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Formandens spalte 

Sommer i skiklubben, så sker der vel ikke noget i Roskilde Skiklub 

Hedeland ?  

Et spørgsmål vi får fra tid til anden her om sommeren, 

Svaret er, at der er rigtig godt gang i skiklubben om sommeren, i år har vi 

haft premiere på flere aktiviteter blandt andet er der Skovfitness i 

Himmelev, i og omkring den ny anlagte statsskov, et rigtig godt initiativ 

taget af vores friske skigymnastik instruktører. 

I år har vi også haft premiere på en golfturnering for medlemmer i 

Roskilde Skiklub, og 26 golfglade skiklub medlemmer dystede på Roskilde 

golf klubs baner ved Boserup, en hyggelig dag, og en stor succes som 

forhåbentlig bliver en tradition i fremtiden. 

Gokart arrangementet var ligeledes en stor succes med 34 deltagere på 

Roskilde Racing center. I år var vi på hold 2 og 2, en rigtig god måde at 

gøre arrangementet mere socialt, også selvom vi er nogle der gerne vil 

vinde. En meget vellykket dag for de fart glade/gale. 

Fælles for aktiviteter der foregår i skiklubben er det sociale aspekt, der 

bliver skabt rammer gennem arrangeret gril, lidt at drikke og spise, og tid 

til social samvær efter aktiviteterne. Det er et kendetegn for de 

aktiviteter og tiltag der sker i klubben. 

Et nyt tiltag er Crossfit. Jer der var til Jule afslutningen til skigymnastik, 

var med til at prøve denne nye dille – Crossfit.  

Roskilde Skiklub tilbyder i den kommende sæson Crossfit - level 1.  

Det bliver på Østervangskolen fra september.  

Der har ligeledes været spurgt til et nyt hold yoga, så i år har Kate to hold. 

Er der nogle der ligger inde med gode ideer til aktiviteter, de selv vil være 

med til at gennemføre, kan i henvende jer til bestyrelsen, som er meget 

åben for nye og anderledes aktiviteter, så længe det henvender sig til 

klubbens medlemmer. 

At Hedeland ligger øde hen for skigæster, gør ikke at arealet ikke bliver 

flittigt brugt af andre friluftsmennesker, der går, løber eller cykler på 

området. Ud over dette sker der fortsat noget på Hedeland der bliver 

repareret på materialet og bygninger. Et af de lidt større projekter, er 

dræn der er gravet og lagt på den nederste del af bakken, stedet hvor vi 

ofte har haft problemer med isdannelse. Det undgår vi forhåbentlig i den 

kommende sæson på Hedeland. 

Roskilde Festival 2013, gik rigtig godt i år, mange kræfter var lagt i 

forarbejdet og de mange der var med i planlægningen og logistikken 

omkring Skiburger boden på festivalen, havde gjort arbejdet rigtig godt. 

Uden jer var det ikke blevet en så god festival. Tusind tak for jeres store 

engagerede indsat. Tilmeldingen til arbejdet på festivalen siger også 

noget om, at Skiburgeren er et godt sted at arbejde. Vagterne blev 

udsolgt på 8 min.  

I år var det ligeledes gjort en ekstra indsats for det sociale på bagområdet 

i boden, og stemningen var rigtig fin med mange glade og aktive 

mennesker. Det er dejligt at se og møde rigtig mange medlemmer som 

tager en tørn på festivalen og i alt 240 mennesker arbejder i Skiburgeren 

under festivalen.  

En stor tak til jer alle. - Uden jer ingen Burger, I har været med til at vi har 

haft et godt år, med en fornuftig omsætning, ikke så stor som sidste år, 
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det kan der være mange årsager til, det må styregruppen se på, når de får 

evalueret dette års festival. 

25 klubmedlemmer var med til at bygge Skiburgeren op, på 2 dage var alt 

stort set på plads, efter festivalen var der ligeledes 20 – 25 mand og 

kvinder der på rekord tid fik boden pakket ned til næste års festival. En 

kæmpe tak, for den indsat som er så vigtig for at vi kan åbne Skiburgeren 

år efter år. 

På arbejdsdagen på Hedeland den 21 juli, på en meget varm dag, var 10 

medlemmer mødt op, og fik gjort et pænt stykke arbejde, dejligt at der 

trods ferie og det gode vejr, blev arbejdet og så på en søndag. 

