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Formandens spalte 

Vi er godt på vej 

mod foråret og 

sommeren, 

klubbens ture er  

godt og vel 

gennemført, 

turene  er 

gennemført rigtig 

godt og der er 

mange positive 

tilbagemeldinger. 

En stor tak til tur arrangørerne for deres store indsat med at arrangere 

ture for klubbens medlemmer, der er altid mange opgaver at tage hensyn 

til og en del logistik, der skal tages hensyn til, før en tur kan gå op i en 

højere enhed, vi er mange der nyder godt af den store indsats. 

Vi mangler årets sidste tur til Hemsedal i uge 16, til jer der skal af sted. 

Rigtig god tur. 

Desværre har der været lidt flere uheld end vi plejer at have på klubbens 

ture. Mig bekendt går det fremad med de pågældende, og forhåbentlig er 

de klar til næste års ture.  

I den forbindelse, har der været flere forespørgsler om en gennemgang af 

forsikrings regler, om hvilke krav vi som forsikringstager kan stille til f.eks. 

hjemtransport, erstatnings ferie mv. et forslag fra nogle af klubbens 

medlemmer går på, om vi ikke kunne få en person med forsikrings indsigt 

ud til en klubaften, og fortæller om forsikringsregler og retningslinjer på 

ferieture, det vil gøre os bedre i stand til at håndtere situationen hvis det 

går galt på skiferien. Vi har sendt Stafetten videre til fest og arrangement 

udvalget. 

Hvem skulle tro at ski folket kunne juble over sne sidst i marts måned.  

Vi fik 2 rigtig gode dage på Skicenter Hedeland, med høj sol, sne og glade 

skiløbere. Endnu engang tak for indsatsen, det er imponerende at vi kan 

rekruttere 2 x 20 medlemmer til arbejdet på Hedeland med så kort 

varsel.  

Læs også her i nyhedsbrevet om 2 skiløberes oplevelse af deres besøg på 

Hedeland. Mails som siger meget om stemningen på Hedeland og den 

måde vi møder og håndtere de besøgende på. 

Husk at sætte kryds i kalenderen tirsdag den. 7. maj, det er dagen hvor 

der afholdes generalforsamling i Roskilde Skiklub Hedeland. 

 

Kim Truesen 
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Klubaften med spisning 

Sæsonens sidste Klubaften er onsdag den 24. april  kl. 18.00 i Roklubbens 

lokaler på havnen i Roskilde. 

Jens Ole og Lars har lovet at lave deres fantastiske varmrøget laks til os 

igen i år. Dertil vil der være salat og flutes. Vand, øl og vin kan købes i 

tutten.  

Senere på aftenen kommer Rasmus Malmstrøm og spiller og synger for 

os. 

Vi glæder os til at se jer til endnu en skiklub-hyggeaften.  

Festudvalget 

EFTERLYSNING!  

Festudvalget efterlyser klubmedlemmer, der har noget på hjertet, de 

gerne vil dele med os andre på næste klubaften.  

Har du lyst til at komme og fortælle om en spændene oplevelse, dele din 

viden om et interessant emne, læse dit nyeste digt højt eller hvad det nu 

er du gerne vil dele med os, hører vi meget gerne fra dig.  

Send en mail til Festudvalget på eju@aon.dk så vil vi kontakte dig inden 

næste klubaften.   

Festudvalget   

Italiensk for begyndere, let 
øvede og øvede – 8/2013 

Årets uge 8 tur bød på italiensk skiløb for alle. Efter afrejse fra lufthavnen 

i Kastrup lørdag aften blev vi vel modtaget af Danskis guider, der hjalp os 

resten af vejen til 

destinationen i 

Sestriere. Næste 

morgen stod den 

på høj alpesol og 

herlig italiensk 

pistestemning. De 

fleste lokale tog 

dog hjem søndag 

aften, og så var det 

op til os at holde fast i stemningen. Det gik nu fint og gav samtidig rigtig 

god plads på de mange gode og smukke pister i Sestiere og det 

tilstødende Sauze d'Oulx. Det lidt mindre logiske liftsystem, som 

italienerne er kendt for, lærte man hurtigt at leve med. Ikke mindst når 

vejret de første 4 dage var fremragende. Derefter faldt temperaturen dog 

noget, og det blev lidt skyet med lette snefald - men samlet set helt OK 

vejr.  

