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Formandens Spalte 

Det er hverdag igen for bestyrelsen, efter en veloverstået 

generalforsamling, hvor strategiplanen blev vedtaget, hvilket giver den 

nye bestyrelse en del nye og spændende opgaver, som der skal 

arbejdes videre med i de kommende år. Vi får struktureret vores 

opgaver, og vil arbejde videre med inddragelse af engageret og 

kompetente skiklub medlemmer i det videre forløb.  

Thomas Nielsen og Helle Henriksen valgte at stoppe efter henholdsvis 

10 år og 3 år i bestyrelsen.  

Endnu engang en stor tak for indsatsen i bestyrelsen for Roskilde 

Skiklub.  

Der er kommet 2 nye medlemmer i bestyrelsen Hasse Olsen, som har 

været medlem af Roskilde Skiklub i mange år, og i perioder været 

meget aktiv. Hasse har takket ja, ikke mindst pg.a. af, de nye tiltag, 

som der skal arbejdes med de næste år frem i tiden. Hasse vil meget 

gerne være med til at starte børn og ungdomsafdeling op. Søren 

Handler har været medlem i et års tid, Søren har kompetencer 

omkring hjemmesiden, IT og generelt organisations arbejde, 

kompetencer som er vigtige for en klub og med til at skabe 

sammenhæng.. Vi ønsker de 2 nye bestyrelses medlemmer 

velkommen, og vi i bestyrelsen glæder os til det kommende 

samarbejde.  

Vi har lige afholdt endnu en arbejdsdag på Hedeland og 20 friske 

klubfolk mødte op, og Hedeland kunne lukkes ned for vinteren, denne 

gang uden det store arbejde i køkkenet og klublokale, da ombygningen 

vil gå i gang i løbet af forsommeren. 

Vi fik vel afviklet den sidste skigymnastik inden sommerferien, det blev 

med Salsa og hoftevrid, og endnu engang fik vi afprøvet nye 

muligheder og sider af os selv.  

Næste sæson er Thomas tilbage som underviser til skigymnastikken.  

Så Anne og Thomas igen danner makkerpar onsdage i Himmelev Hallen 

i den kommende sæson.  

Roskilde Festivalen er på trapperne og der arbejdes på højtryk for at få 

et nyt booking system kørt ind, så vagterne kan bookes den. 1 maj, og 

vagterne fordeles til årets festival. Så mens vi nyder det gode vejr, 

arbejdes der i Festivaludvalget på højtryk for at skabe rammerne for 

”Skiburgeren” på dette års Roskilde Festival.  

Foråret er på vej hen i sommeren, årets sidste tur til Hemsedal er vel 

overstået, og allerede nu arbejder vi med et turudvalg, som skal være 

med til at tilrettelægge næste års klubture.  

Vi har erfaret at der hersker lidt usikkerhed om hvordan det 

budgetterede tilskud til ture næste vinter i forbindelse med 

jubilæumsåret vil blive fordelt. Tilskuddet vil blive fordelt over samtlige 

ture. Hvordan tilskuddet på den enkelte tur bliver anvendt, vil være op 

til den enkelte turleder. Tilskuddet vil ikke blive anvendt til en 

nedbringelse af turens pris men som tilskud til arrangementer af social 

eller sportslig karakter.  

Sidst i april havde vi et møde med Danmarks Skiforbund, Kolding 

Skiklub og Bornholms Skiklubs Venner, hvor vi indgik et samarbejde 

om at fremskaffe tilbud på kommende liftsystem, da de 3 klubber alle 

arbejder på at anskaffe en ny skilift, giver det os bedre mulighed for 

rabatter og interesse fra udbyder af liftsystemer - brugte som nye. 



 

Vi beklager at vi ikke har fået informationer hurtigt nok ud, nye folk 

skulle sætte ind i hjemmesiden og mailsystem. Noget vi håber hurtigt 

at få styr på.  