Skiture 2013 – 2014 er ved at være på plads og på trapperne, og kan ses i  

på hjemmesiden løbende fra denne måned. 

Forsat god sommer. 

Kim 

Kan du lide Roskilde Skiklub 
på Facebook? 

 Roskilde Skiklub er aktive på Facebook, og har sin egen side. Hvis du har 

en profil på Facebook, må du meget gerne gå ind og "like" vores side. Du 

går ind på www.facebook.com/RoskildeSkiklub og klikker på knappen 

mærket "Synes godt om". 

 Efter du har gjort det, kan du følge med i vores opdateringer på din egen 

væg. Her kommer der typisk opslag der ikke er "store nok" til en 

nyhedsmail, men mere handler om dagligdagen i klubbens arbejde, f.eks. 

arbejdsdag på Hedeland, billeder fra skiture, at rullerne har fået nye 

trøjer, eller lignende. Det er ikke sådan at vi spammer dig, så vi håber du 

vil "Synes godt om" os. Når Hedeland åbner vil det typisk også blive 

annonceret her, så det er også en nem møde at følge med i det på. 

 Hvis du "Synes godt om", betyder det også at dine vener en gang 

imellem vil kunne se de ting vi slår op. Det er vi faktisk meget 

interesserede i, fordi det betyder at også personer uden for klubben får 

lidt at vide om os. Det er en rigtig god måde for klubben at blive 

eksponeret på, så vi håber meget at du vil "Synes godt om" Roskilde 

Skiklub. 

 Mads 

Klubaften - 11/9 

Sæsonens første klubaften er  

onsdag den 11. september kl. 19.00 i Roklubbens lokaler. 

 Programmet for aftenen er en præsentation at klubbens aktiviteter i 

vinterens løb, så både gamle og nye medlemmer kan blive opdateret på 

hvilke aktiviteter der i er klubben, f.eks. skiture, gymnastik, rulleskøjter, 

yoga, skibakken, nyt fra bestyrelsen osv. 

Festudvalget 

http://www.facebook.com/RoskildeSkiklub
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Yoga - 16/9 

Vi har fået mulighed for to yoga hold i sæsonen 2013/2014.  

 Hold 1. Kl. 16.00 til 17.25  

 Hold 2. Kl. 17.30 til 19.00   

Der er plads til 30 på hvert holdet.  

Sæsonstart mandag den 16. september 2013   

Glæder mig til at undervise jer.  

Kate 

Nu også Crossfit i Roskilde 
Skiklub – 16/9 

Efter vi havde haft Crossfit til 

juleafslutningen 2012, var der en del 

der spurgte om ikke det var noget vi 

skulle introducere i klubben.  

Vi har taget jer på ordet  og i 

sæsonen 2013 0g 2014, vil vi tilbyde 

klubbens medlemmer et hold Crossfit 

Level 1. 

Rasmus som var instruktør den dag til skigymnastik, har vi fået til at 

undervise og guide os gennem denne nye trend, en trend som springer 

ud fra det vi gamle kendte cirkeltræning, som mange nok har prøvet 

gennem tiden.  Dvs. øvelser kort tid og med korte intervaller, med høj 

intensivitet  og dermed høj puls. Det styrker bla. Kondition og muskler. 

Der er på Østervangskolen, Festsalen, Astervej 15, Roskilde, hver mandag 

fra 18.00 til 19.00, undtagen i skoleferierne. 

Vi starter op mandag den. 16 september. 

Vi har ingen ide om hvor mange der vil deltage. Men tænker i at det er 

lige noget for jer, skriv lige en mail til truesen2@msn.com, og giv en 

uforpligtende tilmelding, så vi har et overblik over hvor mange der kunne 

tænke sig at deltage. 

Kim 

Skigymnastik - 18/9 

Sæsonstart onsdag den 18. september 2013 

i HIMMELEVHALLEN, Herregårdsvej 42, Himmelev, 4000 Roskilde  

Det er hver onsdag kl. 20-21.30. 

Husk træningsmåtte, bolden, drikkelse og indendørs sko.  

Der er mulighed for at købe en forfriskning i cafeteriet efter 

gymnastikken. 

mailto:truesen2@msn.com
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Vi vil fortsat sørge for at I får sved på panden, pulsen op og får styrket 

musklerne via funktionel, afvekslende træning til glad musik. 

