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Formandens spalte 

Skisæsonen er skudt i gang. Abtenau turen, langrends turen til Kvitåvatn 

Fjeldstoga i Norge og turen til Zell am See er vel overstået, ture som er 

arrangeret med stor succes. 

Langrendsturen til Norge kom hjem med 1 guld, 2 sølv og en bronze i DM 

i langrend på kort distance - meget flot.  Ud fra tilbagemeldingerne bliver 

der helt sikker også en langrends tur igen næste år. 

Vi har indgået et samarbejde med Hareskoven Skiklub om fælles ture til 

Vallåsen og første tur var en stor succes. Der var ikke mange med fra 

Roskilde Skiklub, men samarbejdet fortsætter, så følg med på 

hjemmesiden, og se hvornår næste tur er og hvordan men tilmelder sig 

Vallåsen turene. 

Sidst på året mistede vi en rigtig god ven og kollega i Skiklubben, Walther 

Byberg måtte slippe og give op, efter en lang periode med kræftsygdom. 

Walther vil blive savnet, hans humor og ikke mindst hans store indsat i 

Roskilde Skiklub, vil vi komme til at savne. Walther var en af de bærende 

kræfter på Hedeland Skicenter, og nok den person der kendte vores 

gamle lift bedst.   

Den 8. januar fejrede vi 25 års jubilæum på Skicenter Hedeland. Det blev 

en festlig dag, trods den manglende sne. 30 friske skiklub medlemmer, 

ydede en kæmpe indsat med at gøre denne store dag festlig. 

Stor tak til alle fremmødte, talere, gavegivere og frivillige.  

Hal byggeriet er så småt gået i gang, der er gravet ud og støbningen er 

gået i gang, projektet vil tage form i løbet af foråret. 

I Abtenau havde vi et møde med Helmuth vedr. lift og pistemaskine. 

Helmuth en af vores kontakter til lifte og skianlæg tilbehør. Vi gjorde det 

klart at vi ikke kunne matche den pris vi havde fået som tilbud, men selv 

med en kraftig nedsættelse af prisen, skal vi ud og hente yderligere 

midler gennem fundraising.  Vi så ligeledes på en pistemaskine, som klart 

opfylder vores behov, og en pris som er yderst fornuftig, men først 

hjemtager vi priser. Så må vi se hvad der bliver ud af det. Men vi kommer 

hele tiden et skridt nærmere målet. 

Her først i februar fik vi så frost, men ikke meget sne, så der måtte hårdt 

arbejde i dagevis til med sneproduktion, inden vi kunne åbne skibakken 

den 4. februar, hvor vi fik skabt nogle gode dage for de besøgende på 

Hedeland. Følg med på hjemmesiden når bakken er åben og alle er 

velkomne, hvis  i har lyst til at give en hånd med på skibakken. 

Torsdag den 9. februar var der arrangeret en gratis dag på ski for SFOèr 

og klubber i Høje Taastrup kommune, så 180 børn og unge fik en 

oplevelse og en aktiv dag på skibakken. 

Mads har fået sat et web kamera op, så nu kan vi fra hjemmesiden følge 

med i livet og vejret på skibakken i Hedeland. 

Husk vi har generalforsamling den. 27 marts. Det vil foregå i Roklubben`s 

lokaler på Havnen. 

Rigtig god ski sæson. 

Kim 
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Skiklubben har atter mistet 
en ildsjæl 

Walther Byberg døde den 29. december 2011, 70 år gammel. Han havde 

forgæves kæmpet mod en ondartet blærekræft i næsten et år. Ved 

bisættelse sagde præsten blandt meget andet rosende om Walther, at 

han var guds udsending på denne jord. Walthers hjælpsomhed er 

legendarisk. Familien, vennerne, Trim i Tune, mange, mange flere og ikke 

mindst skiklubben har nydt godt af hans altid meget kompetente hjælp. 

