
 

 
 

Medlemsblad for 
ROSKILDE SKIKLUB 

HEDELAND 
31. årgang Oktober 2007  Nr. 4 

 
 
 

 
                                          

                                                           Foto: Annette Sejrsen 
 

Hemsedal 2007 
 
 

 
 



SIDE 2 • BINDINGEN SIDE 2 

 

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 medlem af Roskilde Skiklub, 
Tillykke, du sidder nu med Roskilde Skiklubs længe ventede og meget 
eftertragtede vinterrejsekatalog 2007/2008 i hånden. Det kan du takke dig selv 
for, da det betyder, at du har betalt dit kontingent rettidigt. Vi gør det nemmere 
for dig i fremtiden ikke at skulle huske rettidig indbetaling, og dermed slippe for 
at bekymre dig om at modtage fremtidige kataloger, så snart de udkommer. Du 
skal blot melde dit kontingent til PBS/Betalingsservice. 
Dette overflødighedshorn af lækre skiture byder på både klassikere, nyheder og 
klassikere med nyheder. 
Uge 3 går som sædvanligt til Abtenau i 4 dage. Nyheden er, at vi forsøger at 
medbringe vores eget afterski-orkester, 132 pladser. 
Uge 5 byder på to ture; en tur med hotelbus til Canazei, 24 pladser og en tur til 
Canada med skiløb på tre destinationer, 20 pladser. 
Uge 8 er familietur med tog til Valloire i Frankrig, 70 pladser. 
Uge 10 går også med tog, men til Sauze d’Oulx i Italien, med ”eget” hotel i 
terrænet, 48 pladser. 
Læs mere om disse ture i dette katalog, hvor du også kan melde dig til. Tøv ikke 
for længe!! 
Ungdomstur og Hemsedal annonceres senere. 
Sæsonen er godt i gang med skigymnastik hver onsdag i Himmelev Hallen. Der 
venter en udfordring, idet Roskilde Kommune, der hævder, at de støtter sporten, 
har valgt at hallen fremover skal fungere som en gymnastiksal, med en pedel der 
åbner og lukker. Det betyder, at cafeteriet lukker. Kan i få øje på støtten til 
sporten? 
Rulleskøjteløb er hver fredag i Roskilde Hallerne. 
Hedeland skal klargøres til en sjov og forhåbentlig lang sæson. Der er 
arbejdsdag 4/11 kl. 9.00 
Klubfesten afholdes 10/11 på Restaurant Vigen. Route 66 står for danserytmerne. 
Festen blev annonceret i forrige nummer af Bindingen. Der er stadig få ledige 
pladser, så skynd dig at finde tilmeldingsblanketten og få den fyret af. Det bliver 
ikke kedeligt! 
3/11 er der Ski Event på Rådhuspladsen i København med sne fra Sölden og 
Roskilde Skiklub repræsenteret. 
 
Vi ses.          
            
                                                                                              Nis Nørgaard 
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ROSKILDE SKIKLUB: 
 
E-mail: roskilde.skiklub@ofir.dk 
www.roskildeskiklub.dk 
  
 
BESTYRELSEN: 
Formand: 
Nis Nørgaard 
Rosengårdsvej 38 
2830 Virum               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 Sejrsen 
Dr. Margrethesvej 24, 
4000 Roskilde   46 36 72 68 
E-mail: annette.sejrsen@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 
 
 
Konkurrenceudvalg: 
 
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. november  2007 
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Abtenau Østrig / Dachstein-West 15. - 20. januar 2008 

 
Den korte tur i januar går igen i år til ski region Dachstein-West med overnatning i Abtenau.  

Vi følger op på seneste års succeser, med booking af 132 pladser, hvilket svarer til 3 busser. Det er 
5 år vi arrangerer denne tur. 

Vi har booket 3 hoteller der alle ligger på det lille hyggelige torv i Abtenau. Der vil blive arrangeret 
spisning på 2–3 hoteller, ved tilmelding på 132 deltagere. Hotellerne er beliggende i selve Abtenau. 
Der vil fra byen være mulighed for at tage ski bus umiddelbart uden for hotellerne. Turen til 
Dachstein tager ca. 10 min. i gratis ski busser. Vore egne busser vil  kunne benyttes i et vist 
omfang. 