De fleste af årets knap 60 deltagere havde taget godt imod tilbuddet om 

skiskole. Så hele 6 dygtige instruktører var klar til at tage imod os søndag 

morgen. Vi blev delt efter alder og niveau. De tre grupper af unge under 

18, der var vant til skiskole på turene, fløj med vanlig rutine af sted med 

mailto:eju@aon.dk
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deres instruktører Daniel, Carsten og Martin. Voksenhold på uge 8 turen 

var til gengæld noget nyt, men var en stor succes allerede fra første dag. 

De tre voksenhold var under kyndig vejledning af Hasse, Lasse og René. 

Her blev vi - erfarne som mindre erfarne - skiløbere udfordret på alle 

vores dårlige ski-vaner. Heldigvis kunne vi med instruktørernes hjælp 

forbedre vores skiløb, og fik tips og tricks til selvstudier i dagene efter 

skiskolen.    

Den lokale Italienske skiskole 

havde oven i købet opstillet 

en fremragende portbane på 

skiskolens sidste dag, der 

alene var forbeholdt Roskilde 

Skiklub. Fantastisk oplevelse 

at løbe på en velpræpareret 

og super sat slalombane. Med 

konstruktive kommentarer 

fra instruktørerne, og fine billeder fra en lokal fotograf, var der meget at 

lære fra den oplevelse. Billederne var i øvrigt til stor fælles fornøjelse om 

aftenen. Efter de tre dages skiskole kunne vi konstatere, at man altid kan 

lære mere som skiløber, uafhængigt af udgangspunktet. Skiløb bliver 

altså sjovere og mere sikkert med den rette vejledning. Så stor tak til de 

dygtige og engagerede skiinstruktører.    

Skiskolen gav samtidig godt selskab med ligestillede skiløbere, hvilket var 

et stort ekstra plus. Det gavner det sociale fællesskab med disse 

tværgående grupper. Ikke mindst for nye medlemmer. Så hold fast i dette 

gode initiativ på uge 8 turen (og de andre ture med - naturligvis).  

Godt vejr, fine pister, god skiundervisning og godt selskab. Dertil kom 

flere sjove aktiviteter, såsom sjov og afslappet after-ski, der kunne nydes 

alt efter temperament. Mulighed for en dagstur til det gode franske 

skiområde Montgenevre, Danski picnic på bjerget samt en 

underholdende fælles-quiz på hotellet om aftenen. Maden på det ellers 

udmærkede hotel var ikke på vanligt Danski-niveau, men det skal der nok 

komme styr på inden næste år...  

Det var med andre 

ord en stor 

fornøjelse at være 

med på uge 8 turen 

i 2013. Et velvalgt 

fokus rettet mod at 

forbedre skiløbet 

for alle, og samtidig 

at skabe gode 

sociale relationer. 

Det oplevede vi, at 

årets deltagere 

satte stor pris på. Derfor stor tak til arrangørerne Michael og Allan. Både 

for selve arrangementet, men også for generelt at være opmærksomme 

på deltagernes ve og vel gennem hele ugen. Samtidig tak til alle 

deltagerne for positivt og hyggeligt samvær. Vi glæder os meget til uge 8 i 

2014!  

Michael Suadicani og familie 
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Endnu en glad bruger af 
skibakken 

Til Kim Truesen 

Da jeg takkede for en dejlig dag, kom vi i snak, du spurgte om ikke jeg 

ville skrive om hvordan jeg havde oplevet dagen, så her kommer som 

lovet. 