Vi glæder os til at se såvel nye som ”gamle” ansigter. 

Til nye gymnaster: Bolden er en lille, blød redondo-bold, som du får 

udleveret til første træning. 

Anne, Pia og Anne 

Vinterklargøring af 
Hedeland – 9/11 

Så skal Hedeland gøres klar til vinteren inden frosten og sneen kommer. 

Snehegn og lifte skal monteres og mange andre ting. 

Vi starter med morgenkaffe kl. 8.30 lørdag den 9. november. 

 8 har i skrivende stund meldt sig, så mød op der ude, men giv mig lige et 

praj på 30 11 06 68. 

Vagn 

Hvordan fungerer Hedeland 
Skicenter egentlig? – 10/11 

 Hvis du har gået og spekuleret over hvad der skulle til for at lave sne på 

Hedeland, køre liften, leje ski ud, få køkkenet til at fungere, osv, har du nu 

chancen for at få et indblik i det. 

 Søndag d. 10 november fra kl. 10-13 holder vi "kursusdag" på Hedeland, 

hvor vi gennemgår "alt" hvad der skal til for at få Hedeland til at køre 

rundt. Det indebærer sneproduktion, lifte, skiudlejning, køkken, osv. 

 Sæt allerede kryds i kalenderen nu - der kommer mere information 

senere. 

 OBS: Man kan sagtens deltage uden nogensinde at lægge en times 

arbejde på Hedeland, men vi advarer om at det er meget nemt at blive 

grebet af den gode stemning! 

 Mads 

Vi mangler stadig 
sponsorerer til den nye 
skilift på Hedeland 

 Hvis du kender en virksomhed der måske kunne være interesseret i at 

sponsore, så send en mail til fundraising@dbc.dk med info, så vi kan 

kontakte virksomheden. Du behøver ikke at blive involveret, hvis du ikke 

har lyst! 

Mads 
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Julegave ide – Gavekort til 
Hedeland 

Giv et gavekort til Hedeland 

skicenter. 

Et gavekort dækker liftkort, 

skileje, inkl. støvler, stave og 

hjelm, en pølse og en drik efter 

eget valg. 

Se mere på vores hjemmeside via dette link 

Skibakken i Hedeland/Gavekort. 

Bestyrelsen 

Fra bar mark til produktion 
33.000 burgere – og retur til 
bar mark på 12 dage 

Den korte historie om endnu en Skiburger på årets Roskilde Festival 

Ja, Skiburgeren er for længst pakket i containere og sat til side til næste 

år.  

Hvis nogen spørger om Skiklubben kan klare det umulige, så kan vi sige: 

”Ja, her-og-nu”. Hvis det handler om mirakler, så tager det et par dage 

mere. For tænk engang at have en klub, der kan præstere frivilligt 

medlemsarbejde, som starter på en bar græsmark en torsdag, bygger en 

arbejdsplads til 228 medarbejdere og producerer 33.000 burgere – og får 

det hele pakket ned igen 11 dage senere og leverer en flot, bar græsmark 

tilbage til Dyrskuepladsen. Klar til næste aktivitet derude. (Og ja, det må 

ikke glemmes, at det kræver en masse planlægning forud.)  

 

Der er god grund til at være stolt af at være med i en klub, der kan 

præstere det!  

Skiburgeren er også blevet flittigt omtalt i både de lokale og nationale 

aviser. Ja, sågar et indslag i TV2 News. Skiburgeren blev omtalt som et 

brand for Roskilde Festivalen på linie med den orange farve….. 

http://www.roskildeskiklub.dk/skibakken-i-hedeland/gavekort.aspx
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De mere hårde facts (vore kasseapparater) siger, at vi producerede: 

 16.300 Skiburgere 

  5.600 Flæskestegsburgere 

  5.500 Snowboardburgere 

  980 Röstiburgere 

 4.300 360-burgere 

Det økonomiske regnskab mangler endnu afklaring af nogle udeståender 

for at være afsluttet. Omsætningen blev 70.000 kr. mindre end sidste år. 

Det kunne lyde skidt, men faktisk er det ikke så ringe, når vi mistede en 

omsætning på 130.000 kr. på spisekuponer fra Festivalens egne 

medarbejdere, som fik mulighed for at bruge deres madkuponer i mange 

flere boder i år. 

