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HEDELAND SKICENTER
SKICENTRET:
2 parallelle skilifter z 2 begynderlifter z Ski- & støvleudlejning z 4 snekanoner
z Belyst bakke z Hyggeligt klubhus z P-plads lige ved liften

PRISER:

Voksne

Børn (u/15år)

LIFTKORT
Hverdage
Lørdag-søndag

50,- kr.
75,- kr.

25,- kr.
50,- kr.

UDLEJNING, SKI & STØVLER (alpin)
Hverdage
100,- kr.
Lørdag-søndag
125,- kr.

ÅBNINGSTIDER:
Hverdage
Lørdag-søndag

75,- kr.
75,- kr.

kl. 17:00-20:00
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.
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På redaktionens vegne

Formandens spalte
Kære skivenner.
I skrivende stund er den hårde vinter, som jeg ønskede for os alle i foråret desværre
udeblevet, så vi har ikke kunnet udnytte vores fantastiske faciliteter på Hedeland til
skiløb.
Dansk Skiforbund har dog afviklet Skileg for hovedsageligt københavnske børn,
selvom et par lokale institutioner også har deltaget. Det har ifølge forbundet været
en succes, og det er dejligt, at vi har kunnet bidrage til dette og til at udbrede
kendskabet til langrend på græs.
På den kommende arbejdsdag må vi så pille snehegnene ned igen. Det vækker
minder om de tidligere revyer til klubfesterne.
Den globale opvarmning er heldigvis ikke så global, og klubben har haft flere gode
ture sydpå til Abtenau, Canazei, Valloire, Sauze d’Oulx og Tignes og en meget lille
tur til Canada. Jeg er ikke helt opdateret på skaderne endnu.
Næste sæsons ture er så småt på tegnebrættet uden at jeg kan løfte sløret yderligere
nu.
Er lige blevet opdateret om resultaterne fra DM på Hafjell i uge 10, hvor
Konkurrenceafdelingen i Roskilde Skiklub tog godt for sig. Jeg har kunnet tælle 16
guld- og 7 sølv- og 10 bronzemedaljer til os. Tillykke, det er fantastisk flot.
Dette er oveni de flotte resultater fra SM på Hafjell i uge 4, hvor det blev til 4 guld, 7 sølv- og 3 bronzemedaljer. Imponerende arbejde.
Ved DM i freestyle i Avoriaz tog Roskilde guld og sølv i pukkelpiste og sølv i
halfpipe.
Konkurrenceafdelingen holder info-møde om sæsonen 2008/2009 på Hedeland
10/4 kl. 19.30.
Når I læser dette har der været afholdt generalforsamling. Jeg håber, den har været
konstruktiv og er blevet afholdt i god ro og orden, på trods af at formanden ikke
selv kunne deltage.
Jeg vil benytte lejligheden til at sige tusind tak til Gert for hans mangeårige arbejde
i bestyrelsen og som kasserer. Jeg vil savne det gode samarbejde. Håber at han har
fundet en god afløser (det er jeg nu sikker på).
Den næste udfordring er årets Roskilde Festival, der løber af stablen 3/7 – 6/7. 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 info om, hvordan i melder jer som medarbejdere.
Vi håber på bedre vejr end sidste år, en god festival og mange glade og engagerede
skiklubmedlemmer, der vil hjælpe til med at producere, sælge og servere thai og
burgere. Udover den notoriske skiburger kører vi igen i år også med
snowboardburgeren og måske en ny økologisk/vegetarisk burger.
Til sidst vil jeg blot ønske dem, der skal med til Hemsedal en god tur og et godt
klubmesterskab. Konkurrencen bliver hård, så husk hjelm, skjold og måske sværd!
Alle andre ønskes en god sommer og huskes på, at det ligesom på Hedeland (mød
op på arbejdsdagen og se) 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
Rosengårdsvej 38
2830 Virum
E-mail: dr.nis@dadlnet.dk
Næstformand:
Michael Wahlberg
Strandtoften 8
4040 Jyllinge

40 89 38 65

46 73 29 45

Sekretær: (ind- og
udmeldelser,kontingent)

Michael Gøttrup
E-mail: gottrup@c.dk

22 69 72 12
40 73 37 10

Rekruttering, Hedeland:
Kim Truesen, Otto Kornerup og
Olaf Nielsen
Rejseudvalg:
Nis Nørgaard

Kontonumer:

46 14 01 46
(9173) 8 03 81 39

REGLER FOR MEDLEMSKAB:
Sæsonen går fra 1. august – 31. juli.