Søndag den 24. februar var jeg sammen med mit barnebarn på 

Hedeland's skibakke.  

Det var første gang at jeg var på 'bakken', og det var så positiv en 

oplevelse for os begge. 

Mit barnebarn som er 9 år var for 2 år siden for første gang med sin mor 

og far en tur i Norge. Og var stolt over at kunne vise sin farmor at hun 

kunne stå på ski.  

Vi startede ud med tovbanen, og efter èn tur der, skulle vi prøve tallerken 

hejsen. Kry som hun var skulle jeg bare køre først op så hun kunne se 

hvordan jeg gjorde, undervejs opad, kommer hun ud af trit og falder, jeg 

står og venter på toppen og ser hun forsøger at komme op, flere forbi 

passerende beretter at hun er ved godt mod, at der ikke er sket noget, og 

jeg bare skal blive så der ikke kommer unødig rod på bakken. 

 Imidlertid ser jeg så en yngre mand stige af hejsen og er mit barnebarn 

behjælpelig med at få ski af og på og hjælper hende igennem ud på 

bakken, hvor hun så tog den i fuld fart ned. 

Resten af dagen valgte hun dog tovbanen, hvor søde damer var 

behjælpelig og fandt udfordringer ved at køre med den og få styr på at 

køre ned igennem portene, og fik lært sig, at det var hende der styrede 

skiene og ikke omvendt.  

Jeg fik sidenhen sagt pænt tak for hjælpen til den unge mand, men det 

slog mig hvor positiv en stemning vi blev mødt med, lige fra hjælp til 

hvilke støvler hun skulle ha', til hvor stiller jeg min rygsæk ? som èn 

sagde, du stiller den bare, vi er jo i Danmark. Det gjorde jeg og tænkte, 

dette her er et familiested så alle passer på hinanden, og det var med til 

at gøre oplevelsen så positiv for os. 

Selv da vi skulle spise vores hjemmebragte mad, var damerne i 

udskænkningen, helt med på med et glimt i øjet at sige at den varme 

kakao, var en light udgave, nu da vi også skulle passe på kalorierne.  

Og med et lille dryp cognac var det med til at give en positiv stemning. 

Vi kom ved 11 tiden og ved 15,30 tiden var vi 'mætte' på oplevelsen og 

mit barnebarn bedyrede 'at dette var det sjoveste vi nogen sinde havde 

lavet sammen' det varmede og glædede mit hjerte, at jeg kunne være 

med til at give hende en så dejlig oplevelse, som også jeg havde glæde af. 

At der godt kunne ha' været mere sne havde klædt toppen af bakken, 

men vi fandt vores vej og godt trætte vendte vi hjem og glæder os til 

næste gang at vejret er med os, så kommer vi stærkt tilbage.  

Så stort tak til Roskilde Skiklub, for at kunne gøre denne oplevelse mulig. 

Med venlige hilsener 

Marietta Berga 
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Masser af sne i Zell am Zee 
og Saalbach 

Endelig var det blevet tirsdag i uge 6, hvor vi, en busfuld glade folk fra 

Roskilde skiklub, drog mod den lille by Brug tæt ved Zell am Zee. 

Vore arrangører Anne og Kim, havde sørget for lidt at drikke til turen. 

Snart gik snakken lystigt og der blev hilst på gl. som på nye skivenner.  

Nogle af os er ikke gode til at sove i en bus, men sådan er det, de fleste 

fik sovet og vel ankommet til hotellet og efter morgenmad var det af sted 

mod pisterne. 

Der var sne i rigelige mængder, så 

visse steder var det lidt 

pukkelpistagtigt, og mine ben var 

endnu stive af busturen, men 

heldigvis var ”mit” løbehold søde 

til at give gode råd og blandt 

andet huske mig på, at ”patterne” 

altid skal vende nedad pisten.  

