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HEDELAND SKICENTER 
 
SKICENTRET: 

2 parallelle skilifter  2 begynderlifter  Ski- & støvleudlejning  4 snekanoner 
 Belyst bakke  Hyggeligt klubhus  P-plads lige ved liften 

 
PRISER:     Voksne Børn (u/15år) 
 
LIFTKORT 
 Hverdage    50,- kr. 25,- kr. 
 Lørdag-søndag   75,- kr. 50,- kr. 
 
UDLEJNING, SKI & STØVLER (alpin) 
 Hverdage    100,- kr. 75,- kr. 
 Lørdag-søndag   125,- kr. 75,- kr. 

 
ÅBNINGSTIDER: 
 Hverdage     kl. 17:00-20:00 
 Lørdag-søndag    kl. 10:00-17:00 
 
AUTOMATISK TELEFONSVARER: 
Vor telefonsvarer giver dig bl.a. besked om sneforholdene på bakken: 
 

46 56 20 25 
 
 
Vejr-rapport: www.roskildeskiklub.dk 
 

På gensyn i Hedeland Skicenter: 
Klubhus  46 56 36 87 

 
 
Den generelle: 
For en god ordens skyld skal det bemærkes, at artikler og andre meningstilkendegivelser i Bindingen 
ikke er et udtryk for redaktionens eller skiklubbens officielle holdninger, men alene er en gengivelse af 
de modtagne indlæg. Redaktionen forbeholder sig retten til eventuelt at afkorte indlæg af redaktionelle 
årsager. Der tages forbehold for trykfejl og alle andre typer fejl, som måtte forekomme. 
 

      På redaktionens vegne 
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Formandens spalte 
 
 
Kære skivenner 
 
I skrivende stund er flere af jer på vej hjem fra Hemsedal efter en 
forhåbentlig god afslutning på en lang sæson med andre gode skiture. 
Der var udover klassiske destinationer nye udfordringer på 
programmet. Flere af os oplevede de negative følger af den globale 
opvarmning, som slog igennem i år. Vi nåede dog at fejre 20 års 
jubilæum på Hedeland den ene weekend, hvor det var muligt at holde 
åbent. Nu skal man ikke tage dommedagsprofetier om global 
opvarmning for alvorligt men håbe på en rigtig hård vinter til næste 
sæson. 
Vi har fået overstået generalforsamlingen, den mest dramatiske i 
mange år. Et mistillidsvotum til klubbens gennem mange år hårdt 
arbejdende sekretær, Gurli blev afværget ad diplomatiets vej. Vel nok 
den bedste løsning for klubben. Vi har i hvert fald fået sammensat en 
bestyrelse, der i god ro og orden vil samarbejde til klubbens bedste. 
Vi er i gang med at forberede næste sæsons ture. Udover de kendte ture 
til Abtenau og Hemsedal arbejdes der blandt andet på en tur til 
USA/Canada og en tur i luksus/hotelbus til Italien. Intet ligger dog fast 
endnu. 
Den næste udfordring er årets Roskilde Festival, der løber af stablen 
5/7 – 8/7. Vi har fået samme placering som sidste år. Vi skal have 
åbent i ugen op til festivalen og skal sætte boden op allerede i uge 26. 
Der er mere herom andetsteds i Bindingen, hvor i også finder 
tilmeldingslisten.  
Vi håber på godt vejr, en god festival og mange glade og engagerede 
skiklubsmedlemmer, der vil hjælpe til med at producere, sælge og 
servere mongolian, thai og burgere. Der vil være en ny burger som 
supplement til den notoriske skiburger.  
Til sidst vil jeg blot ønske jer alle en god sommer og huske jer på, at 
det ligesom på Hedeland altid er sjovt at hjælpe skiklubben på 
festivalen. 

Nis Nørgaard 
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ROSKILDE SKIKLUB: 
 
E-mail: roskilde.skiklub@ofir.dk 
www.roskildeskiklub.dk 
  
 
BESTYRELSEN: 
Formand: 
Nis Nørgaard 
Kærvej 10, Vindinge 
4000  Roskilde               40 89 38 65 
E-mail: dr.nis@dadlnet.dk 
 
Næstformand: 
Michael Wahlberg 
Strandtoften 8 
4040  Jyllinge   46 73 29 45 
 
Kasserer: 
Gert Maegaard 
Sjølundvej 5 
2650  Hvidovre  36 78 32 25 
E-mail: maegaard@post1.dknet.dk 
 
Sekretær: (ind- og udmeldelser) 
Gurli Vittrup 
Gundsølillevej 43A  Gundsølille 
4000  Roskilde 
E-mail: roskilde.skiklub@ofir.dk 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Annette Sejersen 
Dr. Margrethesvej 24, 
4000 Roskilde   46 36 72 68 
E-mail: annette.sejersen@dk.ey.com 
 
Thomas L. Nielsen 
Svanevej 14, 4000  Roskilde  46 36 32 10 
E-mail:  thomas@svanevej.dk 
 
Anne Birgitte Risskov Jørgensen 
Kornvej 54,  
4000  Roskilde  46 37 12 82 
 
REDAKTIONEN PÅ BINDINGEN: 
Redaktør: Astrid Gade Frandsen     
E-mail:  astrid.gade@paradis.dk   
 
