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Formandens spalte 

Vi er i gang med vintersæsonen, yoga og skigymnastik er gået i gang. 

Yoga med fin tilslutning, hvor Kate får strakt led og muskler godt 

igennem.  

Til Skigymnastikken er tilslutningen stor, allerede her fra starten af 

sæsonen, hvor vi har fået 2 nye instruktører, Anne Mikkelsen og Pia 

Gudmandsen, som sammen med Anne tager sig at Skigymnastikken i 

denne sæson. 

Så er klubbens ture ved at være på plads, dog mangler vi fortsat 

Hemsedal turen i uge 16, hvor der arbejdes på at finde et andet sted i 

Hemsedal, hvor vi kan opholde os længere i hytterne, der kommer 

nærmere info og tilmelding om dette, lige efter nytår. Langrends turen i 

uge 4 er næsten på plads, og tur beskrivelse og tilmelding kommer meget 

snart på hjemmesiden, turen bliver fra torsdag aften i uge 4 til søndag 

morgen i uge 5. 

I år forsøgte vi med en tur til Japan. En kombineret ski og oplevelses tur, 

der har ikke været tilslutning nok til at gennemføre turen, men det skal 

ikke afholde os fra at prøve noget tilsvarende eller anderledes ud i 

fremtiden. 

Uge 3 turen til Abtenau er i skrivende stund på trapperne det er 10 år i 

træk, at vi besøger den lille hyggelige by Abtenau, og det har ikke været 

kedeligt, så mon ikke der igen i år, hurtigt meldes om udsolgt. Turen er 

åben for tilmelding og i skrivende stund muligvis udsolgt. 

Zell am See turen i uge 6 er fuldt booket, det er forsat muligt at skrive sig 

på venteliste. Familie turen i uge 8 er udbudt og tilmelding er i fuld gang, 

turen går i år til Sestriere i Italien. Ugen 11 turen er også udbudt og turen 

går til Val d`Isere i Frankrig, i skrivende stund er der få ledige pladser. 

Vi har talt om at arrangerer korte ture til Sverige i denne vinter, men 

meget afhænger af vejret og timingen. Såfremt der byder sig en 

mulighed, sendes dette ud på mail til klubbens medlemmer 

På Hedeland er den nye hal helt færdig, og klar til at blive taget i brug, og 

vi er nu i den situation at Abtenauer Bergbahnen har henvendt sig, og 

gerne vil sælge deres pistemaskinen til os. Så jeg går stærkt ud fra, at vi i 

vinter har en pistemaskine på plads på Hedeland. Vi skal lige have tjekket 

pistemaskinen og repareret på maskinen, hvis der er noget som skal 

ordnes, så den er klar til brug. Når vi henter den hjem. Og ja - så skal vi jo 

også lige have den transporteret fra Østrig til Hedeland. Planen er at 

sende nogle fra klubben til Abtenau, så vi ser hvordan den skilles ad, det 

gør at vi kan samle den igen, når pistemaskinen lander på Hedeland.  

Vi har igen haft indbrud på Hedeland denne gang blev porten brækket 

op, og er ubrugelig, Ole Sutter trådte akut til en lørdag og fik tømret 

porten til, der er ikke stjålet noget denne gang. Det giver os en masse 

arbejde med politi, forsikring og reparation mv. som vi er godt trætte af, 

vi arbejder videre med at sikre klubhuset bedre i fremtiden. 

Vi er stort færdige med konceptet omkring sponsorer til liften, det 

kommer på hjemmesiden, og i kan læse mere i dette nyheds brev. Vi gør 

denne ekstra indsat for at se om det er muligt at skaffe de fornødne 

midler til en lift, de midler vi søgte og fik fra Roskilde Kommune skal være 

brugt på en lift senest i 2013, det sætter os lidt under et tidspres, hvorfor 

vi prøver at samle de sidste 300.000 kr. gennem små sponsorater til en 
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lift. Sponsorater der går fra 2.500 – 10.000 kr. Vi trykker en masse foldere 

der beskriver projektet. Folderen bliver lagt på hjemmesiden, og kan også 

rekvireres fra bestyrelsen. Alle klubbens medlemmer må meget gerne 

være med til at præsentere projektet. Såfremt nogen skulle være 

interesseret i et sponsorat, kan i kontakte Mads Bondo Dydensborg eller 

Kim Truesen. Tlf. nr. og mail adresser står på hjemmesiden. 