Hyggeligt er det, at mødes med nogle af de andre rundt omkring på 

diverse mere eller mindre udsmykkede krostuer, og nyde en kop varm 

kakao mit alles eller en gang gullashsuppe. 

Hver aften lidt afterski i baren og derefter et solidt måltid mad med vin 

og snak om dagens udfordringer. 

En af aftenerne havde Anne og Kim forberedt en musik quis. Der blev 

både givet point for bedste viden og for muntre indslag. Vi var delt op i 

grupper og der blev virkelig dystet igennem. Her skal man ikke sige at 

”ældre” folk er kedelige, og intet ved om musik. Det var en herlig sjov 

aften. I vores gruppe er vi nu stadig i tvivl om der blev regnet rigtigt ud på 

svarene, vi var bare så sikre på at vinde, men fik dog lidt oprejsning ved at 

dele præmien for festlig udførelse med en anden gruppe.  

Fredag tog vi til Saalbach, et andet 

dejligt skiområde, som vist var noget 

større end Zell am Zee. Vejret viste 

sig om formiddagen fra sin bedste 

side, blå himmel og strålende sol 

samt velpræparede pister. Byen lå 

lige nedenfor med mange fristende 

butikker. 

Der skulle være afterski på et af de kendte steder som ligger lidt oppe af 

bjerget og hvor man skal løbe på ski ned fra.  

Desværre var det den dag Anne brækkede sit ben, oveni købet på sin 

fødselsdag. Nogen af os tog hjem for at sige tillykke og deltog derfor ikke i 

afterski der. 

Lørdag – op og pakke, ned i kælderen med tasker og afsted på sidste 

skidag. Nu var benene ellers ved at vænne sig. En dejlig dag på ski i godt 

selskab gik alt for hurtigt.  

Flere af deltagerne var desværre blevet syge. Der var alt fra en skulder af 

led, brækket ben, influenza, forkølelse, opkastning og hoste. Pludselig var 

det en kæmpe ”sygetransport” på vej mod DK. 
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Humøret var dog stadig ok, pludselig lød det 

bagfra i bussen – ”vær klar med tænderne, de 

samles ind til børstning om lidt”! 

Tak for hyggeligt selskab, tak til Anne og Kim 

for fint arrangement, det var super fin tur og 

Jeg regner bestemt med at deltage igen, 

bestiller hermed skiskole så er det på plads! 

Iben 

Öppet Spor 2013 

Fakta (efter hukommelsen og Vasaløbets hjemmeside): 

Vasaløbet er verdens største, ældste (og efter eget udsagn?) 

længste skiløb og består af en række forskellige arrangementer i 

løbet af Vasaugen. I alt 65.000 deltagere. Ud over et kort vasaløb 

for børn og et for ungdom, afvikles: 

Öppet Spor: søndag eller mandag før selve Vasaløbet. Fuldstændig 

som Vasaløbet, men færre deltagere, tiden måles med chip. Ca. 

14.000 deltagere fordelt på de 2 dage. 90 km.                            

½ Vasaen: altså 45 km.                                                                                                                                 

Sjejvasan: kun for kvinder. 30 km.                                                                                                          

Stafettvasan: 5 skiløbere deles om de 90 km. Der skiftes ved 

stationerne, så deltagerne fordeler strækningerne mellem sig fra 

10 – 25 km.                                                                                                 

Selve Vasaløbet: 90 km. ca. 16.000 deltagere. 

Desuden arrangeres der en cykelvasa og en løbevasa om 

sommeren. Bemærk, at de fleste løb hurtigt er udsolgt, og at det 

foregår i klassisk stil. Öppet Spor, mandag var ikke udsolgt på 

starttidspunktet, men det var tæt på, og er et af de løb, der er 

vokset mest i de senere år.  

Lørdag d. 23.2. kl. 20.00: 

Jeg møder op på Holte Station og hopper ind i Danmarks 

Skiforbunds bus til Sälen, og Öppet Spor, mandag.  

