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Formandens spalte




Så er det tid til de indendørs aktiviteter, skigymnastik, yoga, crossfit og
rulleskøjter. Dog har rulleskøjtefolket nogle løb tilbage udendørs, og de
er lige kommet tilbage fra Berlin, hvor et rekord stort hold på 20
medlemmer fra Roskilde Skiklub deltog.



Yoga er blevet noget af et tilløbsstykke, så der nu er oprettet 2 hold som
stort set er booket, vi får nogle meget smidige medlemmer. En aktivitet
bliver jo ikke populær uden der er en / nogle der står bag. I Yogaen er det
Kate som trækker læsset, og det er dejligt med så mange gode
konstruktive positive tilbagemeldinger på Yoga



Skigymnastikken er ligeledes godt i gang, og tilslutningen er stor, allerede
her fra starten af sæsonen, så det tegner meget lovende.



Med Anne, Anne og Pia`s indsats til skigymnastik, får vi gjort vores fysik
klar til klubbens kommende skiture.
Vi har som noget nyt i år lavet et crossfit level 1 hold, der deltager ca. 20
medlemmer de første gange det har været afholdt. Rasmus er instruktør,
han er ung og fuld af energi, så vi bliver haglet igennem, der bliver gået til
sagen, men husk alle kan deltage, og tage det i eget tempo. Men det er
hårdt fysisk, vi opdager der dukker muskelgrupper op, som ikke har været
brugt et stykke tid.

Så er alle klubbens ture ved at være på plads, dog mangler vi fortsat
Hemsedal turen i uge 17.
Vi har i år udbudt 3 rejser mere end sidste år, så det bliver spændende at
se hvor stort behovet er. Pt. ser det fint ud efterspørgslen.




Uge 50 tur til Val dÌsere i Frankrig må siges at være meget fint
med pt. 21 deltagere.
Uge 3 turen til Abtenau er i skrivende stund på trapperne det er
11 år i træk, at vi besøger den lille hyggelige by Abtenau, det
plejer ikke at være kedeligt, turen er udbudt og der er forsat
pladser. I skrivende stund har 72 tilmeldt sig turen.
Langrendsturen til Kvitåvatn Fjellstoge i Norge, weekend i uge 4
den 14 – 19. januar, er der forsat en del pladser, jeg håber der
kan opbygges en kultur omkring langrend i klubben, der arbejdes
i hvert fald på sagen. 10 har tilmeldt sig turen.
Ungdomsturen i uge 6 fra 31 januar til 6 februar, går meget sløjt,
der er ganske få tilmeldinger, Så det er nu i unge skal melde jer
hvis vi skal have en ungdomstur til Ischgl/Kappl i denne ski
sæson.
Uge 6 turen til Ischgl/Kappl er udsolgt og der er 20 på venteliste,
følg med om ungdomsturen åbnes for andre medlemmer, så er
der en mulighed for en 5 dages tur.
Uge 8 til Schaldming i Østrig, børne og familietur, i skrivende
stund har 20 meldt sig på denne tur.
Uge 11 er der udbudt ekstra pladser, så nu har mere end 60
tilmeldt turen til La Plagne.

Der har været store malerdag på Hedeland søndag den 22. september,
imponerende 20 medlemmer var mødt op, der blev gået til stålet og
brugt 55 L maling, så nu er vi klar på den front, til de næste mange
sæsoner – super god indsats.
Husk at den 1/10 er datoen for betaling af kontingent for det kommende
år 2013/14, det kan nås endnu hvis det skulle være glippet.
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Husk ligeledes at sætte kryds i kalenderen til klubfesten som er lørdag
den. 2. november.

Der er plads til max. 120 personer (medlemmer) og tilmelding er efter
”først til mølle..” – så skynd dig, så du ikke misser årets fest!

Godt efterår og god træning til ski sæsonen.

Tilmeldingen er først registreret, når du både har tilmeldt dig på
hjemmesiden (efter login) under ’Skiture og arrangementer’ og betalt ved
bankoverførsel (se kontonummer på hjemmesiden).

Kim

Kontingent betales 1/10
Der er opkrævet kontingent via PBS eller udsendt elektronisk
opkrævning.
HUSK deltagelse i ture og aktiviteter kræver betalt kontingent.

Der er gymnastik i uge 42
Vi er også flittige i efterårsferien, så mød op i Himmelevhallen til
skigymnastik også onsdag i uge 42.