Bestyrelsesmedlemmer:

Skilledato for junior er 1. januar.
46 36 32 10

Anne Birgitte Risskov Jørgensen
Kornvej 54,
4000 Roskilde
46 37 12 82
E-mail: sos.risskov@mail.tele.dk

30 83 31 02

REDAKTIONEN PÅ BINDINGEN:
Redaktør: Astrid Gade Frandsen
E-mail: astrid.gade@paradis.dk
Webmaster: roskilde.skiklub@ofir.dk
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Konkurrenceudvalg:
Mogens ”Nuser” Christiansen
E-mail: nuser@private.dk

Rulleskøjter:
Teddy Krongaard

Gurli Vittrup
Gundsølillevej 43A y Gundsølille
4000 Roskilde
E-mail: roskilde.skiklub@ofir.dk

Helle Henriksen
Lysholmvej 22,
4000 Roskilde
E-mail: hehe@lundbeck.com

Kantine, Hedeland:
June Kranker og Lisbeth Feddersen
Festival:
Michael Wahlberg
E-mail: mw@niro.dk

Kasserer:
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
E-mail: thomas@svanevej.dk

UDVALG:
Arbejdsdag/sneproduktion:
Bent Petersen og Vagn Hansen

Familiemedlemmer skal have samme folkeregisteradresse, og når man fylder 21 år,
skal man være selvstændigt medlem.
Kontingent:
Junior < 21 år
Senior (fyldt 21 år)
Familie

kr. 275,kr. 450,kr. 900,-

Indskud:
Junior < 21 år
Senior (fyldt 21 år)
Familie

kr. 275,kr. 450,kr. 900,-

MEDLEMSTAL:
Ca. 780 enkeltmedlemmer
Deadline for BINDINGEN:
Ca. 1/8-2008, Tjek hjemmesiden!