Alle ca. 30 deltagere hilser pænt på hinanden, og turens leder, Gert 

Olsen byder velkommen og introducerer programmet, mens 

bussen triller mod Helsingør. Det er allerede fra starten tydeligt, at 

Gert er en erfaren turtilrettelægger og – afvikler, og at de fleste i 

bussen har deltaget i sportsture før. De næste par dage afslører da 

også et gennemtænkt og velfungerende program både før og efter 

selve skiløbet – skiløbet må man trods alt klare selv. De mere 

garvede øser gerne af deres erfaring, så op igennem Sverige 

summer bussen af samtaler om skismøringens faldgrupper og 

fiduser, om taktik i løbet af de mange kilometers skiløb og lignende 

emner. De yngste deltagere er i 20´erne og den ældste er i 70´erne. 

Det viser sig, at der er skiløbere fra mange steder i Danmark, og at 

vi er 4 deltagere fra Roskilde området, der har meldt sig helt 

uafhængig af hinanden. Jeg er den eneste, der er medlem af 

Roskilde Skiklub. Desværre har Vasaløbet betinget sig, at vi stiller 

op individuelt uden at repræsentere vores eventuelle klubber, så 

jeg må lade den orange overtrækstrøje med klubnavn og 
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rulleskøjte på ryggen blive i bagagen. Hvorfor det er sådan, får jeg 

ikke rigtig fat i.  

Selv har jeg deltaget i Vasaløbet en gang før i 2010, hvor mit mål 

alene var at gennemføre de 90 km inden for tidsgrænsen. Denne 

gang er ambitionerne skruet lidt op, men stadig med stor respekt 

for opgaven. Siden sidste gang har jeg været igennem en operation 

for en truende blodprop i halspulsåren og en meniskoperation, så 

jeg er usikker på formen. Men jeg har kunnet forberede mig noget 

grundigere end sidste gang, bl.a. fordi jeg lod mig pensionere i 

sommer, og derfor har haft tid til 400 km på ski, og et langt efterår 

på fjeldvandring i Lapland, Sylerne ved Östersund og på 

Hardangervidda. Desuden har jeg som sidste gang deltaget i 

rulletræningen fredag aften I Roskilde Hallerne så ofte, det har 

været muligt. 

Jeg meldte mig i år til den færdigpakkede bustur, fordi jeg første 

gang kørte i egen bil og dengang oplevede en ubehagelig hjemtur, 

hvor jeg kæmpede med trætheden hele vejen, på trods af 6 timers 

søvn inden afgang fra Mora, og 2 timers søvn midtvejs. Desuden 

viste det sig vanskeligt i længden at få benene til at betjene 

pedalerne. 

Søndag d. 24.2. kl. 7.30: 

Bussen ankommer til Sälen, og vi kører ned til startområdet, hvor vi 

lige når at se ryggen af de sidst startende til søndagens Öppet Spor, 

præcis samme løb som vi selv skal deltage i dagen efter. Samtidig 

henter vi vores konvolut med startnummer, chip, pose til 

overtrækstøj før start og praktiske informationer. Derefter tjekker 

vi ind på vores overnatningssted, som ligger tæt på startområdet. 

Sälen Snescooter Center er et velvalgt sted med udmærket 

vandrehjemsstandard. Ingen problemer med overnatning på fælles 

sovesal. Om aftenen sover alle kl. 22, dels på grund af busturen, 

dels fordi vi skal op kl. 5 næste morgen, hvor slaget skal stå. Dagen 

bruges til at få skiene smurt af professionelle, hvilket næsten alle 

deltagere benytter sig af. Der bliver også tid til korte skiture i 

omegnen. 