Det endelige regnskab kan godt blive pænt for i år lykkedes det at få 

forhandlet ret lave indkøbspriser på en række varer. 

Stor ros til alle, der har bidraget både med planlægning, afvikling og 

efterarbejdet med Skiburgeren 2013!  

Nu evaluerer vi i planlægningsgruppen, hvad vi selv synes, der skal gøres 

bedre til næste år. Så inviterer vi som vanlig alle til at komme med gode 

forslag efter en skigymnastik-aften i oktober/november – og så starter vi 

planlægningen af næste års Skiburger i januar. 

  

Kurt 

Val d’Isere i uge 50 – 2013 

I år tager vi også af sted i december på en kort tur med 4 dage på ski, 

hvor vi skal på centralt placeret på hovedgaden og tæt på skiløbet. 

Mail med detaljer og tilmelding er udsendt. 

Tilmelding på hjemmesiden efter login (øverste højre hjørne) under 

menupunktet 'Skiture og arrangementer'. 

Klaus 
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Abtenau i uge 3 – 2014 

Så er vi igen klar med den store klubtur (klar dig selv skiferie) til vores 

traditionelle Abtenau i Dachstein - West, Østrig. 

NB! På grund af den lavere interesse for deltagelse fra klubbens 

medlemmer Jan. 2013, sender vi som udgangspunkt i 2014 - KUN 2 

busser fast af sted = 88 pladser.  

Hvis der opstår en meget lang venteliste, vil vi overveje, at sende bus 3 af 

sted - men dog kun hvis Bus 3 kan fyldes uden udfordringer. 

Mail med detaljer og tilmelding udsendes i løbet af august. 

Michael og Lisbeth 

Kvitåtvatn i uge 4 – 2014 

Så har du igen muligheden for at komme på langrendsskitur til Kvitåvatn 

Fjellstoge, Gausta, Telemark, Norge med Roskilde Skiklub Hedeland. Vi 

skal bo i hovedbygningen med 4 personer i 6 personers rum, som er 

placeret lige ved siden af starten på samtlige langrendsløjper. Med andre 

ord, du har dine ski på lige fra og til dørtrinet. 

Mail med detaljer og tilmelding udsendes i løbet af august. 

Poul Erik 

La Plagne i uge 11 – 2014 

Så er detaljerne ved at være på plads, så der bliver samme koncept, som i 

2012 til La Plagne området med 225 km. pister, med ophold og ½ pension 

på Hotel Rhododendrons. 

Mail med detaljer og tilmelding udsendes i løbet af august. 

Vi glæder os til en god tur i 2014. 

Palle og Grete  

Andre skiture i 2013/2014 

Ud over de allerede nævnte skiture arbejdes der på følgende ture i den 

kommende sæson: 

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

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

o 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 16: Familietur til Hemsedal (turledelse: Gurli Vittrup). 

Turudvalget 
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Roskilde Skiklub Golf open 

Søndag den 2. juni 2013 satte 26 Skiklubmedlemmer fra 7 forskellige 

golfklubber hinanden stævne på golfbanen i Roskilde, for at afvikle de 

første åbne golfmesterskaber i skiklubbens historie. 

Et arrangement som Klaus Truesen havde taget initiativ til og som han 

gennemførte perfekt. 

Alt var timet og 

tilrettelagt for os, vi 

skulle rent faktisk bare 

møde op på det aftalte 

tidspunkt, så var alt 

andet arrangeret og vi 

kunne koncentrere os 

om at nyde golfspillet. 

 Ja, selv titlen som den 

første klubmester i golf 

skulle vi ikke tænke på, for den tog Klaus sig også af! 

En stor tak til Klaus for et super godt arrangement. 
 
Tak til sponsorerne for flotte præmier: 
 
Roskilde Skiklub, Danske Bank, Tømrer Per Åberg, Cafe Korsbæk, 

Realkredit Danmark, Adax, Aon Danmark. 

Else 

Arbejdsdag på Hedeland 
den. 21. juli 

Arbejdsdag og så midt på sommeren, Ja - vi gjorde forsøget, da rigtig 

mange rejser på andre tider af året, der mødte 10 personer op på en 

glohed sommerdag – for indsatsen i den stegende varme. Vi fik malet 

container, og noget af den nye hal, samt gravet dysser op, ordnet snow 

parken med tilkørsel til hop og og 

et par separate hop blev gjort 

færdig, samt andre opgaver.  