Der arbejdes på en arbejdsdag på Hedeland lørdag den 24. november, 

med start kl. 9.00. 

Festudvalget afholdt en klubaften den. 4. oktober, med lidt mad og 

drikkelse, og klubbens ture blev kort gennemgået, det var en hyggelig 

aften på Havnen. Hvor 70 medlemmer var mødt op. Festudvalget er klar 

med næste arrangement klubfesten. 

Husk klubfesten som er fredag den 2. november, sæt kryds i kalenderen. 

God skisæson 

Kim Truesen  

Sæsonens skiture 

Uge 3: Abtenau, Østrig 

 

Så skal vi igen til at lade op til vores meget populære tur til Abtenau 

Dachstein–West i Østrig og vi har 10 års Jubilæum denne gang.  

Vi håber at der igen er rigtig mange der gerne vil med os.  

For jer som ikke kender området, kan i tage et kig via dette link: 

http://www.youtube.com/watch?v=ybZ6-WJoKLQ&feature=related  

Link til samlet beskrivelse af turen inkl. fakta Uge3-2013 til Abtenau 

Lisbeth og Michael  

Uge 4: Langrendstur til Kvitåvatn, Norge 
Yderligere information forventes i oktober/november 2012.  

Uge 6: Zell am See, Østrig 
Vi prøver endnu et år med en kort tur i uge 6, samme sted som sidste år, 

til Zell am See og byen Bruck, denne gang med indkvartering på Hotel 

Lukashansl.  

Der er plads til 44 personer i bussen, så turen er fuld.  
For oprettelse på venteliste kontakt Anne eller Kim. 

Link til samlet beskrivelse af turen inkl. fakta Uge 6-2013 til Zell am See 

Anne og Kim T.  

Uge 8: Sestriere, Italien  
Skitur mest for forældre med børn går i år til pisterne i Sestriere, som er 

kendt fra de alpine konkurrencer ved OL i 2006. Sestriere og Sauze d´Oulx 

deler dette formidable skiområde.  

Link til samlet beskrivelse af turen inkl. fakta Uge 8-2013 til Sestriere. 

Turen er efter 1 uge kun med få pladser, på nuværende tidspunkt måske 
helt udsolgt.  Der kan komme afbud. 

http://www.youtube.com/watch?v=ybZ6-WJoKLQ&feature=related
http://www.roskildeskiklub.dk/media/183483/uge%203-2013%20til%20abtenau.pdf
http://www.roskildeskiklub.dk/media/174630/uge%206-2013%20til%20zell%20am%20see.pdf
http://www.roskildeskiklub.dk/media/181251/uge%208-2013%20til%20sestriere.pdf
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 Vil du gerne kontaktes i tilfælde af afbud så send en mail til 
butans@sport.dk  eller familien.grubbe@mail.dk  med oplysninger om 
antal personer, alder og et tlf. nummer vi kan ringe til 

Allan og Michael  

Uge 11: Val d’Isere, Frankrig 
Uge 10 turen er i år i uge 11 og går til Val d'Isère, som tilbyder gigantiske 

vidder i et snesikkert skiområde. Skisystemet er sammen med nabobyen 

Tignes, hvilket giver uendelige variationsmuligheder i terrænet.  

Link til samlet beskrivelse af turen inkl. fakta Uge 11-2013 Val d´Isere  

Ole  

Uge 16: Familietur til Hemsedal, Norge 
Yderligere information forventes i oktober/november 2012. 

Skiklubfest 2. november 

Så er det tid til den årlige medlemsfest 

Det er fredag den 2. november 2012, kl. 18.30 på 

Restaurant Håndværkeren, Hersegade 9, Roskilde. 

Som med skiture er der tilmelding via hjemmesiden 

og efter først-til-mølle princippet og med samtidig 

betaling. 

Det udsendes mail når der kan tilmeldes på hjemmesiden. 

Festudvalget  

Så går den vilde sponsorjagt 

Som det formentlig er velkendt, arbejder bestyrelsen og 

fundraiserudvalget i øjeblikket med at samle de sidste 20 % af den 

finansiering der skal til for at kunne udskifte skiliften i Hedeland. 

 Vi er blevet enige om nogle vilkår for sponsorering af den nye skilift, og 

har udarbejdet en folder der beskriver hvilke fordele der er for 

virksomheder ved at sponsorere.  

