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Formandens spalte
Håber I alle har haft en god sommer, trods en våd og kold sommer, har
det dog været plusgrader og skibakken har været lukket .
Skisæsonen nærmer sig, klubbens ture er ved at blive udbudt, Abtenau
turen er lige blevet udbudt, og Hemsedal turen bliver annonceret i
starten af januar. Allerede nu er der stor tilbagemelding på klubbens ture,
hvad vi ser som et rigtig godt tegn, og der er ønsker og behov for flere
ture. Der arbejdes på en dags ture til Vallåsen for børn og unge. I den
forbindelse måske i samarbejde med andre skiklubber.
Der har været en berettiget utilfredshed med tidspunktet vi har fået
tildelt til skigymnastikken, kl. 20.30 endnu engang er vi blevet rykket en
halv time til et senere tidspunkt. Noget vi i bestyrelsen også er meget
utilfredse med, og som vi har klaget over, og vi agter at følge op på sagen,
herunder at benytte os af de muligheder vi har for at få ændret på tiden.
Men det ser ikke ud som om det bliver muligt i denne sæson. Vi vil dog
fortsætte arbejdet målrettet med at få ændret tiden, og gerne en time
frem.
Køkkenprojektet skrider frem, der arbejdes på højtryk for at færdiggøre
køkkenet, så vi har helt sikkert et nyt køkken til arbejdsdagen i november.
Klubben får en del henvendelser omkring annoncering på hjemmesiden,
vi har taget den stilling, at det nu bliver muligt at købe spalteplads på
hjemmesiden, det bliver nok i form af annoncer i højre side af
hjemmesiden, annoncer som ikke vil forstyrre helhedsindtrykket af
klubbens hjemmeside. Søren arbejder løbende med at udvikle og

forbedre hjemmesiden, som vil give os som brugere, en hjemmeside med
flere informationer og som er let at finde rundt i.
Her en glad nyhed, klubben har modtaget 361.000 fra Idrætsfacilitetspuljen, som er bevilliget af Idræts og Kultur udvalget i Roskilde
Kommune, det er penge som vi har søgt om, og som nu giver os mulighed
for at arbejde videre med udskiftning af de to hovedlifte på Hedeland.
Da Bent Michael havde kontakt til en der handler brugte lifte i Østrig – og
faktisk kommer han fra et sted vi kender nemlig Abtenau - tog vi hurtigt
kontakt til Helmuth i Abtenau, som kom en onsdag i uge 39.
Vi var 6 – 7 medlemmer fra klubben som gennemgik liftanlæg på
Hedeland. En dag med mange tekniske detaljer, som helt sikker vil give et
kvalificeret bud og mulighed for en ny lift på Hedeland. Nu afventer vi et
tilbud på en dobbelt lift, som passer til vores behov. Vi vil dog indhente
flere tilbud, sådan at vi får det bedste udstyr til fornuftige og med en
rimelig og forsvarlig økonomi.
Vi har fået en kontakt fra Skaterklubben i Roskilde, som meget gerne vil
indgå et samarbejde om en såkaldt ”Snowpark” på Hedeland, det går ud
på at udvikle de hop og ramper vi har i dag, med noget der er op i tiden
og som de unge selv sætter deres præg på, vi indgår et samarbejde i den
kommende tid, for at se på muligheder og løsninger på en ”Snowpark”
som en del af Hedeland, for en god ordens skyld, skal jeg nok tilføje at
den ikke breder sig ud over hele bakken, men i den side hvor vi har
ramper og hop i dag.
Rulleskøjterne har igen i år været i Berlin for at løbe Maraton, og også i år
med rigtig gode resultater, utroligt at de kan forbedre tiden år efter år.
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Den indendørs rulle sæson starter op, følg med på hjemmesiden og
nyhedsbrevet.
Jubilæumsfesten ser ud til at blive et tilløbsstykke, dejligt se at rigtig
mange klubmedlemmer deltager i årets klubfest, det skal nok blive et
brag af en fest.
Rigtig godt efterår .