Mandag, 25.2. kl. 7.00: 

Efter morgenmaden er vi kørt i bus til bagsiden af startområdet, og 

er gået over Vestre Dalaelven på isen, så vi undgår det trafikkaos, 

der opstår, når 6000 skiløbere skal frem til start. I modsætning til 

selve Vasaløbet, måles tiden pr. chip, og man kan starte efter eget 

valg mellem kl. 7 og 8.30. De fleste er alligevel ivrige efter at 

komme af sted kl. 7. Det er en fidus at holde på hestene, indtil 

flertallet er forsvundet. Den første opstigning til skovområdet 

mellem Sälen og Mora, er nemlig noget af en flaskehals. Selv om 

jeg først passerer start kl. 7.22, er jeg omgivet af skiløbere på alle 

sider. Stemningen er høj. Solen endnu ikke er stået op endnu og 

termometeret på storskærmen viser -11 grader.                                                                                                                                                    

I min lille rygsæk har jeg bl.a. lidt fæstesmøring, 2 energibarer, en 

plade chokolade, plaster, solbriller, halsklud og en let jakke (skulle 

man afbryde undervejs, kan det være en kold fornøjelse at vente 

på opsamlingsbussen, siges det). Desuden har jeg en ekstra ½ liter 

væske, egentlig ikke nødvendigt, da der er adgang til den 
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traditionelle blåbærsuppe, energidrik eller varmt vand på 

væskestationerne. Jeg har heller ikke glemt rigelig med svenske 

kontanter så man i en snæver vending, kan købe sig til en ny 

skistav, om nødvendigt. 

Kl. ca. 10: 

Det føles rigtig godt, bedre end forventet. Ski, stave, arme og ben 

fungerer optimalt, og smøringen er perfekt, selv om temperaturen 

er stigende. Jeg overhaler mange, samtidig med at endnu flere 

passerer mig. Der tegner til en rigtig god tid. Solen er kommet på 

himlen, og afslører en flot vindstille dag med høj blå himmel. Folk 

med sart hud, bør huske solcreme.  

Kl. ca. 11.30: 

Hovsa! Pludselig møder jeg den berømte MUR, og den viser sig at 

være både lang og høj. De næste 30-40 km betaler jeg med renters 

rente for mit overmod de første timer. Jeg må lægge mig helt ind i 

det højre spor og gå ned i tempo. Jeg husker ikke meget fra den 

periode, men går nærmest med tunnelsyn i min helt egen verden. 

De mindste bakker tårner sig op foran mig, og jeg frygter, at det når 

som helst kan blive totalt stop. I hovedet opstår der tanker som: 

”Din idiot, og så i din alder!”.… eller:” Da du var helt ung, kunne 

den form for overmod tilgives, men nu burde du vide bedre!”… 

eller:” Hvad roder du egentlig rundt hér for? Var én gang virkelig 

ikke nok?”   

 Kl.ca. 14: 

Jeg har umærkeligt kunnet skrue lidt op igen, og begynder at 

forestille mig, at jeg når helt frem på egne ben, selvom jeg fortsat 

går på kanten af det mulige. På stationerne, tør jeg ikke stoppe helt 

op, men går langsomt igennem, mens jeg drikker så meget som 

mulig. Fast føde kan ikke indtages, der er lukket helt af.  

Kl. ca. 17: 

Har netop passeret sidste station, Edris. Solen er ved at gå ned, og 

månen står op over Siljansøen. De sidste 10 km mod mål begynder 

løjpen at bevæge sig en anelse nedad mod Mora, man kan ikke se 

faldet, men mærker det i benene, og jeg stager stort set på det 

sidste stykke. Det er godt, at det falder mod mål, for den sidste 

kraft, jeg disponerer over, er tyngdekraften, og den hjælper mig 

igennem. 

Kl.18.06: 

Passerer målstregen, og har kræfter 

til at smile til fotografen - tror jeg. 