Det er blandt andet eksponering på vores hjemmeside, på Hedeland 

Skicenter og at virksomheden får et antal gavekort ved oprettelsen af 

sponsoratet.  

Sponsoraterne går fra kr. 2.500,- og opefter, med 10 års eksponering, 

samt gavekort i forhold til sponsorbeløbet. 

Men, sponsorer kommer jo ikke af sig selv. 

 Derfor har vi brug for dig til at kontakte virksomheder eller personer i dit 

netværk som kunne være interesseret i at sponsorere en ny lift til 

Danmarks største Skicenter.  

Hvis du tror du kunne afsætte nogle sponsorater, så kan du checke vores 

Fundraising side på hjemmesiden, hvor du kan downloade vores 

SponsorFolder, eller kontakte formand Kim Truesen, tlf. 50 45 67 17. 

Mads 

 

mailto:butans@sport.dk
mailto:familien.grubbe@mail.dk
http://www.roskildeskiklub.dk/media/175917/uge%2011-2013%20val%20d´isere.pdf
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Gavekort til en oplevelse på 
Hedeland 

Som noget nyt indføres fra i år mulighed for at man kan købe gavekort til 

Hedeland Skicenter. Gavekortene vil dække leje af ski og støvler, liftkort, 

en drik og en pølse.  

Priserne vil være kr. 220,- for voksne og kr. 140,- for børn.  

Gavekortene vil blive solgt blandt andet på Hedeland Skicenter og via 

vores hjemmeside, men vi vil også bruge dem til at promovere Hedeland 

Skicenter over for sponsorer, mv. 

 

Gavekort til Hedeland - en oplagt julegaveide! 

Mads 

Vinterklargøring af 
Hedeland 24. november 

Vi starter kl. 8.30 med morgenkaffe lørdag den 24. november og gør 

derefter Hedeland Skicenter klar til vintersæsonen. 

Sæt derfor X  ved denne dag og mød op. 

Hedelandsudvalget 

Klargøring af ski – 
medlemsaften 29. november 

Der er rigtigt mange af klubbens medlemmer der har egne ski, men der er 

mange der overlader slibning og voksning til butikker, i stedet for at gøre 

det selv. 

Mange sliber og vokser ikke til hver tur, men f.eks. kun en gang om året, 

eller sågar hvert andet år. 

Det er synd, for oplevelsen af at stå på ski med velslebne og velsmurte ski 

er meget bedre end med sløve og tørre ski. Mange er desværre ikke klar 

over at det er rimeligt enkelt at klargøre sine ski selv, og resultatet bliver 

næsten altid bedre end hvis man overlader det til en butik. Og, på nær 

nogle opstartsomkostninger, er det endda meget billigt at gøre det selv. 
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Torsdag den 29. november kl. 19 til (max) kl. 21  

i skistalden på Hedeland Skicenter, vil Hasse Olsen og Mads Bondo 

Dydensborg demonstrerer enkle men effektive teknikker til at slibe og 

vokse ski.  

Hvis du er interesseret i at være med, så tilmeld dig på mail til 

mads.bondo.dydensborg@roskildeskiklub.dk. 

Vel mødt 

Hasse og Mads 

 

Så galt er det heldigvis sjældent, men resultatet bliver faktisk bedre når 

du gør det selv. 

Aktiviteter for børn og unge 
– hvem vil hjælpe? 

Aktiviteter for børn og unge er et af skiklubbens fokus områder og er 

nødvendigt for at skiklubben fremover kan tiltrække medlemmer og 

udvikle sig. 

Vi søger derfor unge, forældre, bedsteforældre…, som har tid/ lyst til at 

bidrage, så vi fremover har tilbud til den yngre generation. Det kunne 

være: 

16 – 30 år  

 Ungdoms tur (weekendtur, 3-

4 dages tur, uge tur til Norge, 

Sverige eller Alperne) 

 Aften arrangementer (Indoor 

Ski, Go-cart, klatring) 

 Ryst sammen aften/ weekend i Danmark 

 Aktiviteter på Hedeland 

Børn: 

 Børne tur – alternativ til 

uge 8 (kortere tur, anden 

periode, anden transport, 

mindre destination, …) 

 Aktiviteter på Hedeland 

mailto:mads.bondo.dydensborg@roskildeskiklub.dk
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Bestyrelsen vil gøre alt, hvad de kan for at hjælpe og kan i en periode 

tilbyde at tage en del af de administrative opgaver for at få aktiviteten op 

at stå. 