Med Walthers død har vi ikke alene mistet en meget stor støtte ved 

festivalerne og på skibakken i Hedeland. Vi har også mistet en meget god 

ven, et kærligt og beskedent menneske med en stor humoristisk sans. 

Walther var altid god for den ene lystige historie efter den anden. Dem vil 

vi blandt meget andet savne ved de kommende skiture. 

Man bør indføre en ny enhed i lighed med en meter, en liter osv. ”En 

Walther”. Kan vi andre komme op på 0,1 til 0,2 Walther, er vi nogle 

ualmindelige hjælpsomme, rare og gode mennesker. 

Et alt for kort men stort liv er slut. Ære være Walthers minde. 

Kim og Arne 

 

Åbning af Hedeland den. 4. 
februar 

Så blev det frost, også i den grad, 

men sneen lod vente på sig. Men en 

ihærdig indsats med snekanonerne, 

nærmest i døgndrift gjorde det 

muligt at åbne i weekenden den 4 – 

5 februar, lørdag med høj sol og 2 – 

300 besøgende. Søndag faldt sneen 

flot og besøgstallet steg til noget 

der lignede det dobbelte. 

Endnu engang var 20 friske medlemmer med til at give de besøgende en 

god oplevelse.  

Endnu engang blev der ydet en 

indsats, som få klubber kan 

præsterer, en stor tak for den store 

indsats, til jer der gør dette muligt. 

Vi kan måske frem til en tid endnu 

med sne og frost, så skulle der være 

andre der har lyst til at være med til at lave sne og passe opgaverne på 

Hedeland, så er i meget velkommen til at kontakte 

Otto Kornerup 21 73 56 08 eller  Kim Truesen 50456717. 

Kim 
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Arkivar efterlyses 

I forbindelse med jubilæet på Hedeland blev en del gamle VHS bånd 

billeder overspillet digitalt.  

Der findes også en masse udklip, 

papirbilleder og andet der trænger til en 

kærlig hånd og systematisering 

Så går du med en arkivar i maven, så 

henvend dig til Kim Truesen tlf. 50456717 

eller mail truesen2@msn.com.  

Kim 

Skibakkens 25 års jubilæum 

Gennem 25 år har tusindvis af børn og 

voksne besøgt Hedeland og løbet på ski på 

vores skibakke.  

Sølvbrylluppet mellem Skicentret og 

Roskilde Skiklub blev fejret søndag den 8. 

januar 2012, hvor der kom ca. 200 gæster for at fejre dagen. 

Desværre uden anden sne at skue end den gule og røde slush-ice og så 

den smule sne vi havde fået transporteret fra ishockeybanen i Rødovre, 

som lige præcis dækkede den nye Snowpark. 

Heldigvis kom Roskilde Brandvæsen os til undsætning og sprøjtede et tykt 

lag hvidt skum ud over jorden. Det var til stor jubel for børn og hunde, 

som fik sig et skumbad.  

Roskildegarden spillede og 

sørgede for den rette 

feststemning ved 

æresporten lavet i gran, 

ski og roser.  

Formanden Kim Truesen 

bød velkommen til alle og 

ikke mindst til den 

nyetablerede Snowpark.  

Allan Christensen ( vores tidligere formand gennem 25 år ) talte om 

opstarten af projektet på skibakken. Mange års arbejde og forhandlinger 

med mange interessenter. Som Allan konkluderede, godt han ikke kendte 

omfanget den gang de gik i gang med denne opgave, men stædighed, 

vedholdenhed og en kæmpe arbejdsindsats for 25 år siden, er årsagen til, 

at vi denne dag kunne fejre 25 års jubilæum. 

Borgmester Michael Ziegler talte om glæden ved at have et Skicenter 

blandt de mange tilbud til byens borgere men også den lille frustration 

det er at navnet er  "Roskilde Skicenter".  