Rigtig god sommer  

Kim Truesen 

 

 

 
 
 
 
 

Nyheder fra Fest og Arrangement Udvalget  
 
Torsdag den 12/5 afholdes billede– og hyggeaften.  
 
Vi mødes i roklubbens lokaler på havnen i Roskilde. Dette starter kl. 

19.00. Vi serverer lidt snacks og der vil være mulighed for at købe øl, 

vin og vand, samt se 

billeder fra nogle af 

denne sæsons skiture.  

I opfordres til at 

medbringe sjove billeder 

på en USB-nøgle. Vi ser 

frem til at se Jer.  

 

 
Jubilæumsfest fredag den 4/11  
 

Sæt et X  
 
Skiklubbens 35 års jubilæumsfest afholdes d. 4/11 – 2011 i 

”Guldaldersalen” på Hotel Prindsen, sæt allerede nu kryds i 

kalenderen.  

Aftenen vil være spækket med god underholdning, lækker mad og 

drikke og feststemte skiklub medlemmer.  

Tilmelding følger senere.



 

Udendørsrul  
 
Ja, det er lige så lidt en nyhed som ”hund bider postbud”, at vi er 

startet udendørsrullet. 

Men nyheden er, at fra og med mandag den 18. april så starter 

mandags- og onsdags-rullet kl. 18.30. 

 Fra p-pladsen ved Roskildehallen begge dage (om mandagen kan du 

dog også møde op ved Dyrskuepladsen, hvor vi vil starte med at rulle 

ved 18.45-tiden). 

I weekenden vil speedgruppen rulle om lørdagen kl. 16 (også fra p-

pladsen ved Roskildehallen).  

Andre er også velkomne, men her ruller vi i packs, der passer sammen i 

tempo og længde på turen – så hiv andre med, der ruller lige som dig 

selv.  

Rabataftale  
Der er indgået en rabataftale med netbutikken SkatePro. De har et 

stort udvalg og en del gode tilbud for tiden. Der er 15 % rabat på 

normalpriser og 5 % på tilbudspriser.  

Medlemmer kan ved at logge sig ind finde mere finde koden på 

Intranettet. 

Se mere på http://www.skatepro.dk/c29.htm  

To gode rulleløb – tilmeld dig hurtigt så er det billigst  

Og så minder jeg om, at der nedenfor er to gode rulleløb. Alle bør 

melde sig til Ringsted Outlet – vi skal være en stor gruppe fra Roskilde 

Skiklub, der starter udendørsæsonen! 

 Vi laver en fællestur ud af det, så send mig en mail, når du har tilmeldt 

dig.  

Tag fat i hinanden og nyd rulleløbet og naturen omkring Roskilde. 

Skate now, work later!  

Nu er der blevet trænet flittigt hele vinteren, for netop for at være klar 

til at rulle udenfor.  

Og da det altid er vigtigt at have nogle mål, så er her to gode mål for 

foråret:  

1. Ringsted Outlet-løbet den 15. maj – et løb for alle og med distance 

på enten 10 km eller ½-maraton. Se mere på 

http://www.123hjemmeside.dk/rimorul/49354041. 

2. Copenhagen Inline Challenge den 19. juni – med distancer på 22 

eller 44 km. Se mere på 

http://www.copenhageninlinechallenge.dk/generel-information/.  

Alle kan deltage i distancer på 22 km!  

Jeg tænker, at der bør deltage min. 15 rullere fra skiklubben i hvert af 

de to løb, men flere kan sagtens være med!  

I er mange, der roligt kan tilmelde sig og få en god oplevelse ud af det. 

Også selv om I ikke lige nu føler jer i den rigtige form (men det når I at 

komme!).  

Så lad os opmuntre hinanden til at deltage – og til at starte rulleriet 

udenfor.   JUST DO IT!  

Vi laver en fælles klubtur ud af de to løb, og skiklubben vil også byde 

”på-et-eller-andet” til de, der deltager.  