Sidder du derude og have lyst til at deltage i arbejdet med børn/ unge 

eller har nogen gode ideer  så ring eller skriv til mig på mail 

bente.kjaer.andersen@roskildeskiklub.dk eller tlf. 44 66 88 78 (aften). 

Mange ski hilsner 

Bente 

Rulletræningen fortsætter 
indendørs  

Det er blevet for mørkt til at rulle ude på hverdage efter kl. 18. Men der 

kan komme godt weekend-vejr, og så er det bare at tage et 

cykelskoovertræk udover skøjterne, en vindtæt jakke og nogle tynde 

handsker på. En lille tur er bedre end ingen tur. 

Men nu går vi indendørs. Igen i år har vi de to store håndboldbaner i 

Roskilde-hallen C1+2, Møllehusvej. Bedre faciliteter får vi ikke.  

Her er plads til både nybegyndere, letøvede og øvede. Nogle skal 

lærebremse-teknikken først, andre skal bare have mod til at rulle lidt 

hurtigere og andre igen vil træne cross-overs og bevægemønstre. Vi laver 

teknik-øvelser, leger, spiller rulle-basket, rulle-hockey, kører stafet m.v. 

 

Mange rullehilsner 

Kurt 

Med Kermit til rulle-
marathon i Berlin 

I en herlig forlænget weekend sidst i september lagde Berlin sol og 

charme til 10 rullere og 2 heppere fra skiklubben. Det dejlige vejr passede 

tilsyneladende vores nye ruller Kim Lauer, der i yndigt (?) Kermit-tricot 

skabte både beundring og frygt i Berlin’s gader og U-bahn.  

Og helt dårligt gik det ikke på de 42 km: Både Bent, Kermit og 6 andre fik 

sat personlige rekorder (PR) og en ny klubrekord blev det også til.  

Indendørstræningen er hver fredag fra den 12/10 

kl. 20 i Roskilde-hallen C 1+2 

Der vil være enkelte ændringer i sæsonen 

– følg med på Skiklubbens hjemmeside. 

Kom med fra starten: Vi starter stille og roligt med de grundlæggende 

teknikker, som alle har glæde af at øve – og som giver tryghed til at 

rulle udendørs. Vi tilrettelægger træningen så alle kan være med. 

 

mailto:bente.kjaer.andersen@roskildeskiklub.dk
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Brødrene Søren og Kurt Maigaard havde atter en hård fight om at komme 

først over målstregen. Det gjorde Kurt, som i lang tid nød sejren. Men 

”fin-tællingen” viste, at Søren 

vandt med 1 sekund.   

På billedet trækker Kermit et 

pack, mens Bent i neongult 

sørger for at hænge på.  

 

 

Berlin er rekordernes by 
Der er andre rulleløb i sæsonen – men endnu intet på højde med Berlin. 

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.  

Placering 
i 
aldersgr. 
(ud af) 

Samlet 
place-
ring 

Roskilde 
Skiklub-
deltager 

Al-
ders
klas-
se 

Tid Gns. 
fart 
km/t 

Person
-lig 
rekord 

16   (825) 115 Kristensen, 
Kurt Hjortsø 

M50 01:13:55 34,25 PR + 
klub-
rekord 

94 (1114) 240 Larsen, Finn M40 01:18:29 32,26 PR 

37   (247)  Lauer, Kim   
ingen chip-
tid 

M<3
0 

01:22:00 
ca 

30,87 PR 

14  (311) 315 Førster 
Hansen, 
Bent  

M60 01:22:31 30,69 PR 

66  (825) 316 Mehlert, 
Ulrik 

M50 01:22:31 30,69  

90  (825) 405 Fjeldhagen, 
Ole 

M50 01:24:02 30,13 PR 

311 
(1114) 

774 Christianse
n, Peter  

M40 01:29:37 28,25  

58  (311) 969 Maigaard, 
Søren  

M60 01:32:55 27,25 PR 

243  
(825) 

971 Majgaard, 
Kurt  

M50 01:32:56 27,25 PR 

130  
(556) 

371 Jensen, 
Lone 

W40 01:42:31 24,70 PR 

 

I alt 3.071 mænd og 1.465 kvinder gennemførte løbet (Plus de der ikke fik 

registreret deres tid. Hvordan skulle en frø også kunne vide, at man skal 

have sin chip med til løbet?). 