Vi forsøger at arrangere en dags tur til Wagrain, eller Obentauern. Kryds af på tilmeldingen hvis du 
vil med på denne tur. Pris med transport ( ca. 50 min med bus) og liftkort 250,- kr. 

Skriv hvis skiskole ønskes -  tilbydes til: Notere 1. begyndere – 2. lettere øvede Der vil igen i år 
være en T-shirt med skiklubbens logo på. Skriv T-shirt størrelse på tilmeldings blanketten. 

 

Følgende facts om turen: 

Afrejse:  Tirsdag den 15. januar ca. kl. 16:30 

Hjemkomst:  Søndag den 22. januar ca. kl. 10:00 

Transport:  I hvile bus tur-retur.  Med 44 sæder. Sådan at der er god plads til ben og hvile. 

Indkvartering:  I dobbeltværelser med eget bad, toilet og fjernsyn. Mulighed for eneværelse mod tillæg. 
(tillæg 300,- kr.) ( max 10 pladser) 

Pension:  4 x morgenbuffet og 3 gange aftensmad med 3 retter ( spisning aftales nærmere 
når vi kender det nøjagtige deltagerantal) 

Liftkort:  4 dage i Dachstein-West 
(40 lifte inkl. svævebane fra bunden med 130 km’s piste) 

Leje af 
udstyr:  

Der vil være mulighed for at leje udstyr til en rimelig pris. 

Pris:  Alt dette får du for 2.600,- kr. uanset alder.  Bemærk : det er 4 dage på ski.. 

Tilmelding:  Anvend tilmeldingsblanketten og indbetal rejsens pris inden den 1 november. Såfremt der 
ikke er flere pladser, vil du få besked hurtigst muligt. Ved enkelttilmeldinger uden ønske om 
eneværelser sammensætter vi. 
Husk medlems nr. - ..Nye medlemmer kan vedlægge kopi af indmeldingskvitteringen..  
Husk at skrive tlf.nr. og e-mail adresse på tilmeldingsblanketten 

Se de generelle regler for rejser med Roskilde Skiklub bag i Bindingen, specielt afsnittene om tilbagebetaling i tilfælde 
af afbud.Tilmeldingsblanketten sendes til: Teknisk arrangør er: 
Kim Truesen                     Lisbeth Winge og           Michael Christensen 
Holbækvej 36, 3. th.             40794441                             29250078 
4000 Roskilde 
Tlf. 46371464  Mobil 5045671 

e-mail truesen2@msn.com   winge@cool.dk    michael_egholm_christensen@hotmail.com 
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Uge 5 – Luksus med Hotelbus 

 
Canazei i Italien. Verdens største skiområde  

(Superski Dolomiti - 1.220 km pister op til 3.269 m o/h. Størstedelen i 
1.900 – 2.600 m) 