Anne

Medlemsfest - 2/11
Tilmelding til årets medlemsfest i Roskilde Skiklub er nu åben på
hjemmesiden.
Festen holdes på Restaurant Håndværkeren lørdag den 2. november
2013 og starter kl. 18.00.

Vi glæder os til at se dig til festen.

Mange hilsner
Festudvalget

Gymnastik, Yoga og Crossfit,
Rulleskøjter – er det i aften?
Kan jeg f.eks. gå til Yoga i juledagene?
Godt spørgsmål, så hold øje med din aktivitet på hjemmesiden, om der er
datoer hvor der ikke sker noget.
Brug også vores kalender, hvor vi prøver at få alle aktiviteter med.

Crossfit
Vi er kommet rigtig godt i gang med crossfit, der er ca. 20 hver gang, der
har dog været mange og snuse til dette nye tiltag,
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Ja det er hårdt, men stadigvæk er det jo en selv der styrer tempoet
øvelserne er på tid og med korte intervaller, med høj intensivitet og
dermed høj puls. Så både Kondition og muskler styrkes.
Der er plads til flere på holdet, der er jo også den mulighed at prøve det
af, så i kan se om det er noget for
jer.
Hal tiden er på Østervangskolen i
Roskilde, det foregår i skolens
festsal, med indgang fra
Østervangcentret, hver mandag
fra kl. 18.00 – 19.00. Der er
mulighed for omklædning og bad i
hallens omklædningsrum, som ligger ud for festsalen.
Rasmus som er instruktør gør træningen levende og varierende
Vel mødt

Kim

Største Skiklub-trup til
Berlin Inline Marathon

Og så sæsonens afslutning med det traditionelle højdepunkt: Berlin Inline
Marathon!
I år deltog hele 20 rullere med fra Skiklubben. Den største Skiklub
deltagelse nogensinde.
Og med 7 personlige rekorder så blev det sammen med kanon flot vejr
bare endnu en god løbs oplevelse i Berlin. Skiklubbens rullere bruger hele
tidsspektret: Lige fra 1t 14 min til 2t 30 min. Det siger noget om bredden i
rulleafdelingen. Et særlig tillykke til Jakob, som lavede ”en dobbelt”:
rullede maraton om lørdagen og løb en maraton søndag morgen. Godt
gået. Jakob måtte endda ofre sig ved at undvære det efterhånden
traditionelle tapas-festmåltid og rødvinen lørdag aften.
Desværre måtte Ulrik køres på hospitalet med fraktioner i hofte og
bækken efter at være
blevet revet med ned i et
styrt og kom på hospitalet.
Han humper nu rundt på
krykker og må nok vente 45 måneder med at dyrke
sport igen.

Kurt
En del af Berlin-rullerne i
de nye klubdragter.

Der var været mange gode rulleskøjte-løb i denne sæson med god
deltagelse fra Skiklubben: 24-timers Le Mans-løbet (med Rolling Vikingsgruppen), 12-timers-løbet i Varberg (med en 1. plads i motionsrækken!),
Vallensbæk Maraton, Copenhagen Marathon, Rute 21 halvmaraton.
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Rullerne går indendørs
Den officielle udendørstræning er slut (det bliver for tidligt mørkt), og nu
går rullerne indendørs.
Det bliver som vanligt
Hver fredag kl. 20-23
I Roskilde–hallen på Møllehusvej
Vi ruller på to håndboldbaner, så der er masser af plads til alle. Vi træner
grund-teknik (inkl. at bremse), leger, spiller gulv-basket, hockey, kører
stafet og meget andet. Man behøver ikke deltage hele aftenen, men er
man begynder, er det er en god idé at være der fra starten, hvor der
trænes teknik.
Alle kan være med! Det kræver kun, at du har rulleskøjte-hjul, der ikke
har kørt udenfor (eller i det mindste er renset meget grundigt for små
sten m.v.), har hjelm og beskyttelse på håndled, albue og knæ.