Tilmed havde vi om søndagen første parket til at se  araton-løberen 

komme susende forbi hotellet.  En absolut ”Godkendt” Berlin-tur! 

http://results.scc-events.com/2012/?content=detail&fpid=search&pid=search&idp=99999905C9AF3000002EA920&lang=DE&event=MAIN&ageclass=
http://results.scc-events.com/2012/?content=detail&fpid=search&pid=search&idp=99999905C9AF3000002EA920&lang=DE&event=MAIN&ageclass=
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Marathon-starten er gået – find de neongule trøjer (og Kermit) fra 

Roskilde Skiklub! 

Se også video på: http://vimeo.com/50620817 

”Piste-kortet” for Berlin Marathon-ruten ser således ud: 

 

Et næsten fuldtalligt rulle-team fra Roskilde Skiklub: 

 

Bagerst fra venstre: Lone Vittus, Ole Fjeldhagen, Kurt Maigaard, Kurt 

Hjortsø, Søren Maigaard 

Forrest fra venstre: Ulrik Mehlert, Peter Christiansen, Kim Kermit Lauer, 

Bent Hansen (Finn Larsen var lige blevet væk …). 

Kurt 

Klubaften den 4. oktober 

Torsdag den 4. oktober var der inviteret til sæsonstart for skiklubbens 

medlemmer i Roklubben. 

Temaet for aftenen var socialt samvær og en præsentation af vinterens 

skiture.  

http://vimeo.com/50620817
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 Ole ”Sutter” og Hans Evald havde sørget for der var masser af mad til de 

70 medlemmer, der var mødt op og bestyrelsen gav et glas vin for at fejre 

færdiggørelsen af den nye hal på Hedeland.  

Efter maden var spist, gik tur-arrangørerne i gang med at fortælle om 

vinterens mange spændende ture, hvoraf nogle allerede var udsolgt, 

mens andre endnu ikke har åben for tilmelding. Også repræsentanter fra 

klubbens Rulleski- og Rulleskøjte afdeling fik ordet og fortalte om 

vinterens aktiviteter.  

Tak for alle de gode indlæg og en særlig tak til Ole og Hans Evald for deres 

hjælpsomhed. 

Mange hilsner 

Festudvalget 

Styr på skistalden 

Nu har vi kørt to sæsoner med det elektroniske udlejningssystem på 

Hedeland Skicenter, og der er efterhånden ret godt styr på skistalden. 

I slutningen af september blev der lavet status, og vi har nu 308 par ski og 

391 par støvler, der er klar til udlejning; mærkater er blevet skiftet osv. 

Fordelingen af størrelser ser på mange måder ud til at matche vores 

behov, og der er kommet mere end 20 par spritnye støvler til. 

Der er desværre forsvundet noget udstyr, men i forhold til sidste sæson 

er det heldigvis meget mindre. Det hænger naturligvis sammen med at vi 

havde væsentligt færre åbningsdage, men formentlig også at der er 

bedre styr på udlån f.eks. i forbindelse med Hemsedalsturen. 

Selvom der er mere styr på det, er det dog desværre åbenbart stadig 

sådan, at det er meget nemmere at låne udstyr på Hedeland, end at få 

det afleveret igen! 

Igen i år har vi måttet ringe rundt til flere personer der ikke har afleveret 

støvler eller ski, og vi mangler stadig at få fat i nogen. Det virker lidt tyndt 

at vi, når vi laver status i september, skal ud og have fat i folk der burde 

have afleveret det lånte i april. 

Der er også nogen der ikke helt har forstået at udlån og aflevering skal 

noteres ned, og at man ikke bare kan tage noget uden at det bliver 

registreret, enten elektronisk, eller ved hjælp af logbogen i skistalden. 

Det hænger blandt andet sammen med at vi gerne vi vil vide hvad det er 

for nogen ski og støvler der bliver brugt, så vi f.eks. kan se om der nogle 

størrelser vi skal have mere af, eller der nogen ski der trænger meget til 

vedligehold. 

Så hermed en opfordring til at respektere at udstyr der lånes på Hedeland 

skal afleveres tilbage igen rettidigt, og at det skal registreres når man 

låner og afleverer udstyr. 

 

Danmarks største skistald? 

Hedelandsudvalget 
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Pistemaskine til Hedeland 

Nu skulle det være ganske vist, at vi får en ny (brugt) pistemaskine til 

Hedeland. 