 
Nu skal det prøves!  
Hos Østergaard Skirejser har vi reserveret en luksus hotelbus med 24 opredte senge 
og 24 lædersæder, grupperet omkring 2- og 4-mandsborde.  
Vi skal bo i Canazei i 1.460 m. højde og har hotel Albergo Denise for os selv – et lille 
hyggeligt hotel med restaurant, bar og opholdsrum. Hotellet ligger 350 m fra liften, 
men tæt på skovløjpen, så der er knap så langt at gå hjem efter dagens sidste skitur. 
Hotellet er nyrenoveret med 2- og 4-sengs værelser – alle med eget badeværelse. 
Opholdet er med halvpension, dvs. morgen- og aftensmad. 
Vi har 8 dage på ski (lørdag/lørdag) og har liftkort til hele det store område, som 
byder på et udvalg af pister i alle sværhedsgrader. Lige udenfor døren har vi ca. 500 
km pister, og de øvrige 720 km pister kan nemt nås med områdets busser. 
Der bliver selvfølgelig tilbudt skiskole til favorabel skiklub-pris – afhængig af 
interessen. Og for de virkeligt seje er der rigeligt med off-piste muligheder fra toppen 
af Sella-massivet.  
Skiklubbens picnic vil blive henlagt til et sted hvor alle har mulighed for at komme til 
og fra. 
Der er afrejse fra Roskilde fredag d. 25. januar klokken ca. 12.00 med almindelig bus 
til Kolding, hvor hotelbussen holder klar til os. Hjemkomst søndag d. 3. februar ca. 
klokken 15.00.  
Lidt mere om bussen:  
Dobbeltdækkerbus m/køkken og toilet, indrettet med 24 komfortable sæder grupperet 
omkring 2- og 4-personers borde.  
Der er 24 sovepladser fordelt på 12 ekstra brede senge, bestående af 4 dobbeltsenge 
og 4 enkeltsenge, samt 12 smalle senge i 6 dobbeltsenge. Alle senge er i fuld længde 
og forsynet med læselampe og højttaler. Morgenmad er inkluderet på ud- og 
hjemturen, og aftensmaden kan bestilles og betales hjemmefra.  
Du bestemmer selv, om der skal klædes om til middagen, og hvornår det er tid at gå i 
seng. 
Som det ses, er antallet af pladser og brede senge begrænset. Så tilmelding og 
sengefordeling er efter først-til-mølle princippet. De smalle senge er 200 kr. billigere 
end de brede.  
Hvis vi bliver flere end 24 – og kun i dette tilfælde – er der mulighed for at købe 
yderligere pladser med tog eller kabinebus. Kabinebussen er mere komfortabel end en 
almindelig sovebus, men har ikke hotelbussens faste senge og øvrige luksus. I givet 
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fald er prisen med kabinebus 880 kr. billigere og med tog 380 kr. billigere end med 
hotelbussen i bred seng. Men vi fylder først og fremmest hotelbussen op og du kan 
således ikke bestille turen med tog eller kabinebus.  
Skiklubben forbeholder sig ret til at fordele bus- og værelsespladserne sådan, at der 
bliver plads til alle. Men angiv gerne, hvilken sengetype du ønsker, samt hvem du 
ønsker at bo sammen med. 
Prisen pr. person er 7.750 kr. 
Hertil kommer betaling for evt. aftensmad i bussen og en mindre egenbetaling for evt. 
skiskole. 
Prisen dækker transport i hotelbus med bred seng og morgenmad t/r., 7 overnatninger 
i 2- el. 4-sengsværelse på Albergo Denise m/halvpension. Liftkort i 8 dage til hele 
Superski Dolomiti. 
Får du tildelt en smal seng i bussen refunderes 200 kr. 
Der gives desuden følgende rabatter: 
Seniorer født før 1.12.1947:  170 kr. 
Børn født efter 1.12.1991:     500 kr.  
Børn født efter 1.12.1999:  1.650 kr.  
Forsikring er ikke inkluderet og kan ikke tegnes gennem skiklubben. 
Send straks tilmeldingsblanketten til mig og indbetal depositum på 1.250 kr. i 
Roskilde Bank, konto 6160 4642571. Husk at angive deltagernavne. Restbeløbet skal 
betales senest 1. december til samme konto. Tilmelding er først gældende, når 
depositum er betalt og tilmeldingsblanket modtaget. Deltagelse på turen 
forudsætter i øvrigt gyldigt medlemskab af skiklubben.   
Såfremt pladserne i hotelbussen er udsolgt vil du snarest muligt få besked. 
 
Se endvidere de generelle regler for rejser med Roskilde Skiklub, bag i Bindingen. 
 
Ski-hilsner                                    
                                                                                                                        Gert 
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CANADA, uge 5. 
 
To klubmedlemmers besøg i Canada har dannet grundlag for, at sammensætte denne 
fantastiske tur i samarbejde med ”Østergaard'ernes Ski & Rejser”. Undervejs skal vi 
besøge tre forskellige skiområder. Vi har lejebiler til rådighed hele ugen og især det 
sidste indkvarteringssted bør fremhæves – meget hyggelig bjælkehytte hvor vi 
sandsynligvis vil fylde det hele. 
Denne tur er for skiløberen, som behersker røde pister uden problemer. Ønsker du 
heliskiing som tilvalg bør du ligeledes kunne klare de sorte pister. 
Programmet ser således ud: 
 

Fernie, Park Place 
Lodge: 

4 nætter, 3 skidage i Fernie Resort. 
Ophold på dobb.vær m/the-køkken, badevær. 

