ROSKILDE SKIKLUB
NYHEDSBREV – FEBRUAR 2010
Dette nyhedsbrev
indeholder:
‐
‐
‐
‐
‐
Vi er midt i skisæsonen…..
Det er da bare den bedste tid!
138 glade og tilfredse deltagere var
med på Abtenau turen uge 3.
Hedeland har allerede været åben i
mere end 20 dage i 2010, og vi har
stadig 4 klubture i vente.

Indkaldelsen til Skiklubbens
generalforsamling.
Hemsedal 2010
Successen på Hedeland
Fortræning til udendørs rul
starter nu
Mountainbike

Ligeledes skal låneoptagelse godkendes af
generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens
medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, som påhviler foreningen.”

Indkaldelse
Ordinær generalforsamling i Roskilde Skiklub
Tirsdag den 16. Marts 2010
Kl. 19.00 i Danske Bank, Stændertorvet
4000 Roskilde (indgang ad Palæstrædet)

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Formand:
Nis Nørgaard (modtager ikke genvalg):
Bestyrelsen foreslår Thomas Nielsen.
Næstformand for et år (såfremt Thomas Nielsen
bliver valgt som formand):
Bestyrelsen foreslår Bent Michael Nielsen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

Bestyrelsesmedlem for et år (såfremt Bent Michael
Nielsen bliver valgt som næstformand):
Bestyrelsen foreslår Poul Nielsen.

2. Beretning fra formanden.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Kasserer:
Annette Sejrsen (modtager genvalg)

4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent og
indmeldelsesgebyr for det kommende regnskabsår.
5. Behandling af indkomne forslag.
i. Bestyrelsen foreslår, at indkaldelse til generalforsamling
fremover foregår via nyhedsbreve på e‐mail og
klubbens hjemmeside.
ii. Bestyrelsen foreslår ny §16, Tegnelse og hæftelse med
følgende ordlyd: ”Klubben tegnes af formanden og 1
bestyrelsesmedlem i forening, eller 4
bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan dog
delegere en tilladelse til at økonomiske dispositioner,
som vedrører den løbende drift, kan foretages enten
af formanden eller kassereren. Køb, salg eller
pantsætning af fast ejendom skal godkendes af
generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlem:
Helle Henriksen (modtager genvalg)
7. Valg af revisor:
Marianne Fenger (modtager genvalg)
8. Eventuelt.
Der vil være en buffet med vin/øl/vand efter generalforsamlingen
Vedtægterne er tilgængelige på www.roskildeskiklub.dk

Hedeland Skicenter

VORES NYE ATV

Sikken en sæson!
Med 3 skidage i december, 17 i
januar og foreløbrig 4 i februar
(i alt 24 dage) så må brugen af
Hedeland Skicenter betegnes
som ikke mindre end en kæmpe
succes.

Vores nyindkøbte ATV (6‐hjulet
motorcykel) har vist sig at være
alle pengene værd og har gjort
arbejdsdagenene meget
nemmere for alle de frivillige
hjælpere på Hedeland.

SNEKANONERNE

En affugter er ligeledes blevet
indkøbt for at beskytte
bygningen og især skistøvlerne
mod råd og svamp.

MEDIERNE

INSTITUTIONSDAGE
Vi har haft 2 institutionsdage
hvor 450 børn og unge fra
SFO'er, fritidsklubber, Røde Kors
og skoler har stiftet bekendskab
med skiløbet ‐ ganske gratis for
brugerne og med Roskilde
Skiklub som den glade giver.

Når nødstoppet på toppen er
blevet aktiveret klarer ATV'en
De tunge vandslanger til
snekanonerne kan nu også nemt
flyttes rundt på bakken alt efter
vind og vejrforhold.
Her kunne din historie om
skioplevelser starte…
Send en mail til webmaster

Tålmodig kø til ski og støvler

Jørgen P‐dal (indehavende) er
som altid en god ven af og
medlem i Roskilde Skiklub.

Alle 1.200 dysser på
snekanonerne er blevet
afmonteret, afkalket, smurt og
monteret igen. Det var en sej
omgang, men har virkelig haft en
gavnlig effekt på mængden af
sne som vi kan producere.

NYT UDSTYR
De mange besøgende har givet
klubben økonomisk mulighed for
at investere i mere og bedre
udstyr.
Vi har blandt andet købt 53 par
nye skistøvler og 25 par ski
gennem SNOW FUN.

I løbet af vores 24 åbne dage på
Hedeland har vi været tre gange
i TV2 LORRY, en gang i Go’
Morgen Danmark (TV2), Direkte
igennem i "FORMIDDAG PÅ
4'eren" (p4, KBHs Radio), 15
gange i Dagbladet Roskilde, to
gange i Roskilde Avis.
Ligeledes er vi blevet nævnt i
Radioavisen og alle mere eller
mindre kendte medier.
Roskilde Skiklub er virkelig
blevet synlig og alle kender nu
www.roskildeskiklub.dk ‐ "det
er her det sner"!.

Mange frivillige yder
en kæmpe indsats

”Otto er den stille ildsjæl, der yder
en kæmpe indsats uden at gøre
stort væsen ud af sig selv.