På uge 3 turen 2012 så vi på en pistemaskine på pisten bag byen i 

Abtenau. Pistemaskinen blev prøvekørt og vi var alle enige om at det var 

et godt køb, så har der imidlertid været lidt uoverensstemmelser om 

hvem der rettighederne til maskinen i Abtenau, det er nu faldet på plads, 

og vi er i forhandling, som er faldet godt ud. 

Maskinen skal lige tjekkes og hvis der er små reparationer skal de ordnes i 

Østrig inden pistemaskinen transporteres til Danmark. 

 

 Vagn ved siden af den pistemaskine 

fra Abtenau, vi nu får til Hedeland. 

 

 

HEDELANDSLØB 2013 

Hedelandsløbet er for løbere og power walkere der vil prøve kræfter med 

det smukke terræn i Hedeland. Der er 4 distancer, der alle har 

udgangspunkt fra klubhuset ved foden af Skibakken i Hedeland. 

Distancerne er 2,8 – 6,6 – 8,8 og 12,6 km. 

 Søndag den 6. januar 2013 kl. 10.00 

 Søndag den 3. februar 2013 kl. 10.00 

 Søndag den 3. marts 2013 kl. 10.00 

 Søndag den 7. april 2013 kl. 10.00 

 Søndag den 5. maj 2013 kl. 10.00     

 Søndag den 2. juni 2013 kl. 10.00 – STJERNELØB/LODTRÆKNING 

Tilmelding fra kl. 9.00.  

Distancer 1,6 km, 3,2 km, 6,3 km, 9,5 km og 12,7 km. 

 Søndag den 7. juli 2013 kl. 10.00 

 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 

 Søndag den 1. september 2013 kl. 10.00 

 Søndag den 6. oktober 2013 kl. 10.00  

 Søndag den 3. november 2013 kl. 10.00 

 Søndag den 1. december 2013 kl. 10.00 – LODTRÆKNINGSPRÆMIER 

Tilmelding fra kl. 9.00 

Løber du med nissehue er du med i lodtrækningen om en ekstra 

præmie. Der serveres gløgg, varm kakao, klementiner og 

pebernødder. 

Det koster 20 kr. for voksne og 5 kr. for børn til og med 14 år at deltage. 

Der vil være frugt og saft ved alle løb. 

5 kr. af din betaling hver gang bliver brugt til køb af præmier i juni og 

december måned. 

RESULTATLISTE OG YDERLIGERE INFO PÅ WWW.FLONGKONDI.DK  

HEDELANDS BJERGLØB, SØNDAG 14. APRIL 2013  

TILMELDING WWW.HEDELANDSBJERGLOB.DK 

Arrangører: FHI Fløng Kondi og Roskilde Skiklub, Hedeland 

http://www.flongkondi.dk/
http://www.hedelandsbjerglob.dk/
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Aktiviteter og deadlines 

Dato Aktivitet Tidsfrist/kommentar 

 Yoga Er i gang 

 Skigymnastik Er i gang 

 Indendørs rul Er i gang 

02-11-2012 Klubfest Tilmelding senest den 
25/10. 

24-11-2012 Klargøring af skibakken Morgenmad fra kl. 
8.30 

29-11-2012 Klargøring af ski Kl. 19.00 

09-12-2012 Indlæg til nyhedsbrev, som 
udkommer i uge 50-51 

Deadline 

Uge 3 – 2013 Abtenau, Østrig  

Uge 4 – 2013 Kvitåvatn, Norge Ikke udbudt endnu 

Uge 6 – 2013 Zell am See, Østrig Venteliste 

10-02-2013 Indlæg til nyhedsbrev, som 
udkommer i uge 7 

Deadline 

Uge 8 – 2013 Les Menuires, Frankrig Venteliste 

Uge 11 – 2013 Val d’isere, Frankrig  

15-03-2013 Indlevering af forslag til 
behandling på 
generalforsamlingen 

Deadline 

07-04-2013 Indlæg til nyhedsbrev, som 
udkommer i uge 15 

Deadline 

Uge 16 – 2013 Hemsedal, Norge Ikke udbudt endnu 

07-05-2013 Generalforsamling  

19-05-2013 Indlæg til nyhedsbrev, som 
udkommer i uge 21 

Deadline 

 

 

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

nyhedsbrevet, billeder eller indlæg. 

Skriv til soren.handler@roskildeskiklub.dk.  

Tak til alle skribenter for de fine indlæg. 

Redaktøren 

 

 

mailto:soren.handler@roskildeskiklub.dk