Herefter 1,5 times biltransport. 
 
Panorama ressort: 1 skidag I Panorama m/mulighed for tilkøb af 

heliski m/tre løft. (næsten et ”must”) 
Endnu en times 
biltransport. 
 

 

Vagabond Lodge: 4 nætter, 3 skidage I Kicking Horse Resort. 
Ophold på dobb.vær. inkl. morgenmad 

 
 
Afrejse: 
 

Lørdag d. 26. januar fra Kastrup lufthavn. 

Hjemkomst: 
 

Mandag d. 4. februar i løbet af dagen. 

Pension: 
 

Ikke inkl. Vi har dog morgenmad de sidste 3 dage på Vagabond 
Lodge. 

Liftkort: 
 

Inkl. alle dage. 

Heliskiing: 
 

Dette foregår i Panorama og koster 3.500,- udover turprisen. 

Billeje: Vi regner med at leje luksus biler og have dem til rådighed fra 
ankomst til afrejsen i lufthavnen. Dette er ikke inkl. i prisen og 
koster ca. 1.000,- udover turprisen. 

 
 
 
Hos ”Østergaard'ernes Ski & Rejser” har vi forhåndsreserveret 20 pladser til en pris 
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af 9.995,-. Mange penge, men helt klart også en tur ud over det sædvanlige! 
 
 
Tilmelding uden forudgående indbetalt kontingent betragtes som gave til tur-
arrangøren – tak!                                                                                       
Se generelle regler for rejser med Roskilde Skiklub bagerst i Bindingen. 
 
Tilmelding: Fremsend mail til: thomas@svanevej.dk med medlemsnr. og navn. 
Indbetal ligeledes 1.800,- på reg.nr. 6160, kontonr.: 4646812 og du vil herefter blive 
kontaktet for nærmere information. 
 

Thomas Nielsen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Børne- og familietur i uge 8, 2008 
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Valloire i Frankrig 
 
Årets børne- og familietur i uge 8 går til Valloire i Frankrig. 
 
Turkonceptet er det samme som sidste års tur: 

• Transport med tog 
• Hotel med ½ pension, tæt ved lift 
• Undervisning/træning til børnene. 

 
Landsbyen Valloire ligger 1.430 
meter over havet, i nærheden af 
Col de Galibier, og ca. 50 km fra 
Albertville. Skiområdet omfatter 
også 
Valmeinier:www.valloire.net 
 
Der er 150 km pister og 34 lifter 
fordelt på et meget varieret 
skiterræn, op til 2.600 m. over 
havet. 
 
Området er ikke snesikkert, men 
får normalt meget sne. Det skulle være velegnet til familier med børn, både 
nybegyndere, men også med fun-park for de store. 
 
Vi skal bo på Hotel Les Gentianes i centrum af Valloire. Kabineliften ligger i kort gå-
afstand fra hotellet. Alle værelser er indrettet med egen bruser/WC. Hotellet har bar, 
legerum og fælles opholdslokaler. 
Spisning for skiklubbens medlemmer 
foregår i fællesskab og omfatter 
morgenmad og aftensmad. Undtagen 
onsdag aften, hvor køkkenet er lukket. 
 
Det har vist sig umuligt at skaffe lige så 
mange pladser, som de seneste år. Der er 
derfor et begrænset antal pladser svarende 70 stk. 

lift

hotel

150 m
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Facts om turen: 
Afrejse: Fredag 15. februar før frokost (ankomst formiddag) 
Hjemkomst: Søndag 24. februar eftermiddag, (afrejse eftermiddag) 
Transport: Tog (liggevogn) fra Høje Taastrup + 1 par ski per deltager 
Liftkort: 8 dage til hele området (Valloire og Valmeinier) 
Pension: Fælles spisning. ½ pension med morgen- & aftensmad –også på 

ankomst- og afrejsedag. Ingen aftensmad onsdag  
Værelser: 2 sengs-, 3-sengs og 4-sengsværelser. Angiv ønske om 

værelsesstørrelse og hvem I ønsker at dele værelse med 
Skiklubben forbeholder sig ret til at opsplitte, fordele og sammensætte værelserne, 
således at der bliver plads til alle 
Skiskole: Der vil være ca. 1½ timers gratis træning/skiskole for alle børn og 

unge 3 formiddage + 1 eftermiddagsarrangement for alle. Vi 
forventer at have egne instruktører med.  