Formanden for Roskilde Idræts Union Ove Pedersen roste skiklubben for 

sit drive og engagement, hvor de frivillige sætter en ære i at klare tingene 

selv både med at drive Hedeland Skicenter, og samtidig hvert år have 250 

frivillige på Roskilde Festivalen og drive Skiburgerboden.  En bedrift som 

man misundte i mange andre foreninger i området. 

mailto:truesen2@msn.com
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Kun en enkelt gang har skiklubben søgt om økonomisk hjælp og det er til 

de kommende lifte.  

Formanden for I/S Hedeland og byrådsmedlem i Roskilde Cemal Oklu 

fortalte om de aktiviteter, som Hedeland indeholder og herunder også 

Skicentret, som er til glæde for tusindvis af mennesker. 

Vi fik pengegaver fra andre skiklubber, Roskilde Idræts Union, I/S 

Hedeland, Danske Bank og Nordea. Skiklubben fik også et webcamera af 

Dansk Skiforbund og 10 nye skihjelme fra SnowFun.  

Efter talerne spillede bandet "Landsholdet" , Jan var Dj i pauserne, mens 

der blev serveret gullasch suppe, skyllet ned med fadøl og vand, til 

børnene var der ligeledes slush-ice. 

Telte var sat op, hallen var ryddet, og et kæmpe fjernsyn viste gamle 

videoer og billeder fra Skiklubben 35 års historie.  

Alle gamle videoer var lagt ind på DVD, så vi også i fremtiden har disse 

historiske og store øjeblikke. 

Kate og Marie havde et stort hold på 

skileg, og det gik rigtig fint trods den 

manglende sne. Imponerende at se 

børn og unge lege på langrendsski 

uden sne. 

 SnowFun havde opstillet bod med ski derude og der var en bod med 

brændte mandler.  

Snowparken blev indviet, med stor hjælp fra Roskilde Skater klub. Vi 

kunne indvie Danmarks største snowpark. 

Jubilæet blev afsluttet med festfyrværkeri på toppen af bakken. 

Et godt og festligt jubilæum, som blev fejret med maner. 

Hele dagen blev fastholdt for eftertiden af vores hoffotograf Carsten 

Hansen. 

På bestyrelsens vegne en stor stor tak til både sponsorer, gæster og ikke 

mindst alle de frivillige, som fik det hele til at blive en rigtig dejlig og 

vellykket dag på skibakken. 

Susanne 

Sæsonafslutning med 
billeder fra sæsonen 

Onsdag den 25. april 2012 kl. 19.00 afslutter vi sæsonen, i Roklubbens 

lokaler, med at vise billeder fra årets skiture.  

Festudvalget vil meget gerne høre fra alle der kan bidrage med billeder, 

så vi på forhånd kan sikre der er billeder fra alle turene. 

Send en mail til eju@aon.dk med besked om hvilken tur du har billeder 

fra og ca. hvor mange. 

Næste klubaften er den 24. oktober 2012, også i Roklubbens lokaler. 

Nærmere information følger.   

Festudvalget 

mailto:eju@aon.dk
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Langrendstur til Kvitåvatn 
Fjellstoge Gausta 

Roskilde Skiklub Hedeland har 

nu gennemført sin første 

langrendsskitur, og det foregik 

til Kvitåvatn Fjellstoge Gausta, 

Telemark i Norge. 

Turen var på alle måder en 

meget stor succes, såvel på 

det sociale niveau som på det 

ski-mæssige. 

39 personer havde valgt at melde sig til skituren. 30 stillede på Roskilde 

Havns Parkeringsplads torsdag aften (26. januar 2012) lidt før kl. 18:00, 

og efter at have pakket bussen gik turen nordpå med første stop ved 

færgelejet i Helsingør. Her stødte yderligere 8 personer til rejsegruppen. 

Uheldigvis var en tilmeldt blevet syg dagen i forvejen, og var blevet 

nødsaget til at melde fra. 