I løbet af sommeren er der også 

blevet lagt 160 meter dræn på det 

nederste af bakken, helt over til 

den nederste hydrant ved 

børnebakken, som vi ikke kunne 

bruge sidste år da den var frosset. 

NCC leverede os 18 tons sten som er lagt oven på drænrøret, som ligger 

ca. 40 cm nede.  

Vores bobcat uden larvebånd har fordelt sten og jord rundt. Med hjælp af 

5 fra arbejdsgruppen på 3 dage 

Maleropgaven med hallen og Klubhuset blev langt fra færdigt, så vi 

pønser på en Store Maler Dag engang i september. I hører nærmere fra 

Vagn.  
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Dysser graves op så der kan isoleres omkring, og de bliver lettere at 

komme til. 

 

Et af de nye hop på Hedeland. 

 

Kim 

Ekstraordinær 
generalforsamling afholdt 

Den 29. maj blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i klubhuset 

på Hedeland. 

Formålet var endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, som blev forelagt 

og vedtaget på den ordinære generalforsamling. 

Opdaterede vedtægter og referat er tilgængeligt på hjemmesiden. 
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Så er der rulleskøjteløb - i 
”Ice & Fire”-look 

Rullerne er i fuld gang efter ferien. For allerede lørdag den 17. august 

stiller skiklubben med et 6-mands team til et 12 timers stafetløb i 

Varberg, Sverige. Og derefter går det løs med løb næsten hver weekend 

indtil 27/9, hvor det traditionelle Berlin Marathon afslutter 

udendørssæsonen. 

Håber I følger med på vores Facebook-grupper "Roskilde rul" og "Roskilde 

Roller Derby". Det er vores daglige kommunikationskanaler. Også med 

rullere i alle de andre klubber. Mails til rullerne kommer kun rundt ved 

sjældne lejligheder nu. 

 Vi er igang med den sædvanlige mandags- og onsdagstræning. 

Træningstiderne flytter vi lidt frem efterhånden som solen går tidligere 

ned, så følg med på Facebook ”Roskilde rul”. 

Vi har fået leveret de nye trøjer og dragter. Flot kombination af skiklub-

symbol, snekrystaller i grundmønstret og flotte varme farver: Et rigtigt 

"Ice & Fire"-look! 

I august og september er der løb næsten hver weekend. Sørg selv for at 

melde dig til de enkelte løb! Vi laver en fællestur ud af det. 

 Det er bl.a.: 

 Varberg 12-timersløbet lørdag den 17/8. Her stiller vi med et 

Roskilde-team med Jakob Villien, Ole Fjeldhagen, Kim Lauer, Peter 

Christiansen, Bent Hansen og Kurt Hjortsø. 

 Vallensbæk halv- og helmarathon søndag 25/8. Se mere 

på:  http://www.nsic.dk/ 

 Copenhagen Inline Challenge søndag 1/9, halv- og helmarathon. Læs 

mere på http://www.copenhageninlinechallenge.dk/ 

 DM- og Matchmind-løbet lørdag den 14/9 i Odense, ½-marathon. 

Læs mere på http://www.orkrul.dk/index3.php?page=pages&pid=56 

 Rute 21-løbet lørdag den 21/9. Indvielse af den nye motortrafikvej 

mellem Tuse og Vig. 5, 10 eller 21 km. Læs mere på: http://rute-21-

lobet.dk/  

 Berlin Marathon den 28/9! Her vil vi atter være et stort Roskilde-hold 

på 16 rullere. 

 Alle kan deltage i Vallensbæk, Copenhagen IC, Matchmind og Rute-21-

løbene. Så skynd dig at tilmelde dig via hjemmesiderne! 

Kurt 

http://www.nsic.dk/
http://www.copenhageninlinechallenge.dk/
http://www.orkrul.dk/index3.php?page=pages&pid=56
http://rute-21-lobet.dk/
http://rute-21-lobet.dk/
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Skovfitness i Himmelev 

Ny sommer aktivitet - En knald god idé! 