Vi ses på vejen  

Kurt 

http://www.skatepro.dk/c29.htm
http://www.123hjemmeside.dk/rimorul/49354041
http://www.copenhageninlinechallenge.dk/generel-information/


 

Spændende generalforsamlingsbeslutninger 
 

Til generalforsamlingen d. 29. marts blev der vedtaget flere 
spændende forslag. 
 
Først og fremmest var der opbakning fra generalforsamlingen til 
bestyrelsens arbejde med visioner for klubben, og for klubbens 
udvikling.  
Ligeledes var der opbakning til en helhedsplan for Hedeland, der 
blandt andet indeholder forslag om en ny lift, udvidelse af halareal og 
anskaffelse af pistemaskine. 
 
Konkret blev der 
vedtaget at afsætte 
kr. 350.000,- til en 
ny lift på Hedeland 
(resten af beløbet 
(kr. 450.000,-) skal 
anskaffes igennem 
tilskud).  
Desuden blev det 
vedtaget at bruge 
kr. 200.000,- til en 
udvidelse af hallen 
på Hedeland. 
 
Kontingentet blev også vedtaget ændret, eller rettere, i 
indmeldelsesgebyret, som nedsættes til kr. 100,- pr. medlemskab. 
Begrundelsen var blandt andet at gøre det lidt billigere for familier og 
unge mennesker at melde sig ind. 
 
Det fulde referat fra generalforsamlingen kan læses på hjemmesiden, 
hvor der også er adgang til bilagene, herunder visionspapiret, 
helhedsplan, diverse projektplaner og præsentation brugt til 
generalforsamlingen.  

Langrend/rulleski 
 

Roskilde Skiklub Hedeland kan tilbyde sine medlemmer muligheder for 

at prøve at løbe på rulleski. Skiklubben har anskaffet 2 sæt rulleski med 

støvler i henholdsvis størrelse 37 og 40. 

 

Jer der måtte have lyst til at prøve at løbe på rulleski kan blot kontakte 

Bent Michael Nielsen på e-mail bentmichael@dragevej.dk , så vil han 

være behjælpelige med instruktion o.s.v.  

Rulleskiløbet vil foregå søndage kl. 10:00 fra Bents privatbolig på 

adressen Dragevej 13, 4040 Jyllinge, og foregå på sikre asfaltbelagte 

stisystemer rundt omkring i og ved Jyllinge. 

 

 
 
 

mailto:bentmichael@dragevej.dk


 

FESTIVAL, FESTIVAL, FESTIVAL, FESTIVAL 
 

Forberedelserne er i fuld gang. Kontrakten er underskrevet med 

Roskilde Festival, masser af ansøgninger indsendes og madplaner 

udarbejdes, bod planlægges og indkøb forberedes og prisberegnes.  

Der skal tegnes forsikringer, og der skal laves T-shirts bare for lige at 

nævne nogle af de igangværende opgaver. Skiklubben har igen i år et 

festivaludvalg, som koordinerer og sikrer at alle disse opgaver løses, så 

festivalens deadlines overholdes, 

og det hele står klar når det går 

løs igen. 

Skiklubben har investeret i et nyt 

fleksibelt og tidssvarende 

vagtplanlægningsmodul til at 

styre de 228 frivillige, som alle 

skal have 3 arbejdsvagter før og under festivalen.  

Med baggrund i sidste års evaluering åbnede vi 1. maj for det nye 

system, med mulighed for at tilmelde hold (i stedet for at ønske 

vagter), kende navnet på sin 

holdleder, og dem man skal på vagt 

sammen med. Listerne er nemlig 

synlige for alle. Sidst men ikke 

mindst letter det arbejdsbyrden 

enormt for dem, som skal lægge 

vagtplaner og have kontakten med 

de frivillige.  

Sidste år kunne klubbens egne medlemmer starte før alle andre med 

at tilmelde sig. Det samme kunne de i år. Med to dages forspring 

åbnede vi tilmeldingsmodulet den 1. maj. Allerede det første døgn 

meldte ca.70 medlemmer fra skiklubben sig. Efter 5 dage havde 200 

meldt sig til vagter og i øjeblikket afsættes de allersidste armbånd. Det 

er derefter stadig muligt at tilmelde sig ventelisten.  