Vinterklargøring af
Hedeland – 9/11
Så er det ved at være tid til at vi sikrer os at Hedeland Skicenter er helt
klar til sæsonåbning, og det gør vi, traditionen tro med en fælles
arbejdsdag, nemlig lørdag d. 9. november. De allermest morgenfriske
samles allerede kl. 8:30, men du er velkommen til at komme senere og
give et nap med. Der er ikke nogen egentlig bagkant, men mon ikke vi
kalder det en dag allersenest kl. 15:00? Skiklubben sørger for mad og
drikke og hyggen plejer at komme af sig selv.
På dagen skal der blandt andet snehegn op (og det skal flyttes i år, hvilket
vil sige at der er en masse hegnspæle der skal op og bankes i et andet
sted), monteres børnelifttov, monteres lift-medbringere, afprøves lifte,
lys og snekanoner, slås græs med buskrydder, hvor maskinerne ikke kan
komme til, ryddes op i haller og skistald, og meget andet, så alt er klart til
frosten, sneen og sæsonåbningen!

Du er velkommen til at
spørge, hvis du vil høre,
om indendørs-rul kunne
være noget for dig.
Mange hilsner

Kurt
(61 36 38 52)
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Da vi både skal slå græs, og der er blevet slået meget græs allerede, skal
vi også have fjernet en masse tørt græs fra bakken. Hvis du har en løvrive
eller en anden god rive til græs, må du meget gerne tage dem med! Jo m
ere græs vi får fjernet, jo bedre bliver vores sne derude. Har du plads til
en trillebør i bilen, så tag også gerne sådan een med.
Der er brug for så mange hænder som overhovedet muligt, så mød op i
gammelt arbejdstøj, og vær med til at gøre Hedeland Skicenter helt klar
til sæsonen! Tilmelding er ikke nødvendig.

Vagn

Kender du Hedeland
Skicenter?
Hvis du er et nyere medlem i klubben, har du måske aldrig hørt om, eller
besøgt, Hedeland Skicenter.
Hedeland Skicenter er Danmarks største alpine skianlæg og har alle de
faciliteter man forbinder med alpint skiløb (omend i lidt mindre målestok
end mange andre steder). Skicenteret er beliggende i Hedeland natur- og
fritidsområde, syd for Hedehusene, nær Roskilde. Selve skibakken er
kunstigt anlagt i midten af 1980'erne, og betjenes af 3 lifte, to
tallerkenlifte i venstre side, og en børnelift i højre. Lifternes samlede
kapacitet er ca. 1800 personer i timen. Faldhøjden på bakken er 45
meter, og den er 282 meter lang. Bakken er belyst, og Hedeland Skicenter

råder over 4 snekanoner så bakken kan dækkes af kunstsne. Vi har også
den ene af Danmarks to aktive pistemaskiner.
Som medlem har du gratis liftkort på Hedeland Skicenter. Bare husk at
tage dit medlemsnummer med, og sig det i kassen. Du kan se mere om
skicenteret på vores hjemmeside, hvor vi også annoncerer når der er
åbent.
Hedeland Skicenter bliver iøvrigt drevet af frivillige fra klubben, og du er
meget velkommen til være med - det er helt uforpligtigende. Se mere om
kursusdag andet steds i nyhedsbrevet.

Mads

Hvordan fungerer Hedeland
Skicenter egentlig? – 10/11
Kursusdag på Hedeland Skicenter den 10. november.
Kom og hør om hvordan det er at være frivillig på Hedeland Skicenter, når
vi har åbent i sæsonen.
Søndag d. 10. november fra kl. 10:00 til (senest) 13:00 holder vi "åbent
hus" på Hedeland Skicenter, hvor vi viser frem, og fortæller om hvordan
Hedeland Skicenter fungerer, og hvad det er for nogle opgaver man løser
når man er frivillig dernede.
Vi starter dagen med en gennemgang af hvordan cafeen og skistalden
fungerer, og hvordan lifte, mv. fungerer, samt hvordan man passer
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tjanser de forskellige steder. Undervejs vil der være mulighed for at få en
kop kaffe og lidt sødt.
Efter det, vil Mads Bondo Dydensborg til de interesserede fortælle om
sneproduktion i flere detaljer end du formentlig nogensinde troede at du
havde brug for at vide - selv de erfarne vil formentlig kunne lære noget,
eller evt. korrigere ham når han siger noget vrøvl... Hvis du går rundt med
en lille sneproducent i maven, eller bare har lyst til at vide noget om
hvordan man laver sne, er du meget velkommen. Det er naturligvis helt
uforpligtigende, men vi har brug for at flere kan give et nap med i
sæsonen og sneproduktion fungerer bedst hvis man ved lidt om det
inden man går i gang, også selvom man "bare" er hjælper.
Du behøver ikke tilmelde dig, men hvis du ved at du kommer, må du godt
give et praj på mads.bondo.dydensborg@roskildeskiklub.dk.