Referat fra generalforsamling i Roskilde Skiklub
Tirsdag d. 25/3-2008
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Jan Kristensen, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.
Jan konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gav herefter ordet til Michael
Wahlberg (næstformand).
2. Formandens beretning.
Formandens beretning blev i år fremlagt af næstformand Michael Wahlberg, da formanden (Nis
Nørgaard) ikke var tilstede.
Beretning for sæsonen 2007.
Roskilde Skiklub har pr. 27/2 2008, 717 medlemmer, som varierer i løbet af sæsonen.
Klubbens mange aktiviteter omtales særskilt.
Hedelandsløb:
Hedelandsløbet har haft en stor fremgang i deltagerantallet. Der har stort set været omkring 100
deltagere hver gang og i alt har 1150 deltaget i denne sæson. Decemberløbet satte rekord med 135
deltagere.
Ski-gymnastik:
”Tilløbstykke i Himmelev” stod der i ugeavisen efter at Roskilde Avis havde besøgt Himmelev
Hallen i efteråret. Og det er ganske rigtigt, at ski-gymnastikken er meget velbesøgt og klubbens
sociale aktivitet gennem hele sæsonen. Christine og Thomas styrer musikken, øvelserne og
deltagerne med hård men kærlig hånd. Christine er i gang med den tredje sæson og Thomas sin
syvende, så det er rutinerede kræfter, der måske kan overtales endnu en sæson efter sommeren.
Kantinen har gennemgået en meget positiv ændring og der er kommet sunde italienske
hjemmebagte grovboller med salat på disken – noget som flere kan bruge efter de obligatoriske
mavebøjninger.
Der har været en lille nedgang i deltagerantallet her i det tidlige forår. Dette har ikke umiddelbart
kunne forklares, men Christine og Thomas laver meget gerne om på konceptet, såfremt det måtte
ønskes af potentielle deltagere.
Bindingen:
Bindingen er i sæsonens løb udkommet, som det plejer i et oplag på cirka 550. Der har været små
begynderfejl, men vores søde redaktør Astrid har også været meget alene om den store opgave.
Astrid efterlyser små skriverier om jeres oplevelser med klubben, eller andet i finder interessant at
delagtiggøre klubbens medlemmer i – gerne med billeder.
Hedeland:
Sæsonen 2007 har desværre været en skuffelse, idet vejrguderne ikke har været i det lune, der
passer os bedst. På grund af manglende sne har vi ikke haft en eneste dag med mulighed for skiløb.
Heldigvis har Dansk Skiforbund afholdt ”Ski-leg” uden sne. Mere end 300 børn fra hovedsageligt
københavnske daginstitutioner har tumlet rundt på Hedeland og dyrket langrend på græs.
Jeg skal opfordre jer til at deltage i den snarlige arbejdsdag, hvor vi skal have ryddet af. I kan melde
jer hos Vagn, der også har datoen.
Festival:
2007 var en våd omgang. Vistnok den vådeste festival nogensinde, men det gik. De fleste af vore
225 hjælpere holdt ud til den bitre ende. Der var nogle unge mænd fra Ålborg, som var ankommet
allerede lørdag inden festivalen, der havde fået nok. Alt deres tøj var vådt, teltet var vådt og
soveposerne var våde. Torsdag eftermiddag var de slagne, og de bad derfor om at få klippet
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armbåndet og tilladelse til at tage hjem. Det var jo ærgerligt – men det er bedre, at de kommer og
siger det end, at de bare bliver væk, så derfor er de velkomne igen i 2008, hvis de tør tage chancen.
Der var også en pige som ringede og meddelte, at nu tog hun altså hjem til Herning, for nu var hun
for våd og kold til at kunne holde det ud længere. Efter lidt snakken frem og tilbage blev vi enige
om ikke at klippe armbåndet, hun skulle i stedet ringe tilbage, når hun var blevet varm og tør.
Dagen efter ringede en anderledes frisk ung dame fra Herning og meddelte, at hun ville tage det
første tog tilbage til Roskilde for at passe sine vagter og høre noget god musik.
Heldigvis havde vi indkøbt nyt telt til medarbejderområdet, så vi på trods af det massive regnvejr
kunne holde os tørre. Som sædvanlig fik vi grillet nogle medarbejderbøffer og åbnet nogle flasker
vin til de hårdtarbejdende. Generelt var humøret i boden godt og folk hyggede sig.
Vi havde vore udfordringer f.eks. blev vi truet med lukning, hvis ikke vi fik drænet det vand væk,
som løb fra festpladsen ind i burgerboden. Så der blev gravet drænkanaler og vandet flød i stride
strømme – rygterne vil vide, at der blev set ørreder, men det er jo nok en overdrivelse.
Vi fik solgt en masse burgere, Thai ret med Ris og Mongolian Barbeque, og så var det jo året, hvor
en ny burger så dagens lys nemlig Snowboardburgeren. Den havde specialbolle og kæmpe bøf og
blev godt modtaget af publikum – ind imellem kunne produktionen ikke følge med efterspørgslen.
Rent økonomisk var det acceptabelt, men med en udsolgt festival havde vi jo håbet på ny