Webmaster: Mogens Christensen 

nuser@private.dk 
 
MEDLEMSTAL: 
Ca. 780 enkeltmedlemmer 
 

UDVALG: 
Arbejdsdag/sneproduktion: 
Bent Petersen og Vagn Hansen 
 
Kantine, Hedeland: 
June Kranker og Lisbeth Feddersen 
 
Festival: 
Michael Wahlberg 
 
 
Juniorudvalg: 
 
Mogens ”Nuser” Christiansen  46 37 38 07 
E-mail: nuser@private.dk 
 
 
Rekruttering, Hedeland: 
Kim Truesen, Otto Kornerup og 
Olaf Nielsen 
 
Rejseudvalg: 
Nis Nørgaard 
 
Rulleskøjter: 
Teddy Krongaard  46 14 01 46 
 
Gironummer: (9173) 8 03 81 39 
 
 
REGLER FOR MEDLEMSKAB:  
Sæsonen går fra 1. august – 31. juli. 

Skilledato for junior er 1. januar. 

Familiemedlemmer skal have samme folke-
registeradresse, og når man fylder 21 år, 
skal man være selvstændigt medlem. 

Kontingent: 
Junior < 21 år kr. 275,- 
Senior (fyldt 21 år) kr. 450,- 
Familie kr. 900,- 
 
Indskud: 
Junior < 21 år kr. 275,- 
Senior (fyldt 21 år) kr. 450,- 
Familie kr. 900,- 
 
Deadline for BINDINGEN: 
15. August 2007 
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Festival 2007, 5 - 8 juli. 
 
Vi er KLAR, er DU?  Vi skal producere og sælge mere end 35.000 
Burgere, Thai Ret og Mongolian Barbecue. 
 
Fra lørdag den 30. juni, til og med onsdag den 4. juli. har vi åbent 
dagligt fra 10:30 til 21:30. Fra torsdag den 5. og indtil søndag den 
8.juli er der medarbejdere på vagt døgnet rundt. 
 
Vi skal bruge 225 personer fordelt på mange forskellige 
arbejdsopgaver. I der har været med før, ved hvad det drejer sig om. 
 
Reglerne for at arbejde for skiklubben: 

• Alle medarbejdere skal arbejde mindst 20 timer, og gennemsnittet 
skal op på 24 timer per medarbejder, for at vi får udleveret vores 
225 armbånd. 

• Alle skal have mindst 1 vagt i perioden 18:00-03:00 eller 02:00-
11:00. 

• Opstilling og nedtagning tæller ikke i regnskabet. 
• Alle medarbejdere skal være fyldt 15 år inden første vagt. 

 
Det betyder, at de som arbejder før den 5. juli, skal have mindst 3 
vagter. Hvoraf de 2 vagter, er i perioden op til festivalen, og 1 vagt 
under festivalen. På alle vagter skal du komme en ½ time før vagten til 
instruktion, og du skal rydde op i en ½ time efter din vagt. På vagt 1 - 
11 bliver det 8 timer per vagt. På vagt 20 - 34 bliver det 10 timer per 
vagt 
 
Er I nogle stykker, som gerne vil på vagt sammen, er det vigtigt at I 
sender tilmelding samlet, og skriver at I vil være på vagt sammen, vi 
vil gøre vores yderste for at I får vagt samtidig. 
 
De, som tilmelder sig først, får de vagter de ønsker sig, så send straks 
din tilmelding til: 
 
Michael Wahlberg, Strandtoften 8, 4040 Jyllinge. 
 
Hvis der er fyldt op på den vagt du ønsker dig, flyttes du til nærmeste 
ledige vagt. 
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Sidste frist for tilmelding er den 20. Maj. 
 
Festivalfesten for medarbejdere, bliver du informeret om når du får 
dine vagter tilsendt. 
 
Børn og spædbørn. Børn til og med 9 år har gratis adgang ifølge med 
voksne. Til børn fra 10 år og til og med 14 år kan der købes 
‘Børnearmbånd’. I får mere information om det, når brevet med jeres 
vagter sendes til jer. 
 
På klubbens hjemmeside www.roskildeskiklub.dk vil der være besked, 
når alle vagter er fyldt op. Har du brug for yderligere 
tilmeldingsblanketter, kan den downloades fra hjemmesiden. 
 
Husk at udfylde alle felter tydeligt, fødselsdag og år skal med, idet der 
er begrænsning på hvor mange hjælpere under 18 år vi må have. 
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 16:00 - ??:??    
Torsdag 28. 
Juni 

VAGT 40 Opstilling   

Fredag 29. 
Juni 

VAGT 41 Opstilling   

     
 09:00 - ??:??    
Søndag 1. 
Juli 

VAGT 42 Opstilling Ønsker du at deltage i 
udsmykning søndag ja  

Før Festival vagter.   
 10:00 – 17:00 15:00 – 22:00   
Lørdag 30. 
Juni 

VAGT 1 VAGT 2   

Søndag 1. 
Juli 

VAGT 3 VAGT 4   

Mandag 2. 
Juli 

VAGT 5 VAGT 6  

Tirsdag 3. 
Juli 

VAGT 7 VAGT 8 MINDST 1 VAGT 

Onsdag 4. 
Juli 

VAGT 9 VAGT 10 VÆLGES  I DENNE 
KOLONNE 

Torsdag 5. 
Juli 

VAGT 11  18:00 - 03:00    02:00 - 11:00 

Festival vagter  
 09:00 - 18:00 15:30 – 24:30 18:00 - 03:00 02:00 - 11:00 
Torsdag 5. 
Juli 

 VAGT 20 VAGT 21 VAGT 22, 
Torsdag nat. 