Kim

Ny pistemaskine
Klubben har fået følgende situationsrapport fra en af vores medlemmer.
August 2011
Kære skiklub
Vi faldt pladask for dette dejlige køretøj i Samnuan.
Vi har indkøbt det på klubbens vegne og er startet på turen hjem i vores
nye pistemaskine.
Vi glæder os til at køre rundt på Hedeland i den.
Skihilsen Jan K.
Redaktøren har undersøgt hvor langt de er på deres køretur.
Så i skrivende stund er de til oktober fest i München.
Forventet hjemkomst i maj 2012 når Hedeland skal sommerklargøres.
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Der var en gang

Flytter rundt på kanoer med tilbehør og andet små gods, sådan at
området for den nye hal udvidelse er klar.

Undertitel: Hedeland lige nu.

Får gået ski og støvler efter så alt er nummereret og har sin plads i det
udvidede datasystem.

Der var en gang en sang der hed ” Hvad i helvede går de rundt og gør i
banken efter 3” og det samme kan man i dag spørge sig selv om med
hensyn til Hedeland!

Toiletter og afløb får sandelig også en tur, og vandlåse gås efter så vi
undgår ”underlige aften dufte”.

Hvad i alverden går de rundt og laver derude når det ikke er vinter
endnu?
Jo--- vi er en samling ikke arbejdsramte gamlinge, der farer rundt og
”hygger” os med alskens forskellige småting.
Sørger for at alle hydranter bliver gået efter og afløbsventiler skiftet, hvis
det skønnes nødvendigt, for vi skulle jo nødigt risikere at hydranterne
frostspringes, hvis afløbsventilerne ikke virker!
Sørger for at bakkens belysning fungerer og at de lamper, som nogle
tumper har skudt til måls efter med luftgevær og smadret, bliver
udskiftet med nye. At de brugbare fatninger tages ud af de smadrede
lamper, for vi går også ind for genbrug!
Bruger spillet på vores nye 4-hjuls trækker til at lægge mester ned for at
skifte lamper, og til at rejse masterne op igen bagefter!

Det går også rigtig godt og planmæssigt med opstilling af det nye køkken!
Vi er nu så langt med opstillingen, el-arbejde og vvs-arbejde, at vi
påregner at vi i kommende uge kan afslutte alt malerarbejde i både
køkken og kantine området.
Herefter er der klar til gulvmanden.
Selvom gulv opgaven vil blive udført af et firma ude i byen, er der
sandelig ikke megen tid til tant og fjas for samlingen af gamlinge der går
og ”hygger” sig i Hedeland!

Olaf og Onkel Jan

Nyt liftsystem på Hedeland

Får kigget telte og stænger efter og givet dem en farvekode så de senere
kan parres sammen igen uden at det bliver den store forvirring!

Vi er i den heldige situation at vi har modtaget 361.000 kr. fra Roskilde
Kommune (fra Idrætsfacilitetspuljen). Det takker vi rigtig mange gange
for. Det gør at vi er i stand til at gå videre med projektet et nyt Liftsystem
på Hedeland.

Kigger pumpehusets brønd efter for skidt og snavs og får monteret filter i
brønden for at sikre den kommende sæson mod driftsstop.

Bent Michael havde allerede kontakt til en i Østrig, og fra et område i
Østrig rigtig mange kender rigtig godt, nemlig Abtemau.
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Derfor havde vi d. 28.
september besøg på
Hedeland af Helmuth,
repræsentanten fra den
østrigsk virksomhed.
Sammen gik vi vores lift
system igennem, hvad der var
brugbart og hvad der er
muligt med et nyt lift system.
Helmuth, var meget
imponeret, og havde rigtig
mange gode ideer, til hvad vi
kunne gøre og bruge
Hedeland Skicenter til.
Men i første omgang handler
det om en lift, vi har fået et
tilbud tilbage på den helt rigtige løsning, med en dobbelt tallerkenlift,
måske t-lift på den ene side. Alt i alt det optimale for vores Skicenter.
Prisen er lige i overkanten, så vi vil selvfølgelig forhandle, samt hjemtage
andre tilbud.
Desuden har de tekniske detaljer i tilbuddet har gjort os opmærksom på
nogle forhold som vi måske nok desværre har undervurderet lidt i forhold
til planlægningen af projektet.
Det gælder f.eks. kompleksitetsgraden af den proces der i dag kræves i
Danmark for at få tilladelse til at opstille en skilift. I forlængelse af nogle
ulykker i "kørende forlystelser", som skilifte falder ind under, er der
blevet strammet noget op.
Det betyder også at vi nok er mere afhængige af eksterne