salgsrekord. Sådan skulle det altså ikke gå. Vi lå stadig ikke optimalt i forhold til scenerne, og det
faktum, at mange tog hjem i utide, har også haft en negativ indflydelse på vort salg. Det hele var
dog ikke værre end, at vi stadig tjente en god pose penge til skiklubben.
Efterfesten, som vi holder for alle, der har hjulpet med på festivalen, blev afholdt på San Remo i
Roskilde. Det var et godt arrangement med ca. 50 glade festivaldeltagere.
En tak til alle op- og nedtagere, grønsagssnittere, burgerstegere, riskogere, indkøbere,
skraldsamlere, nattevagter og andet godtfolk, som bidrog til årets festival.
På trods af vejrgudernes ugunst må festivalen siges at have forløbet godt, og vi er klar til at tage
endnu en tørn her i 2008 - denne gang med sol!!
2008 kommer til at byde på flere nyskabelser, bl.a. kan man fra i år tilmelde sig via vor hjemmeside
– tidspunktet vil blive annonceret i Bindingen.
Skiturene:
Abtenau 2008 havde svært ved at sælge alle billetterne til klubmedlemmer og de sidste blev solgt til
venner udenfor klubben, uden tilskud.
134 mennesker sørgede for at denne tur ikke blev kedelig. At vi i år havde vores eget band med var
en succes for after-skien. Tak til Rune og Søren. Vi håber at se dem igen næste år.
Også tak til de heldigvis gale mennesker i klubben der stod for Roskildemesterskabet i Kyrling.
Uge 5 turen til Canazei med hotelbus kunne heller ikke sælges i klubregi. Trods underskud havde
de deltagende en god tur, selvom maden vist ikke var af vanlig italiensk kvalitet.
Der havde også været ønske om en tur til Canada. Den blev arrangeret, men kunne heller ikke
sælges, da det kom til stykket. Vi sendte dog Bente og Jimmy af sted. Der manglede efter sigende
ikke sne i Canada.
Familieturen i uge 8 til Valloire med 84 deltagere var også den vanlige succes. Transporten var
denne gang med tog, hvilket var et stort hit, når man rejser med børn. En uge med glade mennesker,
god mad og godt vejr, på nær den dag vi var i Val Thorens.
Turen i uge 10 gik med tog eller fly til Sauze d’Oulx i Italien. Bestyrelsen var talstærkt
repræsenteret på denne tur.
De unge mennesker er lige kommet hjem efter en formentlig våd tur til Tignes. Jeg mener nu ellers,
at der var sne nok.
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Hemsedal turen tegner lovende med sne-rekorder i Norge i år. Bestyrelsen håber på en fair kamp
om podiepladserne til klubmesterskabet.
Konkurrenceafdelingen:
Konkurrenceafdelingen (tidl. Juniorafdelingen) har igennem mere end 10 år haft en stor sportslig
succes, med mange medaljer i de alpine mesterskaber gennem årene. I det seneste år, er mange af
de løbere, der har hjembragt mange medaljer, stoppet deres deltagelse i konkurrence. Nye er på vej,
men skal klubben fortsat være blandt de førende og have en af de største konkurrenceafdelinger i
Danmark, så måtte vi i gang med at skabe nogle attraktive rammer og aktiviteter, der kan tiltrække
nye medlemmer. Aktiviteter der ikke kun indeholder deltagelse i 3 træningssamlinger og
konkurrencer pr. sæson, som det har været kutyme de seneste 10 år.
Vi nedsatte på baggrund heraf en arbejdsgruppe bestående af
Johnny Albertsen (nærmere præsentation overflødig)
Nicolaj Vang, Freestyler og Dansk Mester i bla. Pukkelpist
Poul Møller, Træner
Jonas Magnild, Aktiv alpin
Christian Aarosin
Mogens ”Nuser” Christensen, leder
Michael Gøttrup, leder
Som konklusion på gruppens arbejde var der enighed om følgende overordnede mål og aktiviteter,
hvis det skal lykkes at nå det overordnede mål – Danmarks mest attraktive konkurrenceklub i
Danmark.
• Vi skal skabe bedre skiløbere på en sjov og god måde.
• Der skal være mulighed for at tilbyde aktiviteter inden for alle stilarter på klubbens
[afdelingens] ture.
• Der skal være et bredt fokus – således at der ikke er fastlåsning af medlemmerne på
specifikke ski discipliner.
• Aktiviteterne skal indeholde et socialt element, og de skal være familievenlige
• Samarbejde mellem interessenterne er afgørende for succes og fremdrift
• Synlighed er vigtig, hvilket er lig med øget markedsføring for afdelingens aktiviteter
Med det som udgangspunkt har vi i indeværende sæson 2007/08 afholdt en træningsdag i Roskilde
Gokart Center, hvor Johnny fortalte om sammenhængen mellem at køre Gokart og Alpin skisport.
Herefter blev det prøvet i praksis på banen. En oplevelses- og lærerig dag for alle deltagere.
Endvidere afholdt vi træningssamling i Rødovre Indoor Ski, samt naturligvis de traditionelle ture til
Nordkredsmesterskaber, Sjællandskreds Mesterskaber, samt DM i uge 10.
I den kommende sæson 2008-09 udvider vi aktiviteterne betydeligt, med månedlige træningsdage i
hhv. Indoor Ski i Rødovre, Gokart kørsel i Roskilde Racing center og trampolinspringstræning samt