Fredag 6. Juli VAGT 23 VAGT 24 VAGT 25 VAGT 26, 
Fredag nat. 

Lørdag 7. Juli VAGT 27 VAGT 28 VAGT 29 VAGT 30, 
Lørdag nat. 

Søndag 8. 
Juli 

VAGT 31 VAGT 32 VAGT 34, Søndag nat 00:00 til 
09:00 

     
 16:00 - ??:??    
Mandag 9. 
Juli 

VAGT 43 Nedtagning   
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Navn.___________________________________________________ 
 
Vej/Gade.________________________________________________ 
 
Post. Nr.__________ 
By._____________________________________________________ 
Fødselsdag og år.    Tlf.: __________________  
E-mail.:____________________ 
 
Medl.nr. _13-_________________      
 
Eller navn på den, du kender i skiklubben 
______________________________________________ 
 
Ønsker vagt. _____ ,og ______, og ______ , og ______ , og ______, 
og ______ 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 

Navn.___________________________________________________ 
 
Vej/Gade._______________________________________________ 
 
Post. Nr.__________ 
By._____________________________________________________ 
Fødselsdag og år.     Tlf.: _________________  
E-mail.:____________________ 
 
Medl.nr. __13-_________________     
 
Eller navn på den, du kender i skiklubben 
_____________________________________________ 
 
Ønsker vagt. _____ ,og ______, og ______ , og ______ , og ______, 
og ______ 
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Generalforsamlingen i Roskilde Skiklub Tirsdag den 
29. marts 2007 - Referat 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Kim Truesen som dirigent, hvilket blev godkendt 
af generalforsamlingen. 
 
Derefter tog Kim ordet og konstaterede at generalforsamlingen var 
rettidigt indkald, hvorefter han gav ordet til formanden. 
 
2. Formandens beretning 
Formandens, Nis Nørgaard, beretning er trykt i februarnummeret af 
bindingen, så alle har haft mulighed for at læse denne, hvorfor 
formanden blot knyttede nogle kommentarer til den skrevne beretning. 
 
”Sæsonen er ved at være slut og der er kun to skiture tilbage: 
Hemsedalturen i uge 16 og Ungdomsturen i Påsken. 
 
Ser vi tilbage på sæsonen, har vi haft lidt flere skader end vi plejer, dog 
ikke i et omfang, som giver anledning til korrigerende handlinger fra 
skiklubbens side. 
 
Hedeland havde sidste år 23 åbningsdage, hvilket gav en god 
omsætning. I år har vi kun haft åbent en enkelt weekend.  
 
Da sneen endelig faldt, blev det i huj og hast besluttet at fejre 
skibakkens 20 års jubilæum. Det var derfor ikke muligt at annoncere 
begivenheden i Bindingen, men de som havde valgt at tage til 
Hedeland havde en dejlig dag. Lokalavisen var på pletten, og der blev 
bragt en artikel om arrangementet.” 
 
Generalforsamlingen godtog derefter formandens beretning. 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Kassereren, Gert Maegaard, fremlagde det reviderede regnskab. 
 
De ordinære indtægter var stort set som budgetteret, hvorimod 
Hedeland var noget bedre end budget og Roskildefestivalen, som altid 
budgetteres med et resultat på 0 kr, gav et overskud på 262.643 kr. (det 
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svarer til lidt over 1.000 kr./medarbejder). 
 
Årets resultat blev -3.662 kr. 
 
Der var enkelte spørgsmål til regnskabet: 
 
Hans Evald Petersen: Omkostningerne til tømning af sivebrønd må jo 
bero på en teknisk fejl. Er det noget vi skal betale? 
 
Vagn Hansen: Det store vandforbrug skyldes et automatisk returskyl på 
et filter. Dette er nu ændret og problemet anses dermed for løst. 
 
Regnskabet blev derefter godkendt. 
 
4. Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent og 
indmeldelsesgebyr for det kommende regnskabsår 
Kassereren fremlagde næste års budget. 
 
Kontingentstigning 
 
Der er budgetteret med en kontingentstigning på ca. 12,5 % i 
gennemsnit. Indskud vil som tidligere svare til ét års kontingent. 
Indskud returneres ikke ved udmeldelse. 
 
Juniorer 250 + 25 til 275 kr. 
Seniorer 400 + 50    til 450 kr. 
Familier 800 + 100  til 900 kr. 
 
Anledningen til kontingentstigningen er et ønske om at følge med den 
almindelige prisudvikling samt at fastholde princippet om, at det ikke 
kan betale sig at melde sig ind i skiklubben for at tage med på én tur. 
Folk skal melde sig ind, fordi de gerne vil være medlem af en skiklub, 
ikke for at få en billig rejse. 
 
Thomas Nielsen: Vi vil afholde folk fra at melde sig ind og ud hele 
tiden. 
Klaus Truesen: Hellere give mere tilskud til rejserne end at sænke 
kontingentet 
Lars Møller: Det er en balancegang at finde det rette forhold mellem 
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kontingent og tilskud. Vi vil ikke ende med at være et rejsebureau. 
 