Forsikring: Forsikring er ikke inkluderet og kan ikke tegnes i klubben. 
 Husk det gule sygesikringskort omfatter ikke ski-skader, 

hjemtransport, mv. Tegn separat forsikring. 
Pris: Alle priser dækker transport i tog, bus, hotelophold med ½ pension 

(se ovenfor), skiskole til børn og liftkort i 8 dage: 
• Voksne (fra årgang 1988 og ældre) ............................... kr. 5.700 
• Unge (årgange 1989 – 1994) ......................................... kr. 5.100 
• Børn (årgange 1995 – 2001) .......................................... kr. 4.600 
• Små børn (fra årgang 2002 og yngre)............................ kr. 3.600 

 
Depositum: Kr. 1.000 per person – uanset alder – betales ved tilmelding 
Restbeløb: Skal indbetales senest den 31. december 2007 
 
Bemærk: Der udsendes ikke girokort, påmindelser eller rykkere 
 
Tilmelding: Anvend tilmeldingsblanketten. Indsend straks 
 Tilmelding er først gældende, når depositum er betalt og 

forudsætter medlemskab af skiklubben 
Tilmelding sker efter "først til mølle" princippet. Såfremt der ikke er flere pladser, vil             
du få besked snarest muligt og maks. 3 uger efter indbetaling af depositum. 

 
Se endvidere de generelle regler for rejser med Roskilde Skiklub, bag i 

Bindingen. Specielt afsnittene om tilbagebetaling i tilfælde af afbud. 
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Sauze d’Oulx i uge 10, 2008 
Igen i år går turen i uge 10 til en for skiklubbens medlemmer ny og ukendt 
destination. Sauze d’Oulx ligger på trods af det franskt klingende navn i Italien. 
Vi har lejet hele Hotel Monte Triplex med 48 pladser. 
Via Lattea – Mælkevejen kalder man det store skiområde, som Sauze d’Oulx er 
en del af. Her kan du boltre dig på 400 km varierede pister i det herligste 
skiterræn. Har du lyst og evner, er der 1000 km off-piste til rådighed. Omkring 
Sauze d’Oulx er der mange pister for let øvede. Området er utroligt varieret med 
idylliske skovpister og små frokostrestauranter ude i terrænet. Omkring Sestriere 
er sværhedsgraden relativt høj. Øvede skiløbere finder flest udfordringer her. Har 
du lyst til længere dagsture, er der også muligheder for store naturoplevelser og 
herligt skiløb på udflugter til Sansicario, Cesana og Claviere. En anden 
spændende mulighed i Sauze d’Oulx er heliskiing. 
Som du kan fornemme, er der muligheder for alle på denne tur. 
Vi skal bo på Hotel Monte Triplex, hvor vi har 
reserveret alle 48 pladser. Hotellet har restaurant 
og kælderbar, begge med hyggelig pejs. 
Indkvartering i dobbeltværelser med bad/toilet og 
danske dyner. Opholdet er med 
morgenmadsbuffet og 2-3 retters aftenmenu. 
Hotellet drives af lokale kræfter og ligger oppe i 
terrænet ved mellemstationen. Dette betyder, 
at der ikke er adgang til/fra hotellet, når lifterne er lukket! 
Hotellet ligger et par minutters gang fra liften. 
7 dages liftkort er med i prisen 
Der er 48 pladser på turen. 
Togtransport foregår med Skiekspressen med afgang fra Høje Tåstrup fredag 29/2 
kl. 10.38 og hjemkomst samme sted søndag 9/3 kl. 16.23. 
Sovepladser med pude og tæppe. Der kan bestilles morgenmad på både ud og 
hjemrejse for DKK 39,- pr. måltid. Skal bestilles ved tilmelding. 
Udover håndbagage må hver person medbringe en kuffert og en støvletaske. 
Transport af ski pakket i skipose koster DKK 250,-/par og skal bestilles ved 
tilmelding. 
Prisen er 5700,- pr. voksen. Børnerabatter 
fremgår af tilmeldingsblanketten. Udfyld og 
send den i dag, indbetal depositum, og du er 
på!  
Husk i den forbindelse, at indbetalte beløb, der 
ikke kan identificeres med navn og medlemsnr., 
betragtes som gaver! 
Kort sagt en seriøs tur for seriøse skifreaks og til 
en helt useriøs pris!!  
Bindingen Se endvidere de generelle regler for rejser med Roskilde 
Skiklub bag i.
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Sendes til: Kim 
Truesen, 
Holbækvej 36, 3. 
th., 4000 Roskilde 
 