Roskilde Skiklub er en meget
aktiv klub med mange
aktiviteter der alle kræver
inddragelse af medlemmer.
Uden jeres mange frivillige
timer kunne klubben over
hovedet ikke have et så højt
aktivitetsniveau.
Vi ser dette under Roskilde
Festival, på alle vores turer,
MTB‐træning,
rulleskøjtetræning ‐ både
sommer og vinter, ski‐
gymnastik, reparationer af
vores udstyr og ligeledes når
Hedeland trækker på alle
vores "fritidstimer".
En af de personer som virkelig
lægger mange timer i at få
Hedeland til at kører er OTTO
KORNERUP. Netop derfor
havde bestyrelsen indstillet
Otto til ÅRETS ILDSJÆLSPRIS
ved Idrætsfesten som blev
afholdt fredag d. 5. februar
2010.

Han er aktiv, når klubben har
åbent på skibakken i Hedeland,
incl. sneproduktion om natten.

Ved uddelingen var der to
nominerede og Otto var en af
dem.
Han blev desværre overgået
af en meget værdig vinder, der
ligeledes ligger mange timer
og ildsjælskræfter i det
frivillige
arbejde.
Otto gik hjem med en buket
blomster og en viden om at vi i
klubben virkelig værdsætter
hans enorme indsats.
Læs uddrag af bestyrelsens
indstilling af Otto Kornerup:

Han er aktiv, når klubben er
repræsenteret på Roskilde Festival,
både til at opstille og nedtage
vores bod, og under selve
festivalen er han med til at
producere og sælge mad til de
mange festivalgæster.
Herudover er Otto en fantastisk og
loyal ven. På en skitur til Østrig
blev et af klubbens medlemmer
indlagt med en blødning, der
trykkede på hjernen. Han skulle
opereres, så blodet kunne fjernes.
Som det mest naturlige blev Otto
hos ham, til han kunne udskrives
og returnere til Danmark”.
En stor tak skal lyde til alle jer
andre frivillige som også lægger
mange timer i Roskilde Skiklub.

HJEMMESIDEN
www.roskildeskiklub.dk
I december 2009 havde 200
personer tilmeldt sig "skibakke‐
nyhedsmail" og fik således besked
såfremt Hedeland Skicenter
åbnede.
7 uger senere er antallet nu oppe
på 1.800 forskellige mailadresser
som automatisk modtager en mail
når bakken åbner.
Hjemmesiden er mere end noget
andet blevet et meget nyttig
redskab i kommunikationen med
vores brugere og andre
interesserede.

Roskilde Skiklub
har givet 10.000 kr

Vil du også give et bidrag?

Skitur uge 16 / 2010 til Hemsedal i Norge
Uge 16 turen går i år, som den har gjort i en årrække, til Hemsedal i
Norge. Der er en mulighed for transport nemlig med bus fra P‐pladsen
ved Roskilde Havn. Turen indeholder bustransport tur/retur Roskilde –
Hemsedal, morgenmad fredag morgen og ellers selv pension, ophold i
12 personers Veslestølen Hytter og 3 dages liftkort til hele området.

Veslestølen Hytter
Vestlestølen Hytter er nyere komfortable hytter af meget god
standard, bygget i 1998/2002. Perfekt beliggenhed 850 m.o.h. med
flot udsigt over Hemsedal by samt alpinanlægget.
Fra enhederne er der kun ca. 50 m til skiliften, ca. 1000 m. til
langrendsløjperne samt 4000 m. til nærmeste indkøbsmulighed.
Bilvej direkte frem til hytterne og Ski‐In/Ski‐Out.

Priser pr. person i 12 personers hytter
Voksen (16 år og opefter)
Kr. 1.900
Ungdom (7 – 15 år)
Kr. 1.800
Barn (0 – 6 år)
Kr. 1.300
Sidste tilmeldingsdag er 15. marts.
Ved tilmelding indbetales det fulde beløb.
Bus P‐pladsen ved Roskilde Havn – Skicenter Hemsedal i Norge:
Afgang P‐pladsen ved Roskilde
Havn d. 22/04 kl. 18:00