Forslaget om kontingentforhøjelse blev derefter godkendt. 
 
Budget 2007 
 
Kassereren gennemgik udgifts- og indtægtsbudgetterne hvilket gav 
anledning til nogle spørgsmål og kommentarer. 
 
Under gennemgangen af udgiftsbudgettet nævnte kassereren, at der var 
taget initiativ til en diskussion med skiforbundet om det rimelige i, at vi 
skal betale 45.000 for at være medlem. Vi har max. 30 aktive 
konkurrenceløbere. Set i det lys betaler vi mindst 1.500 kr. om året per 
aktiv. 
 
Dette emne affødte en del kommentarer: 
 
Lars Magnild gjorde opmærksom på at bladet ”SKI” bliver 
reklamefinansieret i fremtiden. Dette vil alt andet lige reducere 
kontingentbetalingen til ca. 25.000 kr. årligt.  
Lars advarede om, at vi ikke skal gå i for små sko, og at vi ikke bør 
melde os ud af skiforbundet. Hvis vi er utilfredse med skiforbundet, 
bør vi i stedet gøre vor indflydelse gældende på 
repræsentantskabsmødet, hvor vi grundet vor størrelse har ret mange 
stemmer. 
Desuden henviste han til, at skiforbundet har en række tilbud, som vi 
måske kunne gøre brug af. 
 
Generelt var der støtte til Lars’ synspunkt. 
 
Det har ikke været bestyrelsens hensigt at melde os ud af skiforbundet 
(det vil i øvrigt kræve en vedtægtsændring) blot at indgå en dialog med 
skiforbundet, så vi enten får mere for pengene eller slipper billigere. 
 
Anledningen til utilfredsheden var blandt andet, at bestyrelsen ikke 
synes, at vi har fået anerkendelse for de bidrag vi har ydet i forbindelse 
med div. forbundsarrangementer. 
 
Bestyrelsen tager til efterretning, at vi fortsat skal være medlem af 
skiforbundet og at vi skal prøve at få det bedste ud af det. 
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Ole Sutter: Er der penge til at holde en ordentlig fest i Hemsedalen? 
 
Svar: Ja, der er penge i budgettet. 
 
Der er igangsat aktiviteter med henblik på at forbedre liften. Når et 
løsningsforslag er udarbejdet, vil det blive præsenteret for 
medlemmerne, så der kan blive taget stilling til gennemførelsen af 
dette. 
 
Der blev ytret en vis utilfredshed med vor hjemmeside. Bestyrelsen er 
100 % enig og har derfor igangsat et moderniseringsprojekt, der er med 
i budgettet med 60.000 kr. Den nye hjemmeside forventes klar sidst på 
sommeren. 
 
Budgettet blev godkendt. 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
Punktet udgik, da er ikke var indkommet forslag. 
 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Næstformand 
Næstformand Michael Wahlberg var på valg og blev genvalgt uden 
modkandidat. 
 
Sekretær 
Sekretær Gurli Vittrup var på valg. 
 
Peter Oldvig foreslog Anne Brigitte Jørgensen (Søs) som modkandidat, 
da han rygtesvis havde hørt, at Gurli ville træde tilbage i utide efter 
yderligere et år på posten. 
 
Dette blev afvist af Gurli, som sagde, at hun havde til hensigt at blive 
perioden ud. 
 
En diskussion om hvorledes sekretariatsfunktionen burde organiseres 
brød ud.  
 
Det ville ikke være rationelt at sætte en ny person til at forestå 
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porteringen af Gurlis database til en ny platform. 
 
Bestyrelsen bad dirigenten om en pause. 
 
Idet man meget gerne vil gøre plads for nye kræfter, foreslog 
bestyrelsen, at Søs overtager Thomas Schiølers plads i bestyrelsen, idet 
Thomas tilbød at trække sig. 
 
Generalforsamlingen godkendte dette forslag. Søs bliver således 
ordinært bestyrelsesmedlem med henblik på at overtage 
sekretærfunktionen om to år, når Gurli træder tilbage. Søs vil i løbet af 
de næste to år gradvis overtage sekretærfunktionen, visse opgave vil 
allerede nu blive overført til Søs. 
 
Bestyrelsesmedlemmer 
Thomas Schiøler trak sit kandidatur og Anne Birgitte Jørgensen blev 
valgt i stedet. 
 
Bestyrelsesmedlem Thomas Nielsen var på valg og blev genvalgt uden 
modkandidat. 
 
Bestyrelsesmedlem Jesper Vedsø udtræder uden for orden. Bestyrelsen 
foreslog Annette Sejrsen som afløser for Jesper. Dette blev godkendt. 
 
7. Valg af revisor 
Bestyrelsen havde fået tilsagn fra Marianne Fenger om at overtage 
revisorposten efter Annette Sejersen. 
 
Marianne Fenger blev valgt uden modkandidat. 
 
8. Eventuelt 
Der blev fra flere sider udtrykt ønske om større åbenhed fra 
bestyrelsen. 
Da bestyrelsen ingen ønsker har om at være lukket omkring sine 
aktiviteter vil mødereferater forsøgsvis blive gjort tilgængelige på 
hjemmesiden. 
 