Tilmeldingerne til turen bestod af en blanding af medlemmer fra Roskilde 

Skiklub Hedeland, medlemmer af Orienterings Klubben Roskilde, 

medlemmer af Fløng Kondi og så en række personer, som var 

bekendtskaber til øvrige tilmeldte. Det stillede krav til at få rystet 

gruppen godt sammen fra start, men det voldte ingen vanskeligheder, da 

alle var indstillet på at have en god tur sammen. 

I morgentimerne fredag nåde bussen frem til Rjukan. Her skulle den køre 

op ad en stejl bjergside med 10 % stigning – kaldet gedestien af 

chaufførene - så neden for bjerget stod et skilt med markering om 

kædetvang. De to chauffører og rejsearrangøren måtte så en tur ud i 

snevejret og få sat snekæder på bussen, så den kunne køre til toppen og 

nå frem til Kvitåvatn Fjellstoge. 

Allerede kl. 10:00 skulle de første hold på ski undervisning. Om 

formiddagen skulle to let øvede hold under læring og kl. 14:00 skulle et 

begynderhold på. Rejsearrangøren tog sig af begynderne om 

formiddagen, og det blev en fin 5 km orange tur, hvor begynderne hurtigt 

viste sig at blive fortrolige med at færdes på langrendsski. Det skal måske 

her tilføjes, at 2 af de 3 begyndere havde stillet til træning på rulleski i 

Jyllinge blot en uge før turen til Norge. 

Skiundervisningen blev meget populær, og der blev stillet ønsker om også 

søndag at få noget ekstra undervisning. Dette blev så sat på skinner eller 

måske rettere sagt (løjpe) spor. 

Ved frokosttid samledes alle i fjeldstuens store fælles spisesal. Det var en 

god måde at få skabt et godt fællesskab, at der var mulighed for samling 

under sammen tag og i samme rum. Efter frokost blev der adgang til 

værelserne, og bagage blev flyttet dertil og man indrettede sig på behørig 

vis. 

Værelserne (4 personer i 6-personers køjerum) var placeret i 2 etager. I 

underetagen var der gode tørrerum, så støvler og det sveddryppende tøj 

kunne tørre hurtigt. Alle kunne få bad og en tur i saunaen, når man 

fordelte sig lidt.  
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Om eftermiddagen var begynderholdet til undervisning og resten af 

gruppen organiserede sine egne fællesgrupper og begav sig ud i terrænet 

efter egne ønsker. Der var varierende løjper i sværhed og længde. Der var 

lilla, orange, brun, grønne, blå og røde løjper og de var fra 1 km til 23 km, 

så der var for enhver smag. Den lilla og brune løjpe var yderligere lys 

løjper, og de blev flittigt brugt efter mørkets frembrud. Der var stor 

service på præparering af langrendsløjperne, hvor der blev kørt rundt 

med nogle store pistemaskiner der producerede nogle flotte løjpespor.   

 

Enkelte deltagere var mere til slalom, så de valgte at leje slalomski og 

benytte sig af de nærliggende slalombakker med lifte og præpareret 

pister. 

Ski vejret på førstedagen var lidt barskt med nysne, noget blæst, delvis 

snevejr og noget vanskelige løjper som delvist var blæst til. Alligevel var 

alle ud at udfordre sig, og det hører sig nu engang til, når man endeligt er 

nået frem til skistedet. 

Lørdag morgen og formiddag ankom der ca. 100 nye gæster til Kvitåvatn 

Fjellstoge. Det var skiløbere der skulle deltage i de danske langrends ski 

mesterskaber for 2012. Det var spændende at se alt det udstyr de bragte 

med, og hvordan de sled i det i skistalden med smøring af ski. 

Vejret lørdag var helt i top, det var vindstille, ca. 8 minus grader, der var 

godt med nys sne og løjperne var kørt op.  

Efter skiløb blev der tid til ”after ski” i den store pejsestue i underetagen. 