Hvor er det dejligt at være medlem af Roskilde Skiklub, der har så 

entusiastiske instruktører som også påtager sig at arrangere motion for 

medlemmerne i sommerperioden.  

Søndag den 30. juni kl. 10.00 i Himmelev Skov mødte 9 forventningsfulde 

medlemmer op 

og vi gav den gas.  

Vi startede med 

opvarmning, 

luntede eller løb 

derefter af sted 

til de forskellige 

redskabsstationer

, hvor de enkelte 

muskelgrupper 

blev aktiveret. 

Denne søndag blev en ny aktivitet præsenteret for skiklub medlemmerne 

nemlig: Orkidé-jagt. Ved en af stationerne mødte vi en meget ivrig 

blomsterkyndig der ledte efter Biblomsten. Vi fik forklaret hvordan den så 

ud og at der kun var 2 steder i Danmark hvor den fandtes. Det lykkedes 

os at finde flere eksemplarer af den, men vi siger det ikke til nogen. 

Efter ca. 1,5 time var vi tilbage ved P-pladsen hvor vi lavede udstrækning 

og var enige om at det var en overordentlig god måde at starte en søndag 

på. 

De følgende 2 søndage den 14. og 28. juli forløb efter samme princip, dog 

blev tempoet sat lidt op og øvelserne kunne mærkes et par dage efter 

men vi fik ingen blomsterlektioner. 

En stor tak til Anne for et rigtig godt initiativ og en god måde at holde 

formen ved lige på her i sommerperioden. 

En opfordring til skiklub medlemmerne om at møde op til Skovfitness når 

det genoptages næste sommer. 

Hilsen  Lis Jørgensen 

Sommerbrev fra Malik 

Et af vores medlemmer er den Elite Sport Greenland-støttede alpine 

skiløber Malik Holm, som er kandidat til det danske landshold. 

Han skriver i sit sommerbrev til skiklubben: 

Hej Bente 

Nu har jeg sommerferie og har tid til at fortælle lidt om mig selv. 

Går på Rjukan (Norge) VGS på alpin linjen. Min dagligdag består af skole 

og træningen som er på cirka 4 timer om dagen hver dag og det træning 

er både på ski og styrketræning. 
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For at gøre træning så alsidig som muligt løbetræner vi og styrketræner, 

løber på rulleskøjter, cykler, springgymnastik og svømmer. 

Der er ikke meget fritid, men i den sparsomme fritid der er spiller jeg 

guitar. 

Jeg skal selv passe min husholdning udover at træne og gå i skole laver 

jeg selv mad, vasker tøj og gør rent. 

For at leve som en topidræts elev skal man have meget disciplin for 

kunne nå alt det der skulle gøres på en dag derfor er jeg glad for at ligge i 

min seng når jeg har en fridag, men jeg har mange oplevelser og rejser til 

konkurrencer og samlinger rundt i Scandinavien og Europa. 

Selv om jeg på rejser skal jeg stadigvæk på mine lektier. 

Mit liv er fuld af rejser og oplevelser og meget disciplin og jeg vil ikke 

bytte det med noget andet. 

Tak for hjælpen i forbindelse med DM 

Malik 

Kontrol af 
medlemsoplysninger 

På årets generalforsamling i maj blev der efterlyst en medlemsoversigt på 

vores hjemmeside.  

Oversigten er nu tilgængelig efter login og indeholder navn, adresse, 

telefon nr. og mailadresse.  

BEMÆRK - Vi du ikke have oplyst f.eks. adresse, telefon nr. eller 

mailadresse, så henvende dig på mail til webmaster@roskildeskiklub.dk.  

Kontrol af oplysninger 

Alle bedes kontrollerer deres medlemsoplysninger (adresse, telefonnr., 

mailadresse) på hjemmesiden (efter login). 

Inden for de næste måneder sendes der nyhedsmails ud om skiture og 

der vil være kontingentopkrævning, derfor er det vigtig at oplysninger er 

korrekte. 

På forhånd tak 

Annette og Søren 

Kalender nu på 
hjemmesiden 

Vi har nu fået en kalender på vores hjemmeside (nederste menupunkt). 

Fremover vil der ikke være en oversigt i nyhedsbrevet. 

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

nyhedsbrevet, billeder eller indlæg samt aktiviteter til kalenderen. 

Skriv til soren.handler@roskildeskiklub.dk.  

Redaktøren 
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