rådgivere/samarbejdspartnere end vi havde forventet, når det gælder om
at tilfredsstille myndighedernes krav til dokumentation.
Det er ikke noget der slår os ud!
Men, det betyder i hvert fald at der er en risiko for at den samlede pris på
projektet stiger.
Derfor øger vi vores fokus på ansøgninger til div. fonde, mv., så vi kan få
hevet de resterende midler hjem.
I øvrigt kan det nævnes, at
vi også har bedt den
østrigske virksomhed om at
være behjælpelig med at
hjemtage tilbud/priser på
brugte pistemaskiner.
Umiddelbart virker det som
om der er gode muligheder,
også inden for den
økonomiske ramme vi
arbejder med.
Selv hvis vi arbejder hurtigere og får det rigtige tilbud, er det svært at se
vi kan nå at få etableret den nye lift allerede i år, der er fortsat et stykke
vej med etableringen mv. men allerede i foråret 2012 skulle være
realistisk.
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Nyt køkken på Hedeland

Arbejdsdag på Hedeland

Projektet med det nye køkken
på Hedeland skrider frem, og i
den nærmeste fremtid har vi et
nyt og funktionelt køkken, som
er up to date.

Vinterklargøring af Hedeland 12. november

Indretningen er ændret, døre og
skranke er flyttet. Så det føles
som om der er mere plads i det
nye køkken.
Tak til jer der har arbejdet med
køkken projektet.
Vi glæder os til at det nye
køkken kommer i brug, og den
første pølse ryger over disken.

Se video fra køkkenet
http://www.youtube.com/watch?v=pnvw7T5dhGo
Optaget af Mads Bondo Dydensborg

Lørdag den 12. november er der arbejdsdag på Hedeland, som
opstartsdag til vintersæsonen.
Sæt derfor

X

ved denne dag.

Nærmere information følger.

Haludvidelse på skinner
I forlængelse af
generalforsamlingen er
Hedelands-udvalget godt i
gang med at forberede
udvidelsen af hallen, der
blandt andet skal sikre os at
vi på et tidspunkt kan få
plads til en pistemaskine på
Hedeland.
Der er opnået accept fra Hedeland I/S, og diverse ansøgninger er på vej
igennem det kommunale system.
En væsentlig ting der er opnået er en landzonetilladelse, der er blevet
givet af kommunen for nyligt. Det er vigtigt med en sådan tilladelse, da
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udvidelsen ellers meget nemt kunne være blevet stoppet, f.eks. på grund
af hensyn til naturen, el. lignende.
Tilladelsen er nu hjemme.
Dernæst følger en byggetilladelse, baseret på tegningsmateriale der er
under udarbejdelse.
Desværre har vi endnu ikke kunnet opnå tilskud fra eksterne parter, men
der søges stadig. Det har vist sig lidt vanskeligere at få tilskud til "garager
og haller", end vi havde håbet, men vi bevarer optimismen.

SnowPark Hedeland

Dels for at sikre at der ikke bare står nogle underlige metalstativer og
ruster, men også for at sikre at der f.eks. er noget for begyndere, og
noget for de mere øvede, og for at sikre at det f.eks. er de letteste
"obstacles" der står først, og de sværere senere.
Og ikke mindst, at der måske kommer et lidt større fokus på sikkerhed,
f.eks. afspærring/afskærmning i forhold til resten af bakken eller tydelig
markering af området.
Vi er, som nævnt, derfor i øjeblikket i dialog med en gruppe af unge
mennesker, der meget gerne vil være med til at igangsætte projektet på
Hedeland. Vi vender tilbage med mere nyt når det foreligger, men håbet
er altså at vi allerede i år vil kunne lukke op for en rigtig "SnowPark" på
Hedeland Skibakke.