enkelte ture til Snow Dome i Bispingen nær Hamborg. Som noget nyt, vil Freestyle også komme på
programmet på afdelingens ture. Læs herom løbende på klubbens hjemmeside.
Resultatmæssigt har det været en tilfredsstillende sæson, som afsluttede med flere Danske
mesterskaber i flere rækker til afdelingens løbere. Medaljerne fordelte sig således:
NKM - 3 guld, 6 sølv og 2 bronze
SKM – 2 guld, 5 sølv og 3 bronze
DM - 18 guld, 7 sølv og 9 bronze
Mogens ”Nuser” Christensen og Michael Gøttrup
Rulleskøjter:
Antallet af medlemmer, der jævnligt deltager i klubbens rulleskøjtetræning fredag aften i
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vintersæsonen, har de seneste år holdt sig nogenlunde konstant på ca. 50, mens deltagertallet er lidt
lavere i sommerhalvåret. I vinter har vi haft en aftale med Roskilde Sejlklub, hvis unge sejlere har
deltaget i træningen for at styrke ben og ryg, så de er klar til sommerens strabadser på fjorden. Til
sommer er det så rullernes tur til at blive præsenteret for sejlladsens udfordringer. Tilslutningen af
sejlere har betydet et stort ryk ind af unge drenge, hvilket har været en udfordring for vores
instruktører. Dette kan vel på godt dansk betegnes som en ”WIN – WIN SITUATION” for både
sejlklub og skiklub.
Der har de seneste år været mange nye rullere til vintertræningen, men til gengæld har der næsten
ingen deltagere været til begyndertræningen om sommeren. Det overvejes derfor at lukke denne
begynderaktivitet og udelukkende køre ture i det åbne land.
Klubben har i sommer deltaget i flere løb, hvor her skal nævnes ”Bornholm Rundt” samt ”Berlin”
og ”Odense Marathon”. Klubben vil godt benytte lejligheden til her at sige tak for trænernes
initiativer i forbindelse med deltagelse i disse løb og ikke mindst deres aktive undervisning både
sommer og vinter.
Klubfest:
Sæsonens klubfest blev afholdt på Restaurant Vigen, en smuk ramme for en fest. Det var traditionen
tro med taler, underholdning, lotteri og dans.
Det forlyder, at ikke alle udnyttede deres præmier fra lotteriet. Og det selvom vandet i havnen vist
ikke har været til rigtig vinterbadning i år.
Musikken blev professionelt som altid leveret af Route 66
Øvrigt:
Ingen har på nuværende tidspunkt meldt sig til den ledige plads i bestyrelsen. Der er formentlig tale
om en menig plads, da Annette stiller op til hvervet som kasserer efter Gert.
Jeg skal i den forbindelse sige tusind tusind tak til Gert for hans store indsats i bestyrelsen og ikke
mindst som kasserer for klubben. Vi vil savne det gode samarbejde og din positive indstilling.
Heldigvis ved vi, at du vil stille op for klubben og være aktiv i dens aktiviteter.
Der skal til sidst lyde en stor tak til alle, der i sæsonens løb har deltaget i klubbens aktiviteter med
arbejdsdage, drift af Hedeland, festival og lignende og til alle i de hårdtarbejdende udvalg.
Bestyrelsen ser frem til et lignende engagement i den kommende sæson.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kassereren Gert Maegaard fremlagde det reviderede regnskab.
De ordinære indtægter blev mindre end budgetteret.
Hedeland bedre end forventet.
Festivalen, som altid budgetteres med kr. 0, gav et resultat på kr. 173.069. Hvilket er mindre end
året før.
Årets resultat på kr. -198.591
Forslag om at skiundervisning på ture skal kunne ses særskilt i regnskabet.
Efter flere spørgsmål og uddybninger blev regnskabet godkendt.
4. Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det
kommende regnskabsår.
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.
Uændret kontingent og indmeldelsesgebyr.
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5. Indkomne forslag
Ingen forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
• Formand, Nis Nørgaard blev genvalgt
• Kasserer, Annette Sejrsen blev valgt
• Bestyrelsesmedlem, Helle Henriksen blev valgt
7. Valg af revisor
• Revisor, Marianne Fenger blev genvalgt
8. Eventuelt
1. Tak til Gert for 9 års arbejde som kasserer
2. Forslag om at koordinere tilmeldinger til specielle ture med andre foreninger/klubber f.eks.
Canada, bjergklatring.
3. Der er arbejdsdag i Hedeland 29. april. Tilmelding til Vagn
4. Forslag om at udnytte hytterne i Hemsedalen bedre ved hjemrejse, med dem som kommer i
ugen efter.
5. Som noget nyt er der internet i alle hytter i Hemsedalen
6. Opfordring til at melde sig ind i Telemark Forum og evt. prøve Tyrkiet som rejsemål
7. Evaluering af Sven´s ungdomstur
8. Forslag om at skiklubbens hjemmesideadresse kommer på forsiden af Bindingen
9. Snak og flere forslag om at få og fastholde unge mennesker i klubben. Måske har
konkurenceafdelingen fat i noget af det rigtige med deres nye program.
Referent: Thomas L. Nielsen.