Senere viser det sig nærmest at være 

en anstrengt grimasse, men jeg er 

ved godt mod, tager skiene af, går de 

første famlende skridt og skynder 

mig ind i shutlebussen til bad og 

omklædning, rigtig godt tilpas på 

trods af udmattelsen. Tiden var 

næsten en time bedre end første 

gang: 10.54. Det kan jeg godt stå 

inde for, omstændighederne taget i betragtning, men det er så 

HELT SIKKERT sidste gang, jeg vil udsætte mig for sådan en dag. 
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Kl. ca. 21: 

I bussen går snakken livligt. Alle forsøger at anbringe sig, så benene 

kan strækkes ud. Der spørges høfligt til andres resultater og 

fortælles meget om egne oplevelser undervejs. Inden Karlstad 

sover hele bussen, og bortset fra et raid på en tankstation - vi 

rydder hylderne for sandwiches og pølser - er vi først på benene 

igen på Helsingørfærgen næste morgen. 

Nogle dage senere: 

HVIS jeg skal være med til næste år, skal jeg disponere mit løb 

meget bedre (der ligger i sig selv en ”gratis” ½ time). Systematisk 

indtagelse af energi undervejs, kunne også gi noget, men først og 

fremmest vil jeg love mig selv at træne efter en sammenhængende 

plan helt frem til selve løbet. Så er der måske en chance for også at 

nyde dagen lidt undervejs! 

Thorkel Hyllested 

Skistøvler til Hedeland 

har sponseret 94 par støvler til vores skistald i 

Hedeland. 

 

Stor tak til Snow fun 

Yoga – sidste dag 

Sidste dag til yoga i denne sæson er den 13. maj. 

Kate 

Så åbnes der for tilmelding 
til Skiburgeren 

Den 24. april åbner vi for tilmelding til Skiburgeren på årets festival 

Igen i år skal vi bruge en masse frivillig arbejdskraft, som er interesseret i 

at arbejde og støtte skiklubben ved at arbejde i Skiburgeren på årets 

festival.  
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Skiburgeren skal holde åbent fra lørdag den 29.juni til søndag den 7/7, og 

det betyder, at der er brug for 228 medarbejdere.  

Der er krav om 24 timers arbejde for at få armbånd til festivalen og 

adgang til bruge Skiburgerens medarbejder-faciliteter tæt på Orange 

scene, hvor du kan sætte en rygsæk, hygge i lounge-området, få mad og 

drikke til billige penge, oplade din mobil m.m.  

Tilmeldingerne vil foregå på hjemmesiden www.roskildeskiklub.dk.  

Læs også om medarbejdercamp, vagter, stormøde m.m. på hjemmesiden 

på sitet ”Skiburgeren 2013”.  

Skiklub-medlemmer kan tilmelde sig fra onsdag den 24. april kl. 22.00.  

Fra mandag den 29. april kl. 22.00 bliver der åbnet for tilmelding for ikke-

medlemmer.  

OBS Tilmeldinger før ovenstående tidspunkter slettes automatisk.  

Vi er i fuld gang med 

planlægningen af alle de ting, 

der skal være på plads inden 

vi åbner boden. Og der 

kommer senere en invitation 

til at være med til at bygge 

Skiburger-boden op på 

festivalen (det starter vi nok 

med onsdag den 26. juni). 

Festivaludvalget 

Rullerne går udendørs 

Den 12. april er sidste indendørstræning for inlinerne, mens Derby-

pigerne fortsætter helt frem til juni med at træne fredage aftener. 

Udendørstræningen starter mandag den 12. april og foregår hver mandag 

og onsdag kl. 18 fra Dyrskuepladsen (indgangen for enden af 

Maglegårdsvej).  

Om mandagen vil vi starte på selve Dyrskuepladseen, hvor der uden biler 

er ro for begyndere til at lære bremseteknik m.v  For de øvede vil der 

være teknik- og intervaltræning, og sikkert også en tur ud på landevejen. 

Om onsdagen kører vi tur i Roskildes omegn. Vi deler os i passende 

grupper alt efter lyst til hurtighed og turlængde, så alle får noget ud af 

det. 