Mads

Græs kan afhentes
Der er slået græs på skibakken i Hedeland og nu ligger der fint græs/hø
over det hele.
Hvis der er nogen der har dyr og er interesseret i det eller kender nogen
der vil have det, så er det til fri afhentning.

Vagn.

Sommeren på Hedeland
Som sædvanlig er der sket meget på Hedeland i sommerens løb! Der blev
skrevet om den første arbejdsdag i sidste nyhedsbrev, men vi tager en
kort reprise af det meste af det der er foregået på Hedeland i sommer.
Der er blevet lagt 160 meter dræn over den nederste del af bakken.
Drænet skal sikres at smeltevand fjernes hurtigere, så det bliver lettere at
bevare snedækket, og lettere at lave sne, særligt ovre ved børnebakken.
Der er mange fordele ved at jorden hurtigt kan komme af med vand,
blandt andet at den lettere kan blive frossen.
Hydranterne i højre side af bakken er blevet gravet fri, og der er blevet
sat isolerede plasticrør omkring dem. Det skulle gerne gøre det meget
lettere for os at ordne problemer med dem, hvis de opstår under
sæsonen. Samtidig blev der fikset mindst en drænventil, som muligvis vil
gøre at vi får lidt mere tryk på pumpeanlægget. Vi kan bruge alt det tryk
anlægget kan levere når vi laver sne, så det
vil være en god nyhed
En defekt drænventil har udledt vand under
så højt tryk, at det har gnavet sig ind i
granitstenen ved siden af.
Snowparken er blevet shinet op. De to nyeste bokse er gjort endeligt
færdige - der har været problemer med fastgørelsen af pladerne og
nedstøbning af den ene af dem - men det er nu helt fikset. Parken
indeholder nu 3 bokse (en der trænger til udskiftning), 2 shotgun rails, et
skrå rail, og et almindeligt rail, samt en 80 cm "græskicker". Alle obstacles
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har fået opkørsler.
Der er desuden blevet skaffet
to store plasticrør (86 cm
diameter, 4 meters længde),
som vi arbejder på at få
indarbejdet i parken. Hvis du
sidder derude og er inkarneret
parkkører, kunne vi godt bruge
noget hjælp! Alle obstacles har
desuden fået etableret opkørsler i græs, til afløsning for dem der plejer at
blive lavet af paller, mv.
Endelig har snowparken fået en bænk,
lavet af gamle ski, som riderne kan
hvile lidt ud på, eller sidde på når de
laver "edits".
Pistemaskinen er blevet repareret.
Det ene drivhjul gik i stykker i
slutningen af sæsonen, men der er
blevet sat et nyt på. Samtidig er der
blevet repareret nogle småting på bælterne. Der er blevet indkøbt nye
flapper til fræseren, så den også kan blive fikset og være helt klar til
sæsonstart. Vi har også fundet ud af at vi bliver nødt til at montere nogle
lister som pistemaskinen kan stå på i hal 2, så de ispigge der sidder på
bælterne ikke smadrer betonen, hvilket bliver lavet i løbet af oktober.
Endeligt vil der blive lavet nogle småting, som f.eks. at smøre speederen,
så maskinen er tæt på toptunet når sæsonen starter.

