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Formandens spalte 

Generalforsamlingen er vel overstået og dermed de den sidste skitur til 

Hemsedal.  

Sommeren er på vej og dermed årets festival, hvor der nu arbejdes på 

højtryk på de sidste opgaver inden boden skal sættes op og 225 

medarbejdere i gang med den legendariske skiburger. Ud over mere end 

100 af klubbens egne folk som deltager, tog det kun 8 minutter at få 

besat de øvrige jobs i skiburgerboden, nok en rekord der bliver svær at 

slå. 

Rullerne er i fuld gang på landevejene, og andre arrangementer sætter 

klubben medlemmer i stævne, der er Roskilde Skiklub mesterskab i golf 

den. 2. juni på Roskilde Golfklubs baner, og den. 6. Juni har vi Go Cart 

arrangement på Roskilde Racing Center ude ved Tune lufthavn. 

Den sidste gang til skigymnastik i april, var der undervisning i crossfit, 

noget som mange gav tilkende, at det var noget, de godt vil dyrke mere 

af, derfor er vi i gang med at finde et lokale til den kommende sæson, 

Rasmus som var instruktør har sagt ja, og hvis planen holder, bliver det 

om mandagen kl. 18, med start i september måned.  

I vil få informationen når det falder på plads. 

På generalforsamlingen fik vi ændret ved vedtægterne, så de er mere up 

to date. Det kræver at der afholdes en ekstra ordinær generalforsamling, 

før de nye vedtægter kan træde i kraft.  

Den ekstraordinære generalforsamling bliver afholdt i klubhuset på  

 

Hedeland onsdag den. 29. maj kl. 19.00, der vil efterfølgende være lidt fra 

grillen. 

Jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god sommer. 

Kim Truesen 

Så køres der Gokart – 6. juni 

Roskilde Skiklub har 25 pladser, så har du lyst til at prøve farten på en 

anderledes måde end på et par ski, så sker det 

 torsdag den 6. juni 2013 med mødetid kl. 18.30. 

Så vi har tid til omklædning og instruktion, inden vi kører fra kl. 

19.00 til kl. 19.30.  

 På Roskilde Racing Center, Abildgårdsvej 1-3, Tjæreby, 4000 

Roskilde.   

 Prisen er 250,- kr. for en ½ time på banen, med kontakt betaling 

på dagen. HUSK kontanter.  

 Roskilde Skiklub er, efter heatet, vært ved et lille traktement 

bestående af lidt grillpølser og en øl/vand.  

 Tilmelding er efter først til mølle princippet og sker på mail til 

hasse.olsen@roskildeskiklub.dk.  

Se mere på www.roskilderacingcenter.dk.  

Mange farthilsner  

Hasse 

mailto:hasse.olsen@roskildeskiklub.dk
http://www.roskilderacingcenter.dk/
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Ny platinsponsor  

Så har vi fået endnu en platinsponsor til skiliften. 

 

Så nu er der 3 platinsponsorer. 

Fundraiser udvalget   

Klubmesterskaber 2013 

Resultatliste fra klubmesterskaberne den 20.4.2013 i Hemsedal 

Piger 8-11 år  

1. Mathilde Kronholm - 10 år 56.62 

2. Caroline Kronholm - 8 år 1.17.64 

 

Piger 14-16 år  

1. Krista  Lund Olsen - 16 år 47.32 

2. Anna Nordahl  Suadicani - 15 år 48.91 

3. Camilla  Vittrup - 14 år 1.09.22 

    

Piger/damer 18-35 år 

1. Anna Laurent 47.54 

2. Cecilie  Laage-Petersen 53.61 

3. Anne  Jul 55.97 

    

Piger/damer 35 - 55 år 

1.  Bente  Andersen 53.34 

2. Vivi  Laage-Petersen 59.05 

3. Annette  Sejrsen 59.16 

    

Damer over 55 år 

1. Pia  Ganer 56.66 

2. Elin  Stegmann Christensen 1.17.59 

3. Lisbeth  Hjort Nilsson udenfor tidsgrænse 

    

Drenge 4 -5 år  

1.  Esben  Vittrup Langkjær - 4 år 1.19.23 

2. Nicolas  Schmidt - 5 år udenfor tidsgrænse 

    

Drenge 6-8 år  

1. Sebastian  Vittrup Langkjær - 6 år 1.17.13 

2. Julius  Trulsson Norup - 6 år 1.34.28 

3. Hector  Muth Andersen - 8 år 2.05.00 

    