Roskil
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de Festival 3. – 6. juli 2008

27.000 Ski-burgere
7.000 Snowboard-burgere
6.950 Vegetar-burgere
11½ Trillebør-Thai Ret
Vi skal bruge 225 personer, der har mod på en sjov og anderledes weekend, til mange forskellige
spændende arbejdsopgaver. Vi vil som sædvanlig kombinere benhårdt arbejde med socialt
fællesskab/hygge.
Fra lørdag den 28. juni, til og med onsdag den 2. juli. har vi åbent dagligt fra 10:30 til 21:30. Fra
torsdag den 3. og indtil søndag den 6.juli er der medarbejdere på vagt døgnet rundt.
Reglerne for at arbejde for skiklubben:
• Du skal arbejde mellem 20 og 24 timer.
• Hvis du arbejder før den 3. juli, skal du have mindst 3 vagter. Hvoraf de 2 vagter, er i
perioden op til festivalen, og 1 vagt under festivalen.
• Du skal have mindst 1 sen aften/natte vagt.
• Opstilling og nedtagning af boden tæller ikke med i dine vagttimer.
• Du skal være fyldt 15 år inden første vagt.
Tilmeldingen kan kun ske via Roskilde Skiklubs hjemmeside www.roskildeskiklub.dk
- og tidligst fra torsdag d. 1. maj (inden denne dato er tilmelding ikke mulig).
Tildelingen af vagter foregår efter ”først-til-mølle princippet” og hvis der er fyldt op på den vagt du
ønsker, tildeles du derfor en anden vagt. Sidste frist for tilmelding er den 1. juni.
Børn til og med 9 år har gratis adgang ifølge med voksne. Der kan købes ‘Børnearmbånd’ til børn
fra 10 - 14 år. I får mere information om det, når brevet med jeres vagter sendes til jer.
Festivalfesten for medarbejdere bliver du informeret om, når du får dine vagter tilsendt.
Vi ses til sommer - Festivaludvalget