Der var hjemmefra udgivet et lille sanghæfte, som bestod af nogle af 

sangene som var lavet til Roskilde Skiklub Hedelands 25 års fødselsdag. 

De blev sunget med høj røst og til sidst blev der råbt et rigtigt Roskilde 

hurra for skiklubben. 

Så kom den store 

konkurrencedag søndag, hvor 

Roskilde Skiklub Hedeland 

skulle vise sine færdigheder på 

langrendsski.  

Det endte helt fantastisk for 

Roskilde Skiklub Hedeland. 

Ved klubbens første deltagelse i nyere tid i DM langrend blev der vundet 

1 bronze, 2 sølv og 1 guld. 

Tidligt mandag morgen tog vi afsked med Helsingør gruppen og ca. kl. 

06:30 nåde vi øvrige frem til målet i Roskilde på parkeringspladen ved 

havnen. 
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Det blev en langrendsskitur som særligt skal bemærkes ved det fine 

sammenhold mellem rejsedeltagerne, hvad enten de kom fra skiklubben 

eller fra en anden kant. Stedet vi opholdte os passede rigtigt godt til 

styrkelse af fællesskabet, vejrbetingelserne var vi meget heldige med, 

værtsparret og deres personale var helt fantastiske, underviserne i skiløb 

var meget kompetente, chaufførerne sørgede for at bringe os fint frem 

og tilbage, og så kan man vel ikke ønske sig meget mere af en skitur. 

Bent Michael 

DM i langrend 

Liste over skiklubbens flotte 

placeringer ved DM i 

langrend afholdt i Kviåvatn, 

Norge den 29. januar 2012. 

 
 
 
 
 
 
Place-
ring 

Start 
nr. 

Medal-
je Navn Tid 

Forskel  
1 1 2 3 4 

H11-12, 4 omg, 2.400 m               

5 90   Magnus Jansen 00:18:34   
04:2
3 

04:3
0 

04:4
7 

04:5
3 

H13-14, 1 omg, 5.000 m               

2 93 Sølv Rasmus Jansen 00:31:00 05:36 
31:0
0 xxx xxx xxx 

Place-
ring 

Start 
nr. 

Medal-
je Navn Tid 

Forskel  
1 1 2 3 4 

H35-44, 3 omg, 15.000 m               

2 88 Sølv Peter Jansen 01:10:10 06.22 
22:4
4 

23:1
9 

24:0
8 xxx 

H60-69, 2 omg, 10.000 m               

8 94 
 

John Tripax 00:55:03 07:39 
26:5
0 

28:1
3 xxx xxx 

D35-54, 2 omg, 10.000 m               

3 85 Bronze Tina Kristensen 00:44:17 03:24 
22:1
6 

22:0
1 xxx xxx 

6 89 
 

Annemette 
Jansen 00:55.11 03:43 

27:5
9 

27:1
3 xxx xxx 

7 87 
 

Anette 
Egelborg 00:57:19 02:08 

28:2
6 

28:5
2 xxx xxx 

D65-, 1 omg. 5.000 m               

1 86 Guld 
Agnete 
Østergård 00:26:40 00:00 

26:4
0 xxx xxx xxx 

 

Bent Michael 

Webcam på Hedeland 

Som mange sikkert har opdaget, har vi til årets sæson på Hedeland, 

fået installeret et webcam. Så vidt vides er vi det første danske 

skianlæg med webcam på internettet! 

 

Webcammet kan findes på hjemmesiden, under "Skibakken i Hedeland". 

Der vises hele tiden det nyeste billede, samt 4 billeder fra det 

foregående døgn. Der optages både om dagen og om natten, så man 

f.eks. kan følge med i at der bliver fabrikeret sne om natten - eller om 

nogen har glemt at slukke lyset ! 
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Carsten Hansen fanget på webcam, i gang med at fremstille sne. 
 