Festivaludvalget har været utrolig 

glade for den store opbakning og 

de hurtige tilmeldinger. Der har 

selvfølgelig været mange 

spørgsmål fordi det er en hel ny 

måde at tilmelde sig på. Mange 

spørger om de nu kan regne med 

deres vagter. Det kan man. Det 

kan dog undtagelsesvis være nødvendigt at rokere men så vil de 

involverede blive kontaktet. 

For dem som havde problemer med tilmelding det første døgn skal vi 

dybt beklage. Fejlen er vores. Desværre blev en tidlig fejlbehæftet 

version lagt ud på vores hjemmeside i stedet for den rigtige (tilrettede 

og færdigtestede). Det gav problemer, og der gik lidt tid inden vi 

opdagede fejlen. De tilmeldte måtte derfor til tasterne igen og tilmelde 

sig en gang mere på den rigtige version.  

Hvis du har spørgsmål angående festivalvagter kan undertegnede 

kontaktes på mobil 20 28 55 95 eller mail  

susanne.norup@roskildeskiklub.dk . 

Det er fortsat muligt at kontakte Ole hvis du vil hjælpe med opsætning 

og nedtagning af boden. Bedst på mobil 29 66 33 29 eller mail 

ole@strandengen.dk. 

Alle andre festivalspørgsmål kan ske til Kurt på mobil 61 36 38 52 eller 

mail khk@kl.dk. 

mailto:susanne.norup@roskildeskiklub.dk
mailto:ole@strandengen.dk
mailto:khk@kl.dk


 

Husk STORMØDET den 21.06 kl. 19.00 i Roskildehallen hal B på 

Møllehusvej15, 4000 Roskilde (holdledere skal dog møde ½ time før til 

særlig information). 

Mødet gælder for ALLE, som har tilmeldt sig vagter. Her vil der blive 

mulighed for at hilse på sin holdleder, få udleveret armbånd og T-shirts 

- og endelig vil der være mulighed for at finde nogen at bytte vagter 

med. Mødet forventes af vare ca. 1 time. Der er adgang til en vand 

eller øl. 

Som noget nyt har vi oprettet en Facebook profil, som 

alle er velkomne til at bruge for beskeder, 

kommentarer, tips, mødesteder og alt muligt andet. 

Find os på  ’Skiburger på Roskilde 2011’. 

Vel mødt på festivalen til alle på festivaludvalgets vegne  

Susanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKIGYMNASTIK  

Tak for en god sæson!  

Tak for jeres måde at være på!  

Tak for at I kun kortvarigt rynkede på næsen af den lille bold . 

 I skal ikke gemme bolden for langt væk – den skal med i tasken igen 

fra september, når vi starter igen.  

Skigymnastikken holder ferie – der er mange måneder til vi ses i 

Himmelevhallen igen – men der er nok at holde sig i gang med i 

mellemtiden – tænk bare på festival, Danseriet, havearbejde, 

cykelture, gåture, rulleture, museumsture, koncerter og ………. mange 

andre hyggelige, sunde og sociale aktiviteter.  

Jeg glæder mig til endnu en sæson sammen med jer - og nye 

skigymnaster – og glæder mig til at se, hvem jeg får som kollega.  

Kærlig hilsen 

Anne 

  



 

Tigne uge 10 - 2011  
 
Fra et taknemmeligt medlem efter uge 10 turen. 
Hvor har vi det godt --- og hvor vi fortjener det!  
 

Tak  
 
Vi, det vil sige 54 medlemmer af Roskilde Skiklub seniorafdeling med 

enkelte yngre medlemmer, drog af sted mod Val d’Isère. 

Snemeldingerne for Alperne generelt var ikke for gode, men i Val 

d’Isère mellem 2000-3500 m var det bare perfekte forhold. 