Bestyrelsen og Hedelandsudvalget er i øjeblikket igang med at diskutere
mulighederne for at bygge en mindre "SnowPark" i Hedeland.
En SnowPark er et område hvor man laver forskellige tricks på f.eks.
"rails", "bokse" og hop - altså, med ski på.
Sidste vinter, var Roskilde Skiklub med til at sponsorere "Underground Jib
Arena" i København, og blandt andet det arrangement har vist at der er
et stort ønske om at have muligheder for at få en lidt større SnowPark i
omegnen af København, inklusiv Roskilde.
Det er virkeligt noget der appellerer til en masse unge mennesker, blandt
andet en gruppe der dyrker skateboarding/rullerskøjter om sommeren,
og snowboards/ski om vinteren, og som vi er i dialog med om projektet.
Der har sådan set været et "SnowPark" område på Hedeland i et antal år,
men, vi synes det er på tide at renovere området, og lave en egentlig plan
for det.

En gruppe unge mennesker i Ålborg, med deres egen byggede park, "Ålborg Mini
SnowPark"
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Frit lejde til bortløbne ski og
støvler

Bølgerne gik højt til
klubaften!

Skistalden på Hedeland savner 15 par ski og 28 par støvler.
Hvis der er nogen der har kendskab til lånte ski eller støvler der måtte stå
rundt omkring, så hjælp dem med at komme tilbage på rette hylde, så
medlemmer og besøgende kan få glæde af dem i den kommende sæson.



enten aflever dem på Hedeland gerne med lidt information om
hvem der havde dem
eller send en mail til mads.bondo.dydensborg@roskildeskiklub.dk

På forhånd tak
Skistalden på Hedeland
Se video fra skistalden
http://www.youtube.com/watch?v=rCnFX0JvKfA&feature=related
Optaget af Mads Bondo Dydensborg

Omkring 60 skiklubmedlemmer havde fundet vej til sæsonens første
klubaften den 6. oktober, der blev holdt i roklubbens dejlige lokaler på
havnen i Roskilde.
Claus ”Theo” Christiansen tryllebandt tilhørerne
med sin spændende beretning om turen med
vikingeskibet Havhingsten fra Glendalough på turen
fra Roskilde til Dublin i 2007 og tilbage igen i 2008.
Vi hørte om alt fra hvor meget mad og drikke der
blev fortæret på turen til, hvordan man gik på toilettet.
Da Claus gav en meget levende beskrivelse af, hvordan forholdene på
skibet var, når over
halvdelen af besætningen
var søsyge, gik der et gys
gennem tilhørerne.
En vellykket klubaften, hvor
nye og gamle medlemmer
mødtes og havde et par
hyggelige timer sammen.

Festudvalget
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Næsten udsolgt til
Jubilæumsfesten
Der er tilmeldt 186 til jubilæumsfesten,
fredag den 4. november 2011.
Det er dejligt, at så mange har valgt at være
med til at fejre Roskilde Skiklubs 35 års
jubilæum i Guldaldersalen på Hotel
Prindsen.
Festen starter kl. 18.00 med en
velkomstdrink.
Som noget nyt, vil de tilmeldte få mulighed for at booke plads ved
bordene, for dem der gerne vil have indflydelse på, hvem de skal sidde
samme med. Der vil i løbet af næste uge blive informeret om denne
mulighed.

hovedliften på Hedeland.
Roskilde Kommune har valgt at støtte os med kr. 361.000,-!
Selvom det ikke er hele det beløb vi ansøgte om, er det alligevel en rigtig
god nyhed, der viser at der er opbakning til klubbens arbejde på
Hedeland, og samtidig bringer det os tættere på at realisere projektet.
Med støtten og det beløb som generalforsamlingen besluttede at bevilge,
har vi nu samlet kr. 711.000,- til renovering af liften.
Det er desværre ikke helt nok. Som omtalt andetsteds i nyhedsbrevet er
vi i gang med at forhandle med en østrigsk leverandør, men det er nok
desværre klart at vi ikke kan nøjes med de midler vi har lige nu.
Vi er derfor i gang med at forberede ansøgninger til Høje Tåstrup og
Greve kommuner, ligesom vi vil sende ansøgninger til en række andre
fonde (også på de øvrige projekter).
Med Roskilde Kommunes støtte i hånden, er vi meget optimistiske mht.
at nå i mål, så vi alle sammen kan køre på en ny lift på Hedeland i sæson
2012/2013.