Mads 

Danmarks største snowpark 
åbnet på Hedeland 

I forbindelse med jubilæet d. 8. januar åbnede vi Danmarks største 

Snowpark! 

 

Parken er etableret i samarbejde med Projekt Hal-12 (Skaterklubben) og 

består lige nu af fem såkaldte "obstacles", to rails og tre såkaldte 

bokse. Der er desuden købt et rail mere, som mangler at blive 

monteret, og det er planen at der skal nedgraves et stort 

plastikkloakrør som "ungdommen" kan køre på. 

 

Hvis parken bliver en succes - og den var velbesøgt i weekenden 

4-5. februar, hvor Hedeland åbnede - vil den blive udbygget med flere 

obstacles i de kommende år, arrangeret i to "spor".  

 

Til etablering af parken, har Roskilde Skiklub financieret to bokse og 

et rail, men næsten hele udgiften er blevet dækket ind af et tilskud 

fra Casino Ro på kr. 20.000,-. Stor tak til dem. Vi er desuden i kontakt 

med potentielle sponsorer til de kommende år, der enten kan hjælpe os 

med forskellige former for sponsorater, eller samarbejde omkring 

udvikling af parken. 

 
Snowparken blev hurtigt taget i anvendelse. 

Mads 
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Skigymnastikken i Dagbladet 
den 11. februar 

 

Dagbladet var på besøg hos skigymnastikken onsdag den 8. februar og 

brugte nogle flotte artikler i lørdagsudgaven den 11. februar. 

Se billedserie med de 19 billeder her 

http://www.sn.dk/gallerier/125886/1  

Er du interesseret i at købe billederne brugt i Dagbladets artikel lørdag 11. 

febraur 2012, så brug dette link http://www.sn.dk/kategori/163 

Thomas og Anne 

 

Skigymnastikken slutter den 
11. april 

Sidste træning i denne 

sæson er onsdag den 11. 

april.  

Vi glæder os til at se jer 

resten af sæsonen. 

Thomas og Anne 

 

 

Hjertestarter i Himmelev 
hallen 

Der findes en hjertestarter i badmintonhallen på 1.sal, 

lige ovenfor trappen. 

Ikke fordi vi håber at få brug for det, men det er godt at 

vide.  

Thomas og Anne 

http://www.sn.dk/gallerier/125886/1
http://www.sn.dk/kategori/163
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Frivillige til Skiburgerens 
medarbejdergruppe  

Har du ideer, holdninger eller bare synes det kunne være sjovt at forkæle 

medarbejderne i Skiburgeren og som har lyst til at være med hele vejen 

både før, under og efter festivalen.  

Så tøv ikke med at henvende dig på mail bonihl@me.com eller mobil 

40104669. 

Jeg glæder mig til at høre fra dig. 

Boni 

 

Tilbud og aktiviteter gennem 
Danmarks Skiforbund 

Forbundet kommer med tilbud, aktiviteter m.m. 

Se mere på vores medlemssider under 'Eksterne tilbud og 

arrangementer' efter login (øverste højre hjørne).  

 

 

Zell am See i uge 6 2012 

Som sædvanlig var det en hyggelig bustur frem til destinationen med 

klubvelkomst og lidt til halsen undervejs. Der var snak, hygge og en sjov 

konkurrence om turens gennemsnitsalder! 52,3 år, så vidt jeg husker, 

men det gør jeg jo heller ikke så godt mere! Vi var adskillige der hev godt 

op i det gennemsnit, men pyt, bare vi har det sjovt med det. 

Efter ankomsten var der installering i værelser på henholdsvis hotellet og 

i den tilhørende villa, og det 

efterfølgende morgenbord 

var bare fint. 

Vel ankommen til ski 

området blev der bare kørt 

igennem og det var rigtig fed 

sne på fede pister med et vejr 

der bare var super! 