Det blev fremhævet at bestyrelsen ikke behøver at gøre alt selv men i 
højere grad bør delegere opgaverne. Et synspunkt bestyrelsen ikke er 
uenig i, tiden vil vise, om det er muligt aktivere flere medlemmer end 
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hidtil. 
 
På uge 9 turen kom Olaf Nielsen på hospitalet og måtte vente næsten 
en uge inden han kunne hjemsendes. Otte Kornerup blev i Schweiz for 
at hjælpe Olaf. Otto fik et par flaske vin som tak for en uselvisk 
indsats. 
 
Jesper Vedsø fik nogle flasker vin som tak for indsatsen i bestyrelsen. 
Specielt har Jesper taget sig af Bindingen. Tak til Jesper, som vi håber 
at se på nogle af skiturene. 
 
Den nye bestyrelse mødes hos Gert den 17. april kl. 19.00  
 
For referatet: Michael Wahlberg 
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Efter generalforsamlingen - med en dårlig smag 
i munden. 
 

Den dårlige smag af to årsager.  
 

Et ellers fornuftigt forslag om opstilling af en ny kandidat til 
bestyrelsen fremsat på en for os uforståelig måde.  
En dårlig tone og en slet skjult negativ holdning til bestyrelsen og i 
særdeleshed sekretæren. Det er frivilligt arbejde at sidde i en 
bestyrelse, og alle gør en stor indsats. Nogle holder mere på 
øretævernes holdeplads, måske i særdeleshed sekretæren, da hun skal 
holde styr på navne, medlemmer, betalinger mm.  
I stedet for mudderkastning burde vi sige tak for det store arbejde Gurli 
og co. udfører. Og så i øvrigt fremkomme med de forslag, som altid er 
velkomne på en konstruktiv måde med respekt for den frivillige 
indsats, evt. sådan at bestyrelsen har mulighed for at forberede sig lidt 
forinden.  
 

En dårlig smag i munden fordi vi, den selv samme aften i situationen, 
skulle have rejst os op og givet vores mening til kende. 
  

Alt det her har intet at gøre med en uden tvivl meget kompetent 
kandidat og nu nyt bestyrelsesmedlem. 

Hanne Kjær & Bente Andersen 
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Efter en generalforsamling. 
 
Kampvalg. 
Det var en af de sjældne generalforsamlinger! Efter mange års kæmpe 
arbejde som sekretær i klubbens bestyrelse, planlægger Gurli at stoppe. 
Igennem længere tid har hun være primus motor i at indføre et web 
baseret medlemskartotek. Det vil hun selvfølgelig gerne gøre færdigt, s 
Se sit 'barn' komme godt i vej. Det er der meget fornuft i, en 
overdragelse til en ny sekretær vil formodentlig tage lige så lang tid, 
som at færdiggøre arbejdet. På den anden side tager det nok ikke 2 år 
som en valgperiode er, så det kan betyde at Gurli forlader bestyrelsen i 
utide. En ærlig udmelding.  Konkurrenceafdelingen mente dog at hvis 
hun ikke sidder perioden ud, så kunne hun lige så godt forlade 
bestyrelsen nu, hvorefter de opstillede en modkandidat. 
 
Hvorfor nu det?  
 
Er det fordi: 
At Gurli meddelte at hun muligvis ikke sad perioden ud? 
At medlemskartoteket ikke er færdigt? 
Fodfejl fra bestyrelsen, den udnytter vi, så kan de lære kan de? 
Eller var/er problemet noget helt andet? 
Sidst men ikke mindst, blev problemet løst? 
 
Det overraskede mig, og en hel del andre, at det pludselig kom til 
'kampvalg'. Hvorfor har der ikke været ført en dialog med bestyrelsen, 
en dialog hvor problemet påpeges, og hvis nogen har forslag til en god 
løsning på problemet, så tag dog også denne dialog med bestyrelsen. 
Det betyder selvfølgelig at man er nødt til at gå efter bolden, i stedet 
for manden. 
 
PS: Kabalen løste sig da Thomas Schiøler trak sig. Gurli bliver 
heldigvis og laver arbejdet færdigt med kartoteket, og hvem ved måske 
sidder hun perioden ud. Søs blev valgt ind, og jeg er sikker på at Søs er 
både kompetent og kvalificeret til at side i bestyrelsen, så held og lykke 
med det. 
 
DSF. 
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Personligt synes jeg det er en rigtig god ide at bestyrelsen regelmæssigt 
vurderer værdien af de kontingentkroner der årligt indbetales til Dansk 
Ski Forbund og andre foreninger. Det er da muligt at 
konkurrenceafdelingen har ret, når de siger at det er alle pengene værd. 
Medlemskabet af DSF skal blot bruges af hele klubben, og ikke kun 
konkurrenceafdelingen. Det er derfor også et rigtig godt forslag at 
udvide redaktion på Bindingen med en person som sørger for at disse 
tilbud kommer ud til alle medlemmerne. Med den viden som 
konkurrenceafdelingen har om disse tilbud, vil det værre naturligt at de 
påtager sig opgaven. 
 