I skistalden er der kommet næsten 100 nye støvler, hvoraf de ca. 80 er
spritnye. Samtidig har vi sat et tilsvarende antal på "fjernlager" i hal 2,
primært "bagudindstigere". Alle løse numre er også blevet fikset - og vi
har anskaffet en ny type numre vi håber holder bedre - og der er blevet
lavet status på ski og støvler. Vores udvalg af lejestøvler i skistalden er
faktisk rigtigt pænt nu, med næsten udelukkende gode nye eller nyere
støvler. Vi har dog stadig lidt problemer i de små numre, så hvis du har et
par gamle børnestøvler stående du ikke kommer til at bruge, tager vi
gerne imod dem.
I slutningen af september blev klubhuset og lifthuset malet. Det var en
kæmpe omgang, men 18 fremmødte frivillige malere fik alligevel malet
stort set det hele. Herunder brugt ca. 50 liter maling.
Udover vedligeholdelseseffekten, betyder det jo også at huset ser
knaldgodt ud, og det er jo rart, både af hensyn til gæsterne og os selv,
men også fordi vi ved at mængden af hærkværk falder, hvis ting ser godt
ud.
Udover ovenstående er der også blevet lavet en masse andre ting, som
klipning af græs på bakkens vanskelige steder, reparation af startmoteren
på bobcatten, osv.
En anden ting der er næsten
klar til brug er den skislibe
og -voksemaskine vi har fået
foræret. I forbindelse med
den planlagte
skivokseworkshop d. 28.
november, kan det være at
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vi vil bringe den i anvendelse, ellers vil vi nok forsøge at få lavet en
skislibedag, hvor vi får slebet og vokset alle skiene i skistalden. Vi håber
også på at få lavet en "pistekortportal", der også kan fungere som
eksponering for vores sponsorer. Endeligt vil der også blive indkaldt til
arbejdsdag i starten af november, hvor der f.eks. skal snehegn op,
monteres børnelifttov, afprøves snekanoner, monteres lift-medbringere,
slås mere græs, mm. og det hele gøres klar til åbning.
Det er værd at bemærke at alle de ting der er sket på Hedeland Skicenter
i sommer, ikke ville være sket, hvis det ikke var for alle de personer der
stiller op og går igang med at arbejde, både "Tordenskjolds Soldater", og
de mange der kommer når der bliver kaldt til arbejdsdag eller lignende.
Det er fantastisk at være en del af en klub med så stort engagement, og
så mange frivillige og aktive. Det er der mange klubber der misunder os
og det er noget vi godt kan være stolte af!

Mads

Sneproduktionsnyt
Til sæsonen 2013-2014 har vi fået 4 nye slanger til vores pumpeanlæg.
Det vil forhåbentligt betyde at vi får færre problemer med slanger der
springer og lignende, hvilket nok vil være en lettelse for alle der er med
på sneproduktionsholdet! Frost og vand der sprøjter over det hele har
aldrig været en fornøjelse.
Relateret til sneproduktion, har vi fået skiftet vores elmåler på Hedeland
Skicenter, så vi nu kan se, dag for dag og time for time, hvor meget el vi
bruger. Det betyder at vi kan få et meget præcist overblik over

omkostningerne til både drift og sneproduktion, og måske bruge det til at
omkostningsoptimere vores sneproduktion.
Desuden har Allan Carstens sørget for at
vi får en Nivis Ecostick Trio på prøve. Det
en meget effektiv snelanse, der, i
modsætning til traditionelle snelanser,
ikke behøver trykluft for at fungere.
Vores foreløbige plan er at dedikere den
til toppen af bakken, så vi kan få lavet så
meget sne som muligt på de problemområder der ligger deroppe. Vi ser
meget frem til at afprøve den!
Hvis du skulle have lyst til at blive en del af sneproduktionsholdet på
Hedeland Skicenter, så hører vi meget gerne fra dig. Og husk at kom til
kursusdagen på Hedeland Skicenter i starten af november!

Mads

Vi mangler stadig
sponsorerer til den nye
skilift på Hedeland
Hvis du kender en virksomhed der måske kunne være interesseret i at
sponsorere, 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!
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Julegave ide – Gavekort til
Hedeland

Tilmelding til skiture er ikke
for sent!

Giv et gavekort til Hedeland
skicenter. Et gavekort dækker
liftkort, skileje, inkl. støvler,
stave og hjelm, en pølse og en
drik efter eget valg.

Der er stadig pladser på

Se mere på vores hjemmeside
via dette link
Skibakken i Hedeland/Gavekort.

Bestyrelsen








Uge 50 til Val d’Isere
Uge 3 til Abtenau
Uge 4 til Kvitåvatn - Langrendstur
Uge 6 til Ischl og Kappl – Ungdomstur
Uge 8 til Schladming - Familietur
Uge 8 til Sunne – Børnetur med forældre/bedsteforældre

Se mere på hjemmesiden og tilmeld dig efter login (øverste højre hjørne)
under menupunktet 'Skiture og arrangementer'.

Idrættens forsikringer

Her kan du også se hvem der har tilmeldt sig de enkelte ture.

Som deltager på Roskilde Skiklubs rejser er du dækket af Danmarks
Idræts Forbunds Idrætsrejseforsikring. Forsikringen dækker under
idrætsrejser overalt i verden UDENFOR Danmark og dækker udgifter i
forbindelse med sygdom, tilskadekomst, skade på bagage mm.