 Selv et par af dem der hev gennemsnitsalderen op på turen, så ud til at 

nyde det, at kunne indtage frokosten, om end ikke i det grønne, så i det 

fri og i dejligt solskin.  

Om torsdagen var det af sted med egen bus til Kaprun, som er et mindre 

højtbeliggende gletcher område ikke langt fra Zell am See og hvor var det 

bare koldt! Vel nok 15 minus grader på toppen og en pibende blæst der 

bare gik gennem marv og ben! 

Vi søgte ly i en iglo hytte hvor kulden var til at holde ud og hvor alt var 

lavet ud i is og sne. Vi fik fortalt at igloen tidligere havde været lavet så 

mailto:bonihl@me.com
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stor, at Volvo havde holdt 

præsentation af nye modeller i den 

største af igloerne! Fin oplevelse. 

Når så det går ned af på pisten, 

hvor Kirsten, Ole, Olaf og 

undertegnede tager en puster og 

Ole så lige siger, ”vi er lige 280 år tilsammen”, så undrer man sig over 

hvorfor gennemsnitsalderen i konkurrencen på vej ned i bussen ikke var 

højere? 

På toppen i i Kaprun fandt vi udover en restaurant også en kiste fuld af 

penge i den 350 meter lange tunnel gennem bjerget! Den overvejede vi 

at tage med til en investering i pist maskine og lift, men det at finde 

derop i nattens mulm og mørke er nok ikke så nemt, men nu ved vi hvor 

den står! 

Imponerende tunnel gravning, det må siges, og det var så absolut turen 

værd, at gå både frem og tilbage selv om vi måtte holde pauser 

undervejs. 

Desværre var der også uheld på turen, idet en overså en halfpipe og 

landede uheldigt i bunden af en sådan og brækkede hælen. Han tog det 

dog med ro og overblik og veg ikke tilbage for at blive ”rullet” til 

aftensmaden samme aften.  

Fredag og lørdag var det igen tilbage til Zell am See for at nyde pisterne 

der, og få de sjove oplevelser som enhver skiferie byder ind med!  

Mange af os oplevede det at blive 

trukket efter en snow scooter, 

efter at have besøgt det lille listige honningdepot ude i det ene hjørne af 

området! Skægt. 

Men selv om skiløbet er i højsædet på turene glemmer vi ikke hyggen, og 

arrangørerne af denne tur havde virkelig lagt sig i selen for at skabe 

rammer for både det ene såvel som det andet, så derfor en stor tak for 

en helt igennem flot tur! Kan sagtens tåle gentagelse. 

Jan K 

 

Turledelse uddelegeres 
fortsat til medlemmerne  

2012-sæsonen blev året hvor turledelse af årets skiture for første gang 

hovedsagelig bliver varetaget af medlemmer UDENFOR bestyrelsen. 

De ”nye” turledere klarer opgaven strålende! 

Nu skal vi have flere initiativrige turledere på banen til den 

kommende sæson! 

I strategiplanen der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2011 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, tema-ture og kør-selv-ture.  
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Bestyrelsen har udpeget et lille turudvalg hvis opgaver består i at:  

 Koordinere turprogram i henhold til strategiplanen  

 Orientere løbende om turprogram  

 Foreligge oplæg til turprogram 1. Maj  

 Foreligge foreløbigt turprogram 1. august  

 Foreligge endeligt turprogram 1. oktober  

 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, som forhåndsgodkender 

skitur/destination og turledelse. 

Senere skal turbudget godkendes af turudvalget før turledelsen kan indgå 

forpligtende aftaler med leverandører. 

Retningslinjer for turledelse kan rekvireres hos turudvalget eller findes på 

vores hjemmeside efter login under ’Turudvalg’ i menupunktet 

’Bestyrelse, udvalg, referater og kalender’.  

Henvend jer til Jimmy Andersen på jimmy.andersen@spx.com eller tlf. 44 

66 88 78. 