                                                                        Jens (Smukke)Ole Jensen 
 
 

 
Bindingen 
Da dette er mit første forsøg som ny redaktør på Bindingen, bedes I 
bære over med eventuelle stave -, grammatik- og lay-out-bommerter. 
Skulle nogle eller noget være glemt, så lad mig det vide pr. mail eller 
telefon (46 48 25 12) til næste gang. Ind til videre takker jeg Jesper 
Vedsø og bestyrelsen for en meget positiv opbakning. Jeg ser frem til 
samarbejdet og til jeres indlæg og billeder. 
                                                                                                       Astrid
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. 
 
La Tzoumaz, en forrygende skiuge i snestorm 
Efter en god opvarmning i Marineforeningen en fredag aften før 
afrejsen (Ottos gode initiativ) startede den egentlige tur i Tåstrup 
frysehus (station). Her blev lagt grunden til mangen en dårligdom. 
Efter 3 timers nedkøling gik turen sydpå.  
Lidt forsinkede kom vi  til Tzoumaz og et overfyldt skirum, bløde 
sofaer, våde klinker og en super morgenmad. Trods ingen sne i byen 
fik vi en dejlig start på pisterne med nysne og offpiste. Som lovet 
havde værelserne forskellig standard og nogle lå som sild på hems.  
Det førte til en mindre udvandring.   
Søndag gik pistevisningen helt i hvidt om formiddagen. Om 
eftermiddagen tog Vagn over og det gik over stok og sten og med et 
indlagt kursus i hvordan man bliver væk. Derefter hjem til afterski, 
hvor der blev serveret tynde, sprøde pizzaer til øllerne. Hvilken fryd.  
 Der var ingen is på pisterne, men det var der til dessert. Vi var på 
halvpension i den tætpakkede, højttalende og velbetjente spisesal hvor 
tre unge DanSkiere sørgede for at svinge med vand, vin, suppe og steg. 
  Mandag gik bjerget helt i sort, men det forstyrrede ikke afterskiing 
hvor vi fejrede Lisbeths fødselsdag. Takket være Bente og Klaus 
indsats var der off-piste tirsdag og onsdag. Efter nogle strabadser, 
skovløjpen til Verbier var igen lukket, kom vi frem til Verbier, men en 
måtte dog over et par tage på vejen. Halvdelen af alle deltagere var i 
off-pisten i årets bedste sne. Onsdag gav klubben en lille en i pubben 
nedenunder og alle mand var i baren og til dans. Torsdag gik turen med 
bus til Veysonaz, alpernes absolutte slæbeliftparadis. Desværre havde 
vi ingen æbler så vi måtte blive i det tågede paradis hele dagen.  På 
turen hjem kunne vi ikke alle besøge Olaf, som var på sygehuset i Sion 
hvor han med held var blevet opereret, men vi sendte ham en venlig 
hilsen. Turen var i øvrigt forskånet for større uheld, men nogle 
deltagere måtte holde sig kørende på piller ( Tåstrup station) og en 
måtte have et tryk i ryggen.  Til Ullas fødselsdag var Pavarotti (kok) og 
Vagn indkaldt for at underholde.  Vagn præsenterede det 
verdensberømte æggenummer på Pavarottis hoved. Skaldepanden holdt 
tør og glassene holdt til Pavarottis høje C.  Fredag startede i regnvejr, 
men endte med en De Luxe +50 picnic på hotellets terrasse i stole med 
bløde hynder, verdens bedste tunmousse, pastasalat og grillpølser.  
Efter endnu en eftermiddag i nysne gik vi ombord i egnsretterne til 
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aftensmaden.   
Lørdag kørte den store kabine nok engang ikke, så over til stolliften og 
der var ikke en trusse tør. Efter adskillige pitstop kom der, som alle de 
foregående dage, gang i utroligt lækkert skiløb. Vel hjemkommet til 
hotellet ”fandt” vi vores bagage, som havde danset på hotellets 
diskotek. Planmæssig afgang fra Tzoumaz, krydret med et buskys, 
nåede vi Lausanne. Efter lang tid i toget med snorken, god mad, sang, 
musik og dans nåede vi Tåstrup frysehus noget forsinkede. Desværre 
manglede et enkelt par ski, men det kunne ikke undre efter det 
gedemarked med transporten af ski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til slut en stor ros til Klaus for at arrangere en aktiv og god skiferie og 
til alle fra DanSki for deres positive attitude og til alle deltagere for 
deres gode humør. 
Vi ses igen til næste år. 
Poul Erik (væk), Agnete, Merete, Ulrike, Kate, Jørn 
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Medaljeregn til Roskilde Skiklub ved DM 
 