______   (afkryds)  
ØNSKER  ENKELT 
VÆRELSE tillæg  
Kr. 300 og  læg 
beløbet til samlet 
pris.

 

HUSK AT ANFØRE 
Størrelse på t-shrit 

ANTAL :  

STR: 

NB NB !!!:  
TILMELDING  ER 
KUN GÆLDENDE 
ved fremsendelse af  

KORREKT UDFYLDT  BLANKET , SAMT RETTIDIG INDBETALING. Andre  former  for  tilmelding kan desværre  IKKE..godtages. 

   

Tilmeldingsblanket: 
Abtenau Østrig / Dachstein-West, 15-22 januar 
2008          NB NB !!  Tilmelding er bindende . Wagrain 

Kr. 250 
Antal 

Skiskole 

husk niveau 

antal + niv. 1 ell. 2 

Rejse/ophold og 
liftkort  

Pris: 2.600 
kr./person 

Samlet pris 

  I DKK 

Medlemsnr.: 
(6 cifre) 

Navn + e-mail og tlf.nr : 

Vigtigt for arrangør! 

    

      

      

      

      

      

      

 

Totalpris Konto: 6160-4642563                  
SENEST 1/11-07 

 Indsend
t af: 
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TILMELDINGSBLANKET: Ønske Skiskole Rejse/ophold 
og liftkort  

Rabat (angiv 
fødselsdato/år) 

Pris 

Canazei i Italien                                            25 
jan. - 3. feb. 2008 med hotelbus   

Bred eller smal 
seng i bussen 

Uøvet el. 
letøvet 

Pris: 7.750 
kr./person 

Senior 170,- kr. 
Børn 500,- eller 
1.650,- kr. (se 
rejsebeskr.) 

  I DKK 

Medlemsnr.: Navn på alle tilmeldte + e-mail og 
tlf.nr. til kontaktperson: 

  

(6 cifre)   

      

  

  

              

              

              

              

              

  Samlet pris           

  Depositum 1.250,- pr. person            

  Restbeløb indbetales senest 
1.12.07 

          

    

  
Alle beløb indsættes på konto: 6160-
4642571  (HUSK NAVNE)       

Indsendt af:  Adresse: 

  

Tlf.: 

 Værelsesønsker:  2 seng 4 seng Bo sammen med:     
NB!:  TILMELDING  ER KUN GÆLDENDE ved fremsendelse af  BLANKET SAMT RETTIDIG INDBETALING.   
       

 
Sendes til: Gert Maegaard, 
Sjølundvej 5, 2650 Hvidovre.                Tlf:36783225  el. 61333225  GEM EN KOPI  
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Hej Alle jer ”in betweens” mellem ung og gammel.. 
Konceptet med teenagedruk for voksne holder og derfor er vi stolte af at 
præsentere Årets skiferie – nu med luksus. 
 