Let frost, sol, sol, sol og blå himmel i 6 dage i træk og ingen vind. 

Veltrimmede medlemmer af skiklubben til veltrimmede pister af alle 

sværhedsgrader - et eldorado for skiløb. 

Vi blev forkælede fordi forberedelserne fra Bentes side var perfekte, 

der var ikke meget klar dig selv rejser over det, og Danski’s unge 

personale fik de praktiske forhold til at glide nemt og uformelt så vi 

ubekymrede kunne nyde skiløbet.  

Vi ankom sent til hotellet og blev modtaget med varm suppe og 

allerede 6 timer senere blev morgen buffeten åbnet med alt hvad man 

kunne ønske sig at starte dagen på. Og sådan fortsatte betjeningen, 

som kulminerede med fantastiske middage.  

Der var hjemmefra bestilt skiundervisning til nogle og andre stødte til 

undervejs da man opdagede det gode tilbud fra klubbens side. 

Der var arrangeret off-piste guider til 2 hold og det var en stor succes 

da der stadig var masser af ubrugt ny sne efter snefald, lige før vi 

ankom. 

 Skikælderen tilbød service af ski med bundbehandling m.m. og der 

blev løbet rigtig meget på ski. 

Ingen uheld ud over Jørgens øjenskade som ikke skyldes skiløbet men 

et fald på trappen. 

Udover det rent skiløbsmæssige var der en god social ånd i gruppen 

hvor nye medlemmer følte sig god modtaget og havde nemt ved at 

finde makkere til dagenes aktiviteter. Det begyndte faktisk allerede 

den første aften hvor Danski havde arrangeret tøndeslagning i egen 

udklædning og kulminerede med en fælles middag ude i byen hvor der 

også var arrangeret hjemtransport efter lifternes lukketid. En rigtig 

hyggelig aften med sang historier og god mad vin på klubbens regning.  

Vel hjemme igen, lidt sent, fik alle deres udstyr med hjem. 

I de efterfølgende dage kom den ene e-mail efter den anden i 

postkassen som takkede for turen og for de mange gode oplevelser i 

uge 10. 



 

Frankrig er et godt valg fordi der er gode traditioner for skiløb og 

service på pisterne og ikke mindst gode frokostmuligheder med rigtig 

mad. 

Skiene kan godt blive sendt til ny bundbehandling efter den tur, så de 

er klar til nye ture senere i år og vi må nøjes med at nyde minderne og 

billederne. 

Agnete Østergaard 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hemsedal uge 15 – Resultat liste 
 Klasse  Navn  Tid Placering 

Piger 6-10 år  Sarah Hvid Rasmussen  34,54 1 

 Julie Hvid Rasmussen 36,01 2 

 Laura Lindegaard Nielsen  39,00 3 

Piger 11-14 år  Anna Nordahl Suadiacani  19,38 1 

 Krista Lund Olsen 21,92 2 
 Camilla Vittrup  30,76 3 

Piger 21-30 år  Anne Laurent  17,97 1 

 Anne Jul 22,14 2 

 Rie Jensen 22,98 3 

Piger 31-46 år  Helle Andersen  24,34 1 

 Anne Schmidt Andersen 26,32 2 

 Cecilia Vittrup Langkjær 39,43 3 
Piger 46 år og op  Hanne Kjær Kristensen  20,68 1 