Traditionen tro, blev de Danske alpine mesterskaber afholdt på Hafjell i 
Norge, og traditionen tro kom Roskilde Skiklub’s deltagere hjem mange 
medaljer fra DM. I alt deltog 15 juniorer og seniorer, og det blev til ikke 
mindre end 10 guld, 3 sølv og 5 bronze. Den store medaljesluger, var som 
sædvanlig Johnny Albertsen, idet han vandt Super G, Storslalom, 
Kombineret og vandt sølv i Slalom. Sebastian Aarosin der en af klubbens 
største talenter, vandt til trods for en noget svingende resultatmæssig 
sæson sølv i Super G, lige efter Johnny Albertsen. Den store overraskelse 
var den 16 årige Lærke Sybrandt der vandt DM i Storslalom foran Sofie 
Sølling. Konkurrencerne blev afviklet i meget vanskelige forhold. I dagene 
op til konkurrencerne var der megen varme i luften, hvilket gjorde pisterne 
meget bløde og våde. Men et vejrskifte onsdag nat, betyd at der kom hård 
frost, hvilket bevirkede, at nu var pisterne meget hårde og isede. Det 
stillede store krav til løbernes tekniske kundskaber. Ud over de løbere der 
hjemførte medaljer, så presser der sig en række løbere fra Roskilde 
Skiklub på i de yngre rækker. Så vi ser fortrøstningsfuldt på fremtiden 
udtaler leder af konkurrenceafdelingen i Roskilde Skiklub, Mogens 
”Nuser” Christiansen. Der er løbere klar i kulissen til at tage over efter 
Johnny Albersten der mere eller mindre har stoppet sin lange karrierer på 
pisterne. 
 
 
                                                                                         Roskilde Skiklub 
                                                                               Konkurrenceafdelingen 
                                                                                          Michael Gøttrup 
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Medaljefordeling for løbere fra Roskilde Skiklub 
 
Navn Række Disciplin Guld Sølv Bronze 
Lærke Sybrandt Damer Kombineret 1 
Johnny Albersten Herrer Kombineret 1 
Jørgen Nielsen Herre 46+ Kombineret 1 
Caroline Golf Iversen Piger 11 Kombineret 1 
Marina W. Rusholdt Piger 11 Kombineret 1 
Lærke Sybrandt Piger 17 Kombineret 1 
Johnny Albersten Herrer SL 1 
Caroline Golf Iversen Piger 11 SL 1 
Malene Ø. Madsen Piger 15 SL 1 
Lærke Sybrandt Damer SSL 1 
Jonas Magnild Drenge 20 SSL 1 
Johnny Albersten Herrer SSL 1 
Caroline Golf Iversen Piger 11 SSL 1 
Jukie Sneholdt Piger 11 SSL 1 
Lærke Sybrandt Piger 17 SSL 1 
Lærke Sybrandt Damer Super G 1 
Sebastian Aarosin Drenge 17 Super G 1 
Jonas Magnild Drenge 20 Super G 1 
Jørgen Nielsen Herre 46+ Super G 1 
Johnny Albersten Herrer Super G 1 
Sebastian Aarosin Herrer Super G 1 
Lærke Sybrandt Piger 17 Super G 1 
 

SL = Slalom 
SSL = Storslalom 
Super G = Super G 
Kombineret = SL + SSL 
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Hemsedal 2007 

 
Traditionen tro sluttede sæsonen af med turen til Hemsedal. 
To fyldte busser med forventningsfulde skiklubmedlemmer kørte af 
sted fra Roskilde torsdag, og humøret skulle hurtigt vise sig at være 
højt. I hvert fald i bus 2 hvor beboerne fra hytte 50 havde en stor aften 
og den midtsjællandske dialekt kom til sin ret! 
 
Man kan diskutere komforten i en hvilebus og nattesøvn var ikke det vi 
fik mest af, men med udsigten til tre dage på ski (for enkeltes 
vedkommende en og to!) , de dejlige hytter i Veslestølen og hyggelige 
mennesker, så bider man meget i sig. Enkelte havde dog helgarderet 
sig med sovebriller, lændepuder og hørepropper og det så ud til at 
hjælpe.  
 
Vi ankom tidligt fredag morgen, skiftede tøj på en meget kold 
parkeringsplads og spiste morgenmad. Herefter skulle nogle enkelte på 
skiskole, vi andre kastede os ud på pisterne, som var meget fine. Vejret 
var i det hele taget perfekt. Et enkelt medlem var dog så uheldig, at 
brække benet og måtte i hast køres til Oslo, hvor han blev opereret. Det 
gik heldigvis godt, men synd for ham og hans familie. Til alle - HUSK 
skigymnastikken! 
 
Efter en dag på ski gik turen til hytterne, hvor vi fik pakket ud, lavet 
mad og snakket. Jeg var så heldig at bo sammen med 11 hyggelige 
mennesker, hvor Thomas var vores ”hyt`formand”. Han havde sørget 
for næsten alt og for at vi alle skulle have det godt. Dette inkluderede 
desværre også en allestedsværende struds, som meget hurtigt blev os 
alle for meget, men som han åbenbart så lyset i. Måske klubbens nye 
maskot?  
Strudsen blev præsenteret for samtlige medlemmer senere samme aften 
på en ”Tour de Chambre” rundt i området, hvor vi var nogle som gerne 
ville hilse på de andre medlemmer.  
 
Lørdag skulle vise sig at blive den perfekte skidag og vi var alle tidligt 
ude på pisterne. Vi stødte ind i medlemmer, som selv havde taget turen 
i bil og alle blev inviteret til afterskiing på terrassen i nr. 50. Der var 
planlagt gluhwein og tonsvis af baconchips, købt fordi papkassen de 
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stod i var praktisk, ikke pga. smagen. Fire hytter hjalp til med 
”weinen” og kl. 16.00 begyndte folk at strømme til. Det var meget 
positivt at opleve. Stemningen var høj, musikken spillede og det var 
godt, at der blev arrangeret noget socialt. Det har været en mangel på 
nogle af turene, men dette fungerede rigtig fint. Strudsen blev 
præsenteret for folket, men endte med et brækket lårben. Ærgerligt 
mente nogen, heldigt mente andre. 
Resten af lørdagen gik endnu engang op i hygge, rødvin, snak og en 
enkelt dans eller to! 
 