Uge 6 - Ungdomstur til Ischgl
/ Kappl

Turudvalget

Se mere på http://www.idraettensforsikringer.dk/ .
Måske vi har ramt ved siden af, måske er der andre omstændigheder der
gør at der ikke er mange som har tilmeldt sig ungdomsturen til Ischgl /
Kappl.
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Det ville være meget dejligt at høre tilbagemeldinger om konceptet,
destinationen, prisen mv, så der er noget at arbejde videre på for andre
der vil kaste sig over, at arrangere ture for ungdommen,

Schladming skiferie – kåret til Europas bedste skiområde

Turen Ischgl / Kappl fra den. 31 januar til den. 6. februar. Prøver vi at
udbyde har sidst i oktober til alle andre i skikklubben, der vil komme en
klubmail når der åbnes op for andre.

Uge 8 – Sunne 16-21 februar

Link til Uge 6 til Ischl og Kappl – Ungdomstur

Lasse og Kim

Uge 8 – Schladming
Uge 8 turen til Schladming er nu
åben for alle medlemmer i
skiklubben.
Roskilde Skiklubs medlem Jan Larsen,
der er en meget erfaren skiløber er
meldt på turen, han har boet på pensionen flere gange tidligere, og han
har kun gode ting af fortælle om både
skiterrænet og indkvarteringen.
Der er stadig pladser på både fly og
kør-selv, så hæng ikke i bremsen, få
meldt dig selv og familien på, til denne
tur i et af Europas bedste skiområder.
Link til turen Uge 8 til Schladming - Familietur

Vivi og Hasse

Kun 600 km fra Roskilde ligger Ski Sunne med 9 nedfarter hvor den
længste er 1800 meter. Vi har reserveret 2 små vandrehjem med plads til
i alt 46 personer fordelt på 3-4-6 sengs rum.
Turen er ’back to basic’ Klar Dig Selv Rejser. Vi bor på vandrehjem med
bad og toilet på gangen. Du kan leje sengelinned og håndklæder for 100
kr/person eller du kan selv tage det med. Maden skal vi selv tilberede,
men tager det hele med hjemmefra og supplerer eventuelt med
madindkøb i Sunne, som ligger 8 km fra skicenteret

Jens Ole

Nyt om Facebook
For nyligt bad vi i bestyrelsen alle medlemmer om at "Synes godt om" os
på Facebook, og man må sige at det har virket godt: mere end 80
personer har efterfølgende klikket "Synes godt om" på vores
facebookside på http://www.facebook.com/RoskildeSkiklub (hvis du er
en af dem der mangler, så skynd dig ind og klik "Synes godt om"!).
På selve siden har vi for nyligt fået integreret vores Youtube og Vimeo
sider, og vi har også fået et Instagram feed, der trigger på
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#roskildeskiklub - så tag dine instagram billeder, både dem fra Hedeland
Skicenter, festivallen og turene med det, så kommer det automatisk med
på vores side.
På facebook siden kommer der iøvrigt stort og småt fra klubbens
dagligdag, så det er et godt sted at følge med. Og, hver gang du "Synes
godt om" en af vores opdateringer, eller deler dem, så er du med til at
støtte klubbens arbejde på en rigtig god måde.

Samarbejdet omkring det nye blad indeholder en stribe fordele for
klubberne herunder:




Bladet er gratis
Betydeligt større oplag
Kortere produktionstid, således at stoffet vil være mere aktuelt

Ud af ca. 54 sider, vil Skiforbundets 20 sider kunne downloades på
Skiforbundets hjemmeside.
Bladet udkommer 4 gange årligt:
1. Primo oktober
2. Ultimo november
3. Ultimo januar
4. Ultimo marts
Vi har netop modtaget første udgivelse, bladene vil blive omdelt til
crossfit, skigymnastik samt yoga og et antal vil ligge i Hedeland, ligesom vi
arbejder på at lægge et antal hos Snowfun.

Hvis du har noget du synes skal på siden, så send siden en besked - vi er
flere der administrerer den.

SKIavisen

Forslag er velkomne
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.

Bladet fra Danmarks Skiforbund har ændret udseende og samtidig er det
besluttet ikke længere at udsende bladet per post til det enkelte medlem.
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