Så er det tid til at tænke lidt på skiferie igen. Roskilde Skiklub vil gerne endnu 
engang være med til at arrangere en tur for os lige midt imellem , de 18 til 35 
årige, hvor vi kan komme til alperne og have den fedeste ferie. Sidste år kan kun 
kaldes for en succes. Vi havde en super fed tur og der var hygge, fest, skiløb, sol 
og folk der kyssede i krogene  til den store guldmedalje. Og så var der ikke 
mindst 
Springsession. Det vil der selvfølgelig være igen. Til dem der ikke ved hvad det 
er, så er det er en event hvor Danmarks bedste snowboardere og skiløbere samles, 
hygger sig og giver den maksimalt gas i parken og på store hop i offpisten. 
Arrangementet er super hyggeligt og der vil blive fyret op med DJ's og BBQ alle 
dagene, i parken og i offpisten den dag det foregår der. 
Se mere på: http://riders.dk/Default.aspx?ID=1372 
Dem der står for det er søde, men ikke de hurtigste ”snowblades på pisten”, så 
siden er ikke opdateret endnu.. men mon ikke den bliver det snart? 
  
Hvornår 
Fredag den 14. Marts til søndag d. 23. mar 2008 
 
Luksus eller Bums 
I år har vi valgt at give mulighed for at bo på to forskellige måder. Enten i billige 
lejligheder eller i større chaletter. Det er stadig i Frankrig så jeg tror ikke man 
skal forvente balsale ect, men chaletterne skulle være 
helt nye og være placeret midt i byen. Det er 6 personers chaletter og hvis man vil 
bo der – så skal man bestille chalet tillæg. 
De  store lejligheder er placeret i: 
Resdience Nevada 
Fermes de Val Claret 
Det er ikke bestemt hvordan og hvor mange vi får hvert sted, men det vil vi dele 
ud når alle er tilmeldt og lejlighedsfordelingen skal laves.  
http://ski-xtreme.dk/vis_lejligheder.asp?id=5 
  
Liftkort 
Der er inkluderet 6 dages Super Tignes kort med i prisen 
 
Bus/Tog /Fly 
Yeps – uanede muligheder. Som standard er der bus med i prisen. Hvis man vil 
med tog eller fly derned, skal man efter man har bestilt turen ringe ind til 
skixtreme og bestille det over telefonen. 
Ekstra pris for tog er kr. 700 
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Ekstra pris for fly er: kr. 1.500 (begrænset mængde pladser) 
 
Fest 
Vi forventer DJ’s til afterski, fællesspisning en aften og gratis Pic-Nic til Back 
Country kickeren. Vi har ikke tjekket helt op på det, men lad os nu se. Ihvertfald 
skal i nok blive tilfredse. Vi vil her gerne sige at der selvfølgelig er plads til al 
den hygge og afslapning man kunne ønske sig, og for de mere friske, er der blevet 
arrangeret nat vandring i bjergene. Dette vil Martin Skovbjerg stå for – hvis i vil 
vide mere om det ring direkte til ham på: 26172961 
  
Tilmelding – begrænsede pladser 
Gå ind på ski-xtreme.dk og skriv RS i tilmeldingsfeltet,  så går det helt af sig 
selv...I år er der dog begrænsede pladser – derfor kan jeg kun love at man er 
dækket af priser og lejligheder etc. ved hurtig tilmelding. 
  
Priser 
Prisen er kr. 3095 
 
Arrangement før: 
Vi har tænkt lidt over det – og hvis der er stemning for det holder vi noget ” hurra 
vi er så glade for påsken med hinanden vi hygger når vi er sammen” 
drukstemnings halløj inden. 
 
Spørgsmål 
Ved så stor en beslutning som en skiferie unægteligt er, kommer der altid en 
masse spørgsmål. Skriv en mail til Skixtreme eller ring derind. Hvis det ikke 
hjælper, så står undertegnede selvfølgelig til rådighed. 
 
Lejlighedsfordeling 
Laves først når alle er tilmeldt.  
Er ham den frække med overskæget med: Måske. 
Hvad med hende den labre i neonrørene: Yeps! 
 
Roskilde Skiklub 
RS har valgt at sløjfe indmeldelsesgebyret på 450 kr. hvis man melder sig ind i 
klubben, hvilket er en forudsætning for at komme med på denne her tur. Man skal 
stadig betale det årlige kontingent på kr. 450, som skal betales når man tilmelder 
sig turen. 
 
Send gerne mailen videre til venner I vil have med – alle er velkomne. 
  