Jimmy 

 

Abtenau i uge 3 2012 

Så er vi hjemme igen efter en dejlig tur til 

Abtenau med 142 ski og festglade 

medlemmer.  

Det har været en stor fornøjelse, at have så 

mange positive og glade mennesker med. 

Man kan kun blive i godt humør når man i 4 

dage kun ser smilende og glade mennesker.   

En stor fornøjelse er det også, at vi har en 

masse herlige unge mennesker med, de er 

vilde med vores ”gammel fester” som de 

sidste år blev døbt. Godt de vil deltage, de trækker vores gennemsnits 

alder ned :-)  

Turen derned gik fint, og vi ankom nogenlunde planmæssigt. Liftkort og 

hotelværelser blev udleveret og vi ilede til vores værelser for, at klæde 

om til ski tøj inden morgenmaden.  Sidste bus kørte mod Russbach 10:30.  

1.dag var helt i top – solen skinnede fra en skyfri himmel – sneen perfekt 

så humøret var højt. Det var så også desværre den sol vi fik. 

Resten af dagene var det knap så skønt. Vi have resten af turen både sne, 

regn, blæst og sågar en mindre snestorm, men ingen klagede og de fleste 

fandt skiføret ganske udmærket  . 

Mange habile skiløbere måtte en tur i sneen – heldigvis slap langt de 

fleste for skader.  

Vi havde dog flere med trykkede ribben og en knæskade. 

mailto:jimmy.andersen@spx.com
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Som forsøg havde vi vores egne 5 instruktører med. Der var så mange 

tilmeldt på skiskolen, at 5 ikke var nok, og vi måtte hente 2 ekstra lokale 

instruktører ind.  

Det var en kæmpe succes, alle var meget tilfredse og glade for vores 

instruktører som gjorde det rigtig rigtig godt. Stor ros til dem alle. 

Pludselig var de 4 dage gået og vi skulle hjem igen - ikke helt til at forstå – 

vi var jo lige kommet. 

I år slog vi rekord - busserne kørte fra Abtenau 17:58 – rigtig flot. 

På turen hjem blev bus 1 og 2 (de grønne busser) kaldt ind til siden og 

”udsat” for toldeftersyn, og bus 3 måtte køre alene videre.  

Desværre var Bus 1 også så uheldige, at forruden sprang, heldigvis kom 

ingen til skade. Det resulterede i, at de måtte vente på en ny bus i 

Tyskland som kørte dem til Kolding, hvor de igen måtte skifte bus og 

landede først i Roskilde 14:28. Puha en lang tur for dem, men alle tog det 

pænt. 

Vi glæder os allerede til næste år, og forudser at der igen bliver hurtigt 

udsolgt . 

Mange skihilsener 

Ole, Michael og Lisbeth 

 

Aktiviteter, datoer og 
deadlines 

Dato Aktivitet Tidsfrist/kommentar 

3-10. marts La Plagne Venteliste oprettet 

27. marts Generalforsamling Mail udsendes 

31. marts Indlæg til nyhedsbrev, som 
udkommer i uge 14 

Deadline 

11. april Skigymnastikken slutter for 
denne sæson 

Med efterfølgende 
traktement  

19-23. april Hemsedal Åben for tilmelding 

25. april Sæsonafslutning med 
billeder fra sæsonen 

I Roklubbens lokaler kl. 
19.00 

5. maj Indlæg til nyhedsbrev, som 
udkommer i uge 19 

Deadline 

24. oktober Klubaften I Roklubbens lokaler 

 

Se også bestyrelsens aktivitetskalender på vores medlemssider under 

’Bestyrelse, udvalg, referater og kalender’ efter login (øverste højre 

hjørne). 

Du er altid meget velkommen til at sende forslag til indhold i 

nyhedsbrevet, billeder eller indlæg. 

Skriv til soren.handler@roskildeskiklub.dk.  

Redaktøren 
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