Abtenau 2008
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Tusind tak for sidst.
En hilsen til alle deltagere fra vores Super Band Søren og Rune;
” Tusind tak for en super sjov skiferie!! Vi nød det meget, både at spille, stå på ski
og feste med jer .
Vi havde desværre de forkerte
visitkort med , og I må meget gerne
sende en hilsen til dem alle og oplyse
mit private nummer, som de kan
bruge hvis de skulle få brug musik til
en fest eller to. ”
Mit private nummer er: 22 30 31 30
Mail: soren@hagensten.dk
Mange hilsner Søren (og hilsner fra Rune
også)
Mange Ski hilsener fra
Kim, Michael og Lisbeth

Canazei uge 5.
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Klubben troede, at Canazei–turen ville blive et tilløbsstykke. Luksus-bus med egen
tjener og for de fleste egen sovekabine til et fantastisk lækkert skiområde. Pris: lidt
mere end en flyrejse til samme sted. Det blev ikke helt tilfældet. Kun 13 personer
havde meldt sig. Den ene, Danse-Olaf Smidt-Hansen, sprang bussen over og tog et
fly begge veje.
Turen havde en lidt alternativ start. (Specielt for de af os, der ikke havde læst
rejseplanen grundigt nok.) Vi ankom til Q-8 tankstationen og spejdede
forventningsfulde efter en topgejlet, super de lux sovebus. Nuller. Der var ikke noget
der lignede. Så flere af os troede, at vi var kørt til den forkerte Q8-tank. Ved at køre
lidt omkring opdagede vi heldigvis nogle af vennerne ved grillbaren. De stod ved en
minimalistisk skolebus fra 60’erne med plads til 12 personer plus og lidt håndbagage.
Ikke rigtig luksus. -Nå vi skulle på skiferie, og humøret var stadig højt, så vi stuvede
os sammen og blev fragtet, ikke til Kolding, men til Ringsted. Her ventede vi på en
lidt større bus, der skulle bringe os videre til Kolding. Det var temmelig koldt, men
heldigvis skulle vi kun vente en time, før bussen dukkede op. For de af os, der har
ventet 4 timer på et tog på Tåstrup banegård i bidende kulde, var det her den rene
luksus. Men vi var jo også på en luksus tur :o)
I bussen fra Ringsted til Kolding startede vi med at flytte rundt på de øvrige
deltagere, så vi kunne sidde sammen og indtage den medbragte fælles madkurv
(meget lækker. Tak til kokkene!) + div. drikkevarer.
Da vi kom til Kolding stod Østergaards 5 Hotelbusser oplinet. Vi gik straks til den
sidst indkøbte, en 22 personers VIP Hotelbus.
Hans Evald fik straks en aftale med den meget venlige bus stewardesse, om at vi
betalte 500 kr. i proppenge, således at vi på både ud og hjem turen kunne indtage
medbragte drikkevarer. Vi var alle pladseret ved store 4 personers borde, og inden
eftermiddagskaffen serverede Hans Evald Gin og Tonic, så vi også i den bus fik
startet rigtigt. På et tidspunkt steg en herlig duft op fra bussens køkken i stue etagen,
og kort efter blev en 3 retters menu serveret. Kaffe og Cognac med lækre kager blev
sat til livs.
Hen under aftenen blev der sivet ud i den bagerste del af bussen, hvor de opredte
senge var klar.
Efter en god nats søvn, vågnede vi op til et veldækket morgen bord. Ved 10 tiden
ankom vi til Canazei, hvor vi meget hurtigt fik skiftet til noget mere behageligt.
Støvler og varmere tøj. Ud på løjperne og rundt om Gruppo Sella. Endelig sne under
brædderne. Yi-Haa !!
Om søndagen var der storm på toppen, og alle lifter (på nær een) var lukket. Det tog
vi i stiv arm. Vi fik set byen og kom tilbage til vores værelser på det lille hotel
Albergo Denise. hyggeligt lille hotel tæt ved flere af byens gode afterski steder.
Maden på hotellet vil vi ikke rose, så er det sagt.
Skiområderne var skønne, men lidt mere løs sne ville ikke have gjort skade. Det
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forhindrede dog ikke, at vi stort set kom over det hele.
Blandt de mange skønne ture i ugens løb skal især nævnes turen til La Gazoui, hvor
vi kørte ud til det øverste højre hjørne af området. Herfra i taxa til en svævebane, der
fragtede os op til La Gazoui, hvor der var en fabelagtig udsigt. Til vores store
overraskelse var der et museum med rekvisitter fra den 1. verdenskrig på denne
bjergtop. Meget spændende, men lidt i kontrast til den glade ski-feriestemning.
Turen, små 10 km, ned af den smukke gletscher endte ved en restaurant (som vi ikke
havde tid til besøge). Men umiddelbart efter restauranten ventede der en 6-spandet
hestevogn med to meget lange tove. Plads til ca. 50 skiløbere. For den beskedne sum
af 2 Euro trak den os de 1,2 km ad smukke stier tilbage til vores område. Sol, blå
himmel, ren hvid sne, små og store grønne træer spredt omkring i det kuperede terræn
krydret med en svag duft af hest som i gamle dage. Jamen - jamen, hvilken herlighed.
Det var skiferie, når det er bedst!
Det blev en lang dag, og ikke alle nåede den sidste lift hjem. Så er det godt, at der
findes taxaer. De sidste kom hjem i god tid til det, de på hotellet kaldte aftensmad.
Ski-feen kom os til undsætning den sidste nat og dag. Vi fik omkring 30 cm sne. Der
var derfor stemning (for 3 af os) til at tage den orange tur rundt om bjergmassivet,
den såkaldte Sella Ronda tur på 43 km. Det var en herlig tur, hvor der også var plads
til et at tumle rundt i den opkørte sne i ny og næ. Det efterfølgende velfortjente bad
blev klaret på en nærtliggende campingplads. Herefter var nogