser. Der er køkken m/opvaskemaskine
og spiseplads til 12 pers., ligeledes sofagruppe med pejs. Der er 3 badevær. – det ene
med sauna. Endvidere vaskemaskine og trådløst netværk i alle hytter. Vi får nøglerne
fredag kl. 16.00 og forlader hytterne rengjort søndag kl. 10.00.
Transport:
Hvilebus fra Roskilde til Hemsedal.
Afgang torsdag 16. april kl. 18.30 og hjemkomst mandag 20. april ca. kl. 7.00.
Forplejning:
Fredag morgen (ved ankomst) er morgenmaden inkluderet. Du og dine 11
hyttekammerrater indkøber (hjemmefra) og tilbereder selv resten af menuen.
Skiskole:
For nybegyndere og let øvede vil der være skiskole af ca. 2 x 2,5 timers varighed.
Roskilde Skiklub er den glade giver af dette. Deltagelse i skiskole er kun mulig ved
tilmelding hjemmefra.
Pris:
0 - 6 år
7 – 15 år
16 år eller mere

1.300 Dk.kr.
1.800 Dk.kr.
1.900 Dk.kr.

Tilmelding:
Dette sker via www.roskildeskiklub.dk.
Såfremt du ikke har mulighed for tilmelding via internettet kan du ringe til Thomas
på 41 40 13 43 efter kl. 16.00, som vil hjælpe dig (sms besvares ikke).
Se desuden generelle regler for rejse med Roskilde Skiklub bag i Bindingen.
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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)

FØDSELSDATO

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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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
1. marts
Uge 10
24. marts
8. april
Uge 16

Skigymnastik
Rulleskøjtetræning
Hedelandsløb
La Plagne, Frankrig
Generalforsamling
Afslutning af
skigymnastik
Hemsedal, Norge
Roskilde Festival

Kl. 20.00 – 21.30
Kl. 20.00 – 23.00
Kl. 10.00
27. feb. – 8. mar.
Kl. 19.00 - ?
Kl. 20.00 - ?
16. – 20. april

www.roskildeskiklub.dk
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