KH 
                                                                                  Sven Møller og Nikolaj Vang 
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Indendørs rul 2007 - 2008  
 
Så er det igen tid til at trække indendørs med rulleskøjterne og forberede lårene til 
skisæsonen. Første gang er fredag den 5. oktober 
 
Træningstid: Fredag fra kl. 20.00 til 23.00 i Roskilde Hallerne Hal C 
 
Træningen er tilrettelagt således, at der vil være plads til begyndere, øvede, 
firehjuls- og femhjulsskatere, far, mor, børn, unge og de ældre, som stadig vil 
være unge. I løbet af de tre timer vil der være undervisning for alle ovennævnte. 
Primært skal vi have det sjovt så mød op i Roskilde Hallerne og deltag i en aktiv 
fredag. Da Roskilde Skiklub kun råder over et begrænset antal undervisere kan vi 
dog ikke garantere undervisning på alle niveauer hver eneste fredag. 
Forudsætninger: Du skal afmontere din bremseklods (vi hjælper dig gerne med 
dette). Dine hjul skal være fuldstændig fri for sten og må ikke lave mærker på 
halgulvet (gennemsigtige hjul er velegnede). Hvis skøjterne har kanter, skruer 
m.m., der kan ridse, skal disse være dækket af kraftigt tape. Du skal være iført en 
cykelhjelm. Du skal være medlem af Roskilde Skiklub (Vi har klubblade og 
indmeldelsesmateriale med om fredagen). 
 
Bemærk at træningen er flyttet følgende datoer  
12/10 trænes i Himmelev gymnasiehal  
2/11 trænes i Trekronerhallen  
9/11 trænes i Himmelev gymnasiehal  

Hvis der er behov for yderligere information kan undertegnede kontaktes. 
 
Teddy Krongaard, Tel.: 46 14 01 46 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitation til alle medlemmer 
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Vi inviterer dig hermed til informationsmøde i klubhuset i Hedeland den 27. 
oktober 2007 kl. 12.00-14.00. Vi vil her orientere om konkurrenceafdelingens 
plan og aktiviteter i sæsonen 2007/2008. 
 
Her vil du kunne høre om de nye tiltag som vi 
introducerer i denne sæson. Aktiviteter der vil være åbne 
for alle medlemmer. Som noget nyt vil vi blandt andet 
introducerer Freestyle på vores ture. 
 
Vi vil overordnet lave aktiviteter, med baggrund i, 
 

• At vi skal skabe bedre skiløbere på en sjov og god 
måde 

• Der skal være aktiviteter inden for alle stilarter inden for alpin skiløb på 
afdelingens ture 

• Der skal være en bred fokus – ingen fastlåsning af medlemmerne på 
specifikke discipliner 

• Aktiviteter skal indeholde et socialt element og de skal være familievenlige 
 
Alle er velkomne - og vi tænder grillen og laver vores kendte burgere, servere lidt 
at drikke, samt meget socialt samvær. 
 
Har du løst til at komme og høre om de mange spændende aktiviteter, så send en 
mail til Michael Gøttrup på gottrup@c.dk og angiv medlemsnummer og navn på 
dem der kommer. 

 
 

Vel mødt konkurrenceafdelingen 
 

Nuser og Michael Gøttrup

Vi har i konkurrence 
afdelingen nedsat en 
projektgruppe, der har 
udarbejdet et idekatalog 
med aktiviteter, der dels 
indeholder et socialt 
element og som er med 
til at gøre dig til en bedre 
skiløber.   
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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 udelukkes 
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  

Dato AKTIVITETSKALENDER Dag 

 Skigymnastik,19.30-21.00 Onsdag 

7/10 Hedelandsløb Søndag 
4/11 Hedelandsløb/Arbejdsdag Søndag 

10/11 Skifest, Restaurant Vigen Lørdag 

2/12 Hedelandsløb Søndag 

Uge 3 Abtenau  

Uge 5 Canada, 3 steder 
Canazei, Italien 

 

Uge 8 Valloire, Frankrig  

Uge 10 Sauze d`Olux  

Påsken Tignes, Frankrig  

Uge 16  Hemsedal  

 