Hold dig orienteret på klubbens hjemmeside.

Festudvalget

Fundraising

Skulle du sidde derude og have lyst til at deltage i arbejdet med at rejse
penge til vores projekter, eller har nogen gode ideer, eller kontakter,
(eller kontanter! ) så skriv endeligt til
mads.bondo.dydensborg@roskildeskiklub.dk om det.

Vi hører meget gerne fra dig!

Roskilde Skiklub er i gang, som præsenteret på generalforsamlingen, har
vi sendt en ansøgning til Roskilde Kommune om støtte til renovering af
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Skiture 2012
Så er den kommende sæsons skitur annonceret på hjemmesiden.
I skrivende stund er







Uge 3 til Abtenau er fuld tegnet.
Uge 4 til Kvitåvatn har ledige pladser
Uge 6 til Zell am See har ledige pladser
Uge 8 til Les Menuires har ledige pladser
Uge 10 til La Plagne er fuld tegnet
Uge 16 åbnes for tilmelding i januar 2012

Til dem, der endnu ikke har meldt sig på og gerne vil med - send e-mail til
grete@lindsgren.com.

Mange gode skihilsner
Palle og Grete

SKIGYMNASTIK 2011-2012
Så er vi kommet godt i gang!
Først velkommen til alle nye skigymnaster!
Det er dejligt at se, at rigtig mange stadig
møder op i Himmelev Hallen på trods af det
sene tidspunkt.
Til dig som stadig overvejer – ta’ kampen op med den bløde sofa og husk:
”den som ranker sig – slanker sig”. Det er lige præcis så hyggeligt som alle
de andre år.

Uge 10 til La Plagne –
bustransport
Det kan nås endnu at komme med Roskilde bussen til lufthavnen og retur
igen for omkring kr. 180,00 (afhængigt af antal).

Vi håber, I har lyst til at give os ris og ros – det vokser og udvikler vi os af.
Medbring: liggeunderlag, indendørs træningssko og den lille bold (er du
ny til gymnastikken giver vi bolden ved første deltagelse).
Efterårsferie, vinterferie eller andre fridage bruger vi ikke – der er
træning alle dage i Himmelev Hallen kl. 20.30 til 22.00.

Mange hilsner Anne og Thomas
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Herlige rulleoplevelser i
Berlin
Skiklubben havde 12 rullere og 2 heppere med til Berlin Marathon i en
herlig forlænget weekend sidst i september. Sammen med 7-8000 rullere
og 30.000 løbere fik vi Berlin serveret i sol og 24 graders varme.
Som prikken over i’et
havde vi første parket
foran hotellet på
Kottbusser Damm til at se
marathonløberne søndag
formiddag. For os er der
ingen tvivl om, at det var
her, den nye
verdensrekordholder fik
det afgørende skud
”jubel-doping” fra fed musik af et rockband og utrættelig hepning af Lone
og Ole.

Flotte personlige rekorder og ny klubrekord:
Der er andre rulleløb i sæsonen – men Berlin Marathon er højdepunktet
og markerer samtidig sæsonafslutningen. Så op til Berlin-løbet er der
blevet trænet ekstra flittigt med intervaller og høj hastighed. Det gav
bonus for de fleste og for klubbens samlede resultat.

Den korte historie om præstationene er:





12 rullere – og 8 personlige rekorder.
2 marathon-debutanter, der gennemførte under 2 timer
3 rullere under 1 t 20 min.: Ny klubrekord
Ingen uheld og masser af lyst til at rulle mere

Den lidt mere detaljerede historie ser således ud:

Ulrik Mehlert

M50

01:17:55 PR

32,5 km/t

Placering i
aldersklasse
(ud af
gennemførte)
34 (759)

Kim Salkvist

M20

01:18:59 PR

32,0 km/t

33

(271)

202

Kurt Hjortsø

M50

01:19:02 PR

32,0 km/t

46

(759)

209

Bent Hansen

M60

01:24:27

29,9 km/t

17

(282)

488

Peter
Christiansen

M40

01:28:12

28,7 km/t

296 (1152)

739

Finn Larsen
Søren
Majgaard

M40

01:28:32 PR

28,6 km/t

309 (1152)