 Annette Sejrsen 21,55 2 

 Bente Andersen  22,43 3 

Drenge 0-5 år  Sebastian vittrup Langkjær  51,54 1 

 Julius Trulsson Norup  2 

Drenge 6-10 år  Baltazar Bondo Dydensborg  26,44 1 

 Emil Lindegaard Nielsen 33,64 2 

Drenge 11-14 år  Kristian Astad Dupont  18,87 1 
 Simon Hald Kristensen 22,18 2 

 Sebastian Frisdahl 24,06 3 

Drenge 16-20 år  David Schiøler  18,06 1 

 Joachim Rasmussen 18,39 2 

 Nicolaj Maegaard 20,13 3 

Drenge 21-30 år  Christoffer Muth Andersen  18,24 1 

 David Jul 19,37 2 
 Rasmus Phil 21,91 3 

Drenge 31-45 år  Mads Bondo Dydensborg  19,11 1 

 Thomas Nielsen 19,74 2 

 Michael Suadiacani 21,29 3 

Drenge 46 år og op  Hasse Olsen  18,40 1 

 René Astad Dupont 18,72 2 

 Jimmy Andersen 18,78 3 
Telemark  Bo Vittrup  20,73 1 

 Johan Schiøler 21,41 2 

 Vagn Hansen 21,43 3 



 

Operaen på Hedeland - LA Traviata  
Til operaglade og naturelskende skiklubfolk. Her er et 
godt tilbud.  
Oplev skibakkens bagside en smuk sommeraften  

Vi har indgået en aftale med Operaen på Hedeland, vores aktive 

naboer på den anden side af skibakken.  

Vi har fået et tilbud om 10 % rabat til klubbens medlemmer. Så har du 

interesse for en god oplevelse i løbet af sommeren, kan du klikke ind 

på links her, og bestille billetter direkte. 

 

Se mere på dette link http://operahedeland.dk/la-traviata eller på 

www.operahedeland.dk.  

 

 

 

Brug disse link til at få rabat  
29.07 – 10 % rabat på billetten  
05.08 – 10 % rabat på billetten  
06.08 – 10 % rabat på billetten  
29.07 – 10 % rabat på billet OG picnickurv (+gratis program)  
05.08 – 10 % rabat på billet OG picnickurv (+gratis program)  
06.08 – 10 % rabat på billet OG picnickurv (+gratis program) 

 

http://operahedeland.dk/la-traviata
http://www.operahedeland.dk/
http://www.billetnet.dk/html/connect.htmI?l=DK&EVNT=AMH2907W&CL_ORIGIN=ORIGIN2&utm_campaign=RoskildeSkiklub-29.07.11-billet&utm_medium=magasin&utm_source=webpage&utm_content=rabatlink&utm_term=LaTraviata
http://www.billetnet.dk/html/connect.htmI?l=DK&EVNT=AMH0508W&CL_ORIGIN=ORIGIN2&utm_campaign=RoskildeSkiklub-05.08.11-billet&utm_medium=magasin&utm_source=webpage&utm_content=rabatlink&utm_term=LaTraviata
http://www.billetnet.dk/html/connect.htmI?l=DK&EVNT=AMH0608W&CL_ORIGIN=ORIGIN2&utm_campaign=RoskildeSkiklub-06.08.11-billet&utm_medium=magasin&utm_source=webpage&utm_content=rabatlink&utm_term=LaTraviata
http://www.billetnet.dk/html/connect.htmI?l=DK&EVNT=AMH2907W&CL_ORIGIN=ORIGIN3&utm_campaign=RoskildeSkiklub-29.07.11-billet-picnic&utm_medium=magasin&utm_source=webpage&utm_content=rabatlink&utm_term=LaTraviata
http://www.billetnet.dk/html/connect.htmI?l=DK&EVNT=AMH0508W&CL_ORIGIN=ORIGIN3&utm_campaign=RoskildeSkiklub-05.08.11-billet-picnic&utm_medium=magasin&utm_source=webpage&utm_content=rabatlink&utm_term=LaTraviata
http://www.billetnet.dk/html/connect.htmI?l=DK&EVNT=AMH0608W&CL_ORIGIN=ORIGIN3&utm_campaign=RoskildeSkiklub-06.08.11-billet-picnic&utm_medium=magasin&utm_source=webpage&utm_content=rabatlink&utm_term=LaTraviata


 

Turledelse uddelegeres til medlemmerne!  
Som endnu et led i bestræbelserne på at få frigivet ressourcer til at 

varetage de mange opgaver og aktiviteter i Roskilde Skiklub har 

bestyrelsen besluttet at forsøge at uddelegere initiativ samt 

gennemførelse af skiture til medlemmerne.  