Følg med på vores Facebook-gruppe: ”Roskilde rul” 

Vi skal deltage i flere løb i år, og det starter allerede sidst i maj, hvor 

Skiklubben deltager med 7 ruller på årets 24 timers Le Mans-løb 

Vi kører med på Rolling Vikings-gruppens 4 teams, men måske er der 

basis for, at vi næste år kan have et rent Skiklub-hold. Et Le Mans-team 

består af 10 rullere, som skiftes til at sprinte den ca. 4 km lange rute. 4 

km lyder  måske ikke af meget, og de første gange man skal op ad 

Dunlop-bakken går det også fint og der er gode ben til at sprinte de sidste 

3,5 km. Men 18-20 timer og 15-17 ture længere henne i løbet, så trækker 

den bakke tænder ud, og man tænker kun på overlevelse. 

http://www.roskildeskiklub.dk/
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Men det er en oplevelse at 

være blandt de 4-5000 

rulleskøjteløbere og hele den 

særlige atmosfære, der er i 

pittene, hvor 30-40 rullere 

hviler og lufter deres svedige 

 

Læs om en tidligere oplevelse 

på Le Mans-banen på hjemmesiden under Rulleskøjter/Løb og resultater.

Kurt 

Finne besøger Hedeland 

Der var en finne der fløj ind fra Helsinki til vores sidste åbningsdag (24/3) 

på Hedeland i denne sæson, for at besøge os, da han forsøger at stå på 

ski i alle lande i verden - og vi er nummer 35 i rækken. 

Han har skrevet meget positivt om det her: 

http://planetskier.blogspot.dk/2013/03/denmark.html 

hvor han bland andet roser de frivillige/os alle. 

Her er et uddrag: 

Sunshine, snow, skislope, grill, loud Schlager music... Clearly, I must be in 

... Denmark. This is a yet another one of my quick Sunday trips, this time 

to collect my 35th country. 

 

I am at the Hedeland Skibakken, a 

small club-owned ski slope 

near Roskilde and 30 kilometers from 

the Copenhagen airport. It seemed 

like the entire village had come to the 

ski hill, as so many volunteers were 

helping to let a crowd of small kids 

enjoy their day on the slope. The 

community participation reminds me 

of my own local hill in Kauniainen, or 

Mad River Glen in Vermont. 

Jari Arkko 

Kamera efterlyses 

Skiklubbens kamera har været lånt ud. Det er ikke kommet tilbage. 

Har du det liggende eller ved noget om hvor det er, så kontakt 

soren.handler@roskildeskiklub.dk eller på 41 58 29 88. 

Vi vil nemlig gerne kunne låne det ud til ture eller andre arrangementer. 

Søren 

 

http://planetskier.blogspot.dk/2013/03/denmark.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Schlager_music
http://www.roskildeskiklub.dk/skibakken-i-hedeland.aspx
http://www.roskildeskiklub.dk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Roskilde
http://planetskier.blogspot.com/2012/11/seasons-at-kauniainen.html
http://planetskier.blogspot.com/2011/03/mad-about-mad-river-glen.html
mailto:soren.handler@roskildeskiklub.dk
http://www.roskildeskiklub.dk/media/65345/24t le mans skifteområdet.jpg
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Aktiviteter og deadlines 

Dato Aktivitet Tidsfrist/kommentar 

 Yoga Sidste dag 13/5 

 Udendørs rul Er i gang 

24-04-2013 Klubaften i Roklubbens 
lokaler 

 

07-05-2013 Generalforsamling  

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

Deadline 

11-09-2013 Klubaften i Roklubbens 
lokaler 

 

02-11-2013 Klubfest på Håndværkeren  

 

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

nyhedsbrevet, billeder eller indlæg. 

Skriv til soren.handler@roskildeskiklub.dk.  

Redaktøren 

 

 

mailto:soren.handler@roskildeskiklub.dk