770

M60

01:33:25 PR

27,1 km/t

56

(282)

1079

Kurt Majgaard

M50

01:34:38 PR

26,8 km/t

279 (759)

1155

Erik Skou
Lone Vithus
Jensen

M60

01:43:57

23,9 km/t

137 (282)

1866

W40

01:52:32 PR

22,5 km/t

284 (530)

695

Ole Fjeldhagen

M50

01:52:33

22,5 km/t

573 (759)

2294

Tina Sørensen

W40

01:56:56 PR

21,7 km/t

320 (530)

794

Navn

AlTid
ders- (PR = personlig
klasse
rekord)

Gns.fart
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Samlet
placering
(hhv.
M/W)
167

Tillykke med de fine resultater!

Herslev gav lige præcis den afslutning, der gør, at vi nu bare længes efter
at komme i gang igen til foråret!

Indendørstræningen starter fredag den 14/10 kl. 20.00
i Roskilde-hallen C 1+2
Kom med fra starten: Vi starter stille og
roligt med de grundlæggende teknikker,
som vi alle har glæde af at øve – og som
giver tryghed til at rulle udendørs. Vi
tilrettelægger træningen så alle kan være
med.
Marathon-starten er gået - ”Find Holger”

Lang aktiv sæson

Der vil være enkelte ændringer i sæsonen
– følg med på Skiklubbens hjemmeside.

Mange hilsner Kurt

Selv om Berlin er højdepunktet, så er det kun ét af de mange løb, som
Skiklubben har været repræsenteret ved i år. Vi har deltaget i: Ringsted
Outlet, Copenhangen Inline Challenge, 24 timers Le Mans-løb, Odense ½marathon, Vallensbæk Marathon. Samt deltaget i Gerlev SkateCamp og
trænet med Rolling Vikings og andre klubber. Jeg har registreret, at mine
skøjter har rullet 2.160 km i år – hvad der svarer til ca. 51 marathon-løb.
Der er ikke mange af landevejene inden for en radius af 20 km af
Roskilde, som er uberørte af Roskilde Skiklub!
Vi sluttede udendørssæsonen med en hyggetur den 1/10 i det flotteste
efterårsvejr. Udsigten til Roskilde og over Roskilde Fjord fra Kattinge og
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Løbende opdatering af
hjemmesiden

Dato
26-30. januar
7-12. februar
11. februar

Jeg arbejder løbende med at opdatere vores hjemmeside, så en af de nye
ting findes efter login i menupunktet ’Bestyrelse, udvalg og referater’.

18-25. februar
3-10. marts
27. marts
31. marts

Her er kontaktpersoner, kommissorier for de enkelte udvalg og diverse
referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

19-23. april

Søren

Aktiviteter, datoer og
deadlines
Dato
4. november
14. oktober
12. november
10. december
8. januar
15. januar

17-22. januar

Aktivitet
35 års jubilæumsfest
Opstart af indendørstræning
for rulleskøjter
Arbejdsdag i Hedeland
Indlæg til nyhedsbrev, som
udkommer i uge 50
25 års jubilæum i Hedeland
(indviet den 10. januar 1987)
Indsendelse af forslag, der
ønskes behandlet på
generalforsamlingen.
Abtenau

Tidsfrist/kommentar
Lukket for tilmelding
Kl. 20.00
i Roskilde-hallen C 1+2

5. maj

Aktivitet
Kvitåvan
Zell am See
Indlæg til nyhedsbrev, som
udkommer i uge 7
Les Menuires
La Plagne
Generalforsamling
Indlæg til nyhedsbrev, som
udkommer i uge 14
Hemsedal
Åbnes for tilmelding i starten
af januar
Indlæg til nyhedsbrev, som
udkommer i uge 19

Tidsfrist/kommentar
30. november
1. december
Deadline
15. oktober
Venteliste oprettet
Deadline
31. januar

Deadline

Du er altid meget velkommen til at sende forslag til indhold i
nyhedsbrevet, billeder eller indlæg.
Skriv til soren.handler@roskildeskiklub.dk.

Redaktøren

Deadline
Nærmere information
følger
Skriftligt til bestyrelsen
senest 15. januar.
Venteliste oprettet
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