Med udgangspunkt i den nyligt vedtagne strategiplan 2011 opfordres 

medlemmerne til at formulere forslag til skiture samt påtage sig ansvaret 

for planlægning og ledelse af skiturene.  

I strategiplanen er det intentionen at der skal være mindst 7 ture af over 

én dags varighed i 2014.  

Eksempelvis kan nævnes: Ungdomsture, træningsture, mesterskabsture, 

familieture, langrendsture, økonomiture, luksusture, off-piste ture, 

snowboardture, temature og kør-selv-ture.  

Bestyrelsen har udpeget et lille turudvalg hvis opgaver består i at:  

 Koordinere turprogram i henhold til strategiplanen  

 Orientere løbende om turprogram 

o Oplæg 1/5 

o Foreløbigt program 1/8 

o Endeligt program 1/10.  

 Være støttefunktion for potentielle turledere  

 Sørge for at eventuelle ”huller” i turprogrammet udfyldes mht. 

turkoncept og/eller turledelse  

 

 

Hvordan stilles turforslag og hvordan bliver man turleder?  
Forslag til skiture meddeles turudvalget, som består af Nis Nørgaard, 

Jeppe Jensen og Jimmy Andersen.  

Forslag bør generelt indeholde et samlet koncept inklusiv destination, 

turarrangør, transport, tidspunkt, målgruppe, prisoverslag, forplejning 

samt turledelse (som udgangspunkt = forslagsstiller).  

Skitur og turledelse godkendes af turudvalget.  

Retningslinjer for turledelse kan rekvireres hos turudvalget. 

Turoplæg for 2012 pr. 1/5 2011 

Uge  Destination  Turledelse  

Uge 3  Abtenau  Lisbeth, Michael og Ole  

Uge 5/6  3 dages langrendstur til 
Telemarken, Norge  

Bent Michael og Poul Erik  

Uge 6  Zell am See  Kim Truesen?  

Uge 8  Børne/ungdomstur – 
destination ikke fastlagt  

Turledelse pt. ikke 
fastlagt) 

Uge 10  La Plagne  Kandidater identificeret – 
pt. ikke endeligt 
bekræftet  

Uge 10  Off-piste tur (3 hold á 7 
personer) til Sainte Foy  

Bente/Jimmy  

Uge 16  Hemsedal - Familietur  Turledelse pt. ikke 
fastlagt)  

 

Henvendelse kan ske til Jimmy Andersen på jimmy.andersen@spx.com 

mailto:jimmy.andersen@spx.com


 

Skilinje på Isterød Efterskole  
Isterød Efterskole er i gang med at opstarte et nyt og spændende projekt. 

Projektet er en ski linje, som satser på 4 (måske 5) rejse uger på et år. 

Linjens målgruppe er ikke helt bestemt endnu, det kommer an på 

responsen fra jer! Vi vil lave et tilbud for unge i 9.-10. Klasse, som har lyst 

til at gå på efterskole og frem for alt dyrke skiløb på seriøst plan.  

Det er ikke et eliteprojekt vi har gang i, og vi har heller ikke nogen 

målsætning om at vores elever skal tage medaljer til DM. Målet er at 

skabe en linje hvor unge kan få lov at fordybe sig i deres passion for 

skiløbet, på det plan de nu er på.  

Ideen er at skabe et samarbejde omkring unge skiløbere, som både klub 

og skole kan drage fordele af. Her tænker vi at Roskilde Skiklub er helt 

oplagt, da vi geografisk ikke er så langt fra hinanden.  

Undervisningen  

Undervisningen på ski linjen vil bestå af fysisk træning, såsom 

barmarkstræning, crossfit og vægttræning. Derudover vil eleverne blive 

undervist i ski teori og kost. I snit bruger vi 1/5 af undervisningstiden på 

linjeaktivitet, den sidste 4-del vil være almindelige fag (en smule forskel 

på 9. og 10.kl). Altså vil vi have 5-6 timers ”skitræning” (tør træning) i snit 

om ugen.  