‐

Ankomst Skicenter Hemsedal i
Norge d. 23/04 ca. kl. 08:00

Afgang Skicenter Hemsedal i
Norge d. 25/04 ca. kl. 16:00

‐

Ankomst P‐pladsen ved Roskilde
Havn d. 26/04 kl. ca. 06:00

12 prs. Veslestølen B
Stor tømmerhytte på 140 m2 med 4 soverum: 2 værelser med
dobbeltseng og 2 værelser med dobbeltseng og køjeseng.
Også 2 dusch/toilet, badekar samt sauna.
Åbent køkken med bl.a. komfur, køleskab m/frys, mikrobølgeovn og
opvaskemaskine. Også en hjemlig stue med spisepladser, åben pejs,
sofagruppe og kabel‐TV.
Ydermere har hytten en terrasse og et vaskerum med vaskemaskine.
Hemsedal er et af de steder man bare må besøge igen og igen.
Naturen er noget af Norges smukkeste med høje fjeldtinder så langt
øjet rækker. Sneen er dyb og skiløbet så mangfoldigt, at der altid er
noget nyt man lige skal prøve. Hemsedal er et rigtigt vintereventyr!
Alpinanlægget ligger fra 660 til 1.500 m.o.h., så sneen kommer tidligt
og bliver liggende til langt ind i foråret. På 65 procent af pistene er der
desuden snekanoner. I alt er der 40 km skiløb fordelt på 42 piste og
hele området har 21 lifte, der hurtigt bringer jer op i terrænet.
Skiløbet er meget varieret og mulighederne er enorme for både
begyndere og rutinerede. Nogle kilometer syd for Hemsedal Skisenter
ligger det lille og hyggelige anlæg Solheisen. Et godt alternativ, hvis I
vil på skiudflugt.
Hemsedal er kendt som et af Europas bedste snowboardområder,
hvor man hvert år byder på nye udfordringer. De to store boardparker
har bl.a. 2 halfpipes, big jumps, quarterpipes og funbox. I år bliver den
blå park dobbelt så bred mens den store røde og sorte park vil
indeholde endnu flere elementer end tidligere. På højfjeldet er
offpiste‐mulighederne nærmest endeløse og her kan I boltre jer i flere
meter sne!

Tilmelding:
Det er nu muligt at tilmelde sig denne tur fra hjemmesidens
rejsemodul på http://intranet.roskildeskiklub.dk/rejser.aspx
Husk du skal være logget ind for at kunne tilmelde dig.

Tur arrangør v/ Bent Michael Nielsen

Rulleskøjter
Kunne du tænke dig at rulle
udendørs – så skal du starte
indendørstræningen nu!

Mountainbike
Så hvis du har brug for at få
pudset din teknik af, så er du
velkommen i Roskildehallen
store hal C hver fredag kl. 20
(tjek lige hjemmesiden for evt.
hal‐flytninger).
For de, der gerne vil lidt mere, så
er der i februar også mulighed
for at træne i Valby‐hallen hver
lørdag kl. 11 sammen med
rullere fra andre klubber. Se
mere på: http://www.vrk.dk/

Det er skam rigtig nok!
Hver fredag i Roskilde‐hallen
øver vi teknik, udholdenhed og
hurtighed. Og spiller hockey. Alle
er velkomne til fredags‐
træningen. Jo tættere vi
kommer udendørssæsonen, jo
mere lægges vægten på at være
klar til sæsonens løb. Og dem
bliver der mindst lige så mange
af som i 2009.

Der var en rigtig god start på
mountainbike sæsonen i
begyndelsen af november. Fint
fremmøde hver søndag og
allerede i slutningen november
havde vi den første "proff‐
instruktion" på en tur til
Geelsskov.

Du kan desuden altid holde
dig opdateret på
hjemmesiden

Mange hilsner
Kurt
Tlf. 61 36 38 52

VIDSTE DU AT….
et af de næste initiativer i
skiklubben er rulleski?
Følg med på hjemmesiden

Træning søndag formiddag kl. 10
i Boserup ligger stille indtil sneen
er af jorden.
Hvis du er interesseret i at være
med når vi starter igen, så meld
dig til e‐mail listen på:
hanne.kjaer@fasttvnet.dk

Kend dine kontakter i Roskilde Skiklub!
Bestyrelsen:

Hedeland:
Bestyrelsesmedlem
Bent Michael Nielsen
Dragevej 13
4040 Jyllinge
Tlf: 46 73 26 73

Formand
Nis Nørgaard
Rosengårdsvej 38
2830 Virum
Tlf: 40 89 38 65
Næstformand
Thomas Nielsen
Svanevej 14
4000 Roskilde
Tlf: 46 36 32 10/41 40 13 43
Kasserer/medlemsregistrering
Annette Sejrsen
Dr. Margrethesvej 24
4000 Roskilde
Tlf: 46 36 72 68
Sekretær
Astrid Gade
Rorupvej 50, Højby
4320 Lejre
Tlf: 46 48 25 12

Bestyrelsesmedlem
Poul Erik Hansen
Jagtvej 28
4040 Jyllinge
Tlf: 46 73 13 57
Bestyrelsesmedlem/webmaster
Helle Henriksen
Borgediget 16, 3 th
4000 Roskilde
Tlf: 30 83 31 02

HUSK!
Du kan følge med i
bestyrelsens arbejde og læse
referaterne på skiklubbens
intranet
Du skal være logget ind med
dit medlemsnummer
og adgangskode.

Rekruttering til Hedeland
Kim Truesen
Tlf: 50 45 67 17
Otto Kornerup
Tlf: 21 73 56 08
Arbejdsdage/sneproduktion
Vagn Hansen
Tlf: 22 70 52 48
Bent Petersen
Tlf: 30 54 53 79

Skigymnastik:
Thomas Nielsen
Tlf: 41 40 13 43
Anne Nielsen
Tlf: 61 65 81 54

Rulleskøjter:
Kurt Hjortsø
Tlf: 61 36 38 52

Mountain bike:
Hanne Kjær
Tlf: 61 54 82 20