Drenge 10-11 år  

1. Nikolaj Graeser  Rosen - 10 år 1.13.22 

2. Daniel  Lorenzos - 9 år 1.38.24 

http://www.igloves.dk/
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Drenge 13 år  

1. Pavlos  Lorenzos  1.15.39 

    

Drenge/mænd 18 - 35 år 

1. Andreas Filipe  Petersen 43.58 

2. Lasse Jensen 45.10 

3. Mathias Gøttrup 46.05 

    

Mænd 35 - 55 år  

1. Markus Zetterberg 45.87 

2. Hasse  Olsen 48.27 

3. Jimmy  Andersen 48.58 

    

Mænd over 55 år 

1. Jan Larsen 48.87 

2. Vagn  Hansen 58.61 

3. Gunnar  Langkilde 59.92  

Klubmestre 2013 

Slalom for damer: Krista Lund Olsen  

Slalom for mænd:  Andreas Filipe Pedersen  

Telemark:   Steen Vittrup  

Oplæg til skiture 2013-2014 

Oplægget  til skiture for den kommende sæson ser således ud med de 

oplysninger der er kendt pr. 1/5 2013: 

 Uge 50-2013: Ischgl – 4 dage? (turledelse: Klaus Truesen) 

 Uge 3: Abtenau (turledelse: Lisbeth Winge, Michael) 

 Uge 4?: 3 dages Langrendtur til Telemarken, Norge (turledelse: 

Bent Michael og Poul Erik) 

 Uge 6: Sallbach /Hinterglimm (turledelse: Kim Truesen) 

 Onsdag-lørdag: Alm. Kort tur (turledelse: Kim Truesen) 

 Lørdag-onsdag: Ungdomstur (turledelse: Lasse & Mathias – 

”støttet af Kim Truesen og Hasse Olsen”) 

 Uge 8: Børne/ungdomstur (turledelse efterlyses) 

 Uge 8: ”Bedsteforældre-tur” (turledelse: Jens Ole Jensen 

og Jesper Vedsø) 

 Uge 11: La Plagne (turledelse: Grete Lindsgren og Palle 

Skjaldgaard) 

 Uge 16: Familietur til Hemsedal (turledelse: Gurli Vittrup? + 

assistent). 

Turudvalget 

 

La Plagne i uge 11 – 2014 

Vi er fuld gang og bliver mere konkrete senere på året. 

Vi glæder os til en god tur i 2014. 

Palle og Grete  
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Abtenau i uge 3 – 2014 

Vi tager en tur mere til 

vores traditionelle 

Abtenau i Dachstein- 

West, Østrig. 

Sædvanlig afrejse dag : 

tirsdag den 14.01.2014 

til søndag den 

19.01.2014. Prisen er 

endnu ikke fast langt.  

 

NB!  På grund af den manglende tilslutning i år, sender vi i 2014 kun 2 

busser af sted = 88 pladser.  

Dog vil vi overveje, at sende en bus 3 afsted hvis der opstår en meget 

lang venteliste, men KUN hvis bus 3 kan fyldes uden udfordringer. 

Der vil komme meget mere information på et senere tidspunkt, så hold 

øje med nyheder og hjemmeside. 

Mange skihilsener 

Michael og Lisbeth 

Kom i Opera Hedeland 

Oplev Madame Butterfly 2., 9. eller 10. august 2013. 

 

Igen i år byder Opera Hedeland på en helstøbt operaoplevelse med 

Giacomo Puccinis populære Madame Butterfly i Hedelands udendørs 

amfiteater. Det storslåede drama, den smukke natur og den uformelle 

stemning gør operaen til en ideel setting for en uforglemmelig aften. 
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Du kan også spæde oplevelsen op med en lækker picnicoplevelse og 

bestille en lækker menu sammensat af Meyers Køkken.  

Du kan læse mere om forestillingen her: http://www.operahedeland.dk/.  

Find link til bestilling med rabat efter login (øverste højre hjørne) under 

menupunktet 'Eksterne tilbud og arrangementer'.  

Velkommen 

Opera Hedeland og Roskilde Skiklub 

 

 

 

Video fra Hemsedal 2013 

Se den flotte video, som Andreas har fremstillet. 

Findes på hjemmesiden, under ’Skiture’ og ’Videoer fra vores skiture’. 

 

Aktiviteter og deadlines 

Dato Aktivitet Tidsfrist/kommentar 

29-05-2013 Ekstraordinær 
generalforsamling 

 

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 

http://www.operahedeland.dk/
mailto:soren.handler@roskildeskiklub.dk