Hvad kunne fordelene være ved et samarbejde?  

 De unge får mulighed for at træne mere.  

 De unge vil få mulighed for at komme af sted på ski uden at misse 

skolen, da der vil være en lærer med på skolens ture.  

 På skolen vil der være fysisk træning rettet mod, træningen på pisten.  

 Klub og skole kan udnytte hinandens ressourcer ved et evt. 

samarbejde.  

 Muligheden for at gøre en masse unge rigtig gode på ski.  

Information  
Hvis man vælger at blive elev på Isterøds skilinje, er man indstillet på at 

der vil være et hvis krav til udstyr, lidt ekstra egenbetaling samt en familie 

der bakker 100 % op.  

Størrelsen på den nye linje er ikke sikker, det kommer igen an på hvor 

stor interesse projektet tiltrækker og om det kan hænge sammen 

økonomisk. Men jeg kan sige at vi leger med tal som hedder enten 10-12 

elever eller 20-24 elever, det betinger nemlig antallet af lærere på linjen.  

Hvordan kunne et ophold på Isterøds skilinje se ud (skitse)?  

 August-oktober: Barmarkstræning, undervisning i kost og træning – 

klargøring til sæsonstart (ski præparation og udstyr).  

 November: 2 ugers træning i Norge eller Sverige. Mulighed for at 

have en lærer med til at undervise i et par fag.  

 December-januar: Hvis muligt at tage på Vallåsen ture, træning med 

skiklubben.  

 Januar eller marts: Her kommer der ligeledes til at ligge en 2-ugers 

tur til Kvitfjell, hvor resten af skolen kommer til Norge en af ugerne, 

og bliver undervist af uddannede instruktører samt elever på skilinjen 

som hjælpeinstruktører.  

 Plus en ekstra uge som skal passes ind.  

Alt i alt regner vi med at holde os i omegnen af 28 rejsedage om året, 

kommer man over dette antal er man ikke berettiget støtte fra staten.  



 

Lidt om mig  

Som instruktør i Skiklubben Hareskov kender jeg lidt til miljøet i klubben. 

De sidste tre år har jeg været aktiv underviser på Vallåsen-turene og 

deltaget i efteruddannelses dage.  

I 04/05 var jeg Instruktør på Oures skilinje, hvor jeg har haft en del 

porttræning op til PSI2, haft porttræning med Skiakademiet i Val d’Isere 

og har 3 gange forsøgt mig på Eurotesten (0,18 sek. over cuttet, som 

bedste tid). 

Jeg er uddannet PSI’er fra DDS og har mange års erfaring med 

undervisning fra de franske alper, samt min tid på Isterød Efterskole, hvor 

turene har gået til Kvitfjell tre år i træk.  

Det er min intention at tage Eurotesten og blive Euroski Pro inden for få 

år. - og jeg er selvfølgelig uddannet lærer og arbejder på 3. år på Isterød J  

Hvis dette fatter nogen som helst interesse, så bedes I melde tilbage 

hurtigst, da vi allerede er i gang med tilmelding til næste års linjer. Jeg 

håber at projektet lyder spændende i jeres ører, og at vi kan få et 

samarbejde op at køre.  

Med venlig hilsen  

Jonas Hauge tlf. 26 18 81 41 

 

 

 

 

Ny redaktør  
Den ’gamle’ redaktør, Helle Henriksen, takker af og en ny, Søren Handler, 

træder til. 

Jeg vil bestræbe mig på at gøre et lige så stort stykke arbejde, som Helle 

har gjort i de forløbne år. 

Stor tak til Helle for indsatsen. 

Jeg modtager meget gerne indlæg, billeder, gode ideer, ris og ros til 

hjemmesiden. 

Skriv til soren.handler@roskildeskiklub.dk.  

Den nye redaktør 

Søren 

 

mailto:soren.handler@roskildeskiklub.dk