Søndag havde nogle af os fået lovning på godt vejr, men dagen startede 
med tunge skyer, tåge og tø. Hytterne skulle rengøres og alle var lidt 
matte. Endnu et uheld indtraf. Et brækket kraveben hos et af de unge 
medlemmer. De fleste tog ud på ski, men nogle af os måtte kapitulere 
efter en tur og endte sovende på en sofa eller med en ”kryds og tværs” i 
nr. 46. Ærgerligt, men nok alligevel meget fornuftigt sikkerheden taget 
i betragtning. 
 
Busserne hentede os ved 17.00 tiden og så gik turen hjem mod 
Danmark igen. Glade, mætte, trætte og alle med lysten til en ny tur 
eller bare nogle ekstra, skønne dage i Norge.  
Vi ser frem til næste år og næste skisæson.                                
                                                                                                  Astrid  
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ROSKILDE SKIKLUB  
SÆT KRYDS OG UDFYLD KUPONEN 

 
 INDMELDELSE   ÆNDRING   UDMELDELSE 
        

 Familie   Senior    Junior (< 18 år) 
 

Medlemsnr. 
(8 cifre) 

Navn 
(ved “familie” angives navn og fødselsdato for HVERT familie-
medlem) 

FØDSELSDATO 

   

   

   

   

   

  
Adresse  
Postnr./by  
Telefon privat  Arb./mobil telefon nr.  
Kuponen sendes eller faxes til: 
Gurli Vittrup, Gundsølillevej 43A, Gundsølille, 4000 Roskilde 
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REGLER FOR »ROSKILDE SKIKLUBS REJSER« 
Pkt. 1 Du kan kun tilmelde dig til en tur, hvis du er medlem, har betalt indskud og 

herudover kontingent for den pågældende sæson. Manglende eller for sen ind-
betaling af enten turens depositum eller restbeløb kan medføre, at du udeluk-
kes fra deltagelse i turen. Alder ved afrejsetidspunktet er gældende for prisen. 

 
Pkt. 2 Det påhviler medlemmerne selv at tegne de nødvendige forsikringer, herunder 

afbestillings- og sygeforsikring. 
 
Pkt. 3 Ved afbestilling tilbagebetales depositum minus kr. 300,-. 
 
Pkt. 4 Erstatningsdeltagere kan kun formidles via klubben. 
 
Pkt. 5 Ved afbestilling mindre end 2 måneder før afrejse er tilbagebetaling bl.a. af-

hængig af, om der kan skaffes anden rejsedeltager (medlem). Den fulde beta-
ling kan i værste fald påregnes tabt. Afbestillingsforsikring tegnes individuelt. 
Eventuel tilbagebetaling sker først efter rejsens afvikling. 

 
Pkt. 6 Alle henvendelser om afbestilling eller ændring skal ske skriftligt til den per-

son, der har modtaget tilmeldingen. 
 
Pkt. 7 Ved deltagelse i klubbens ture skal man ikke påregne, at indkvarteringsstedet 

er tilgængeligt før efter kl. 17:00 på ankomstdagen. Ligeledes kan vi risikere, 
at indkvarteringsstedet skal forlades kl. 9:00 på afrejsedagen. 

  

TILSKUD 
A. Aldersgruppe 

Op til 20 år. Der kan dispenseres herfra. 
For at komme i betragtning bør følgende være opfyldt: 

 
1. Medlemskab og betalt kontingent mindst et år. 
2. Været aktiv deltager i skisportsarrangementer, træning eller lignende. 

Således ikke kun de arrangementer, hvortil der søges tilskud. 
 
B. Tilskudsstørrelse 

Afgøres blandt andet af antal ansøgere hver sæson. Udbetalingen sker først, 
når du har deltaget i arrangementet og tilsendt bestyrelsen kvittering. 

 
C. Hvad kan der søges til? 

1. Udtagelse til deltagelse i træningsarrangementer/-grupper, kreds-, skifor-
bunds- og mesterskabsarrangementer. 

2. Diverse træningsture, som klubben ikke i forvejen giver tilskud til. 
 
D. Hvornår skal der søges? 

Senest den 1. december for den følgende sæson. Oplys, at du er tilmeldt eller 
vil tilmelde dig. 
Oplys pris på arrangementet. Når alle ansøgninger er indkommet, kan vi tage 
stilling til den endelige tilskudsstørrelse. 
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 Roskilde Skiklub Hedeland  

 AKTIVITETSKALENDER  

Dato  Dag 

5. - 8. juli Roskilde festival 2007  
Søn. 6/5 Hedelandsløb Kl. 10.00 

Søn. 3/6 Hedelandsløb Kl. 10.00 

Søn. 1/7 Hedelandsløb Kl. 10.00 

Søn. 5/8 Hedelandsløb Kl. 10.00 

Søn. 2/9 Hedelandsløb Kl. 10.00 

Søn.7/10 Hedelandsløb Kl. 10.00 

Søn.4/11 Hedelandsløb Kl. 10.00 

Søn. 2/12 Hedelandsløb Kl. 10.00 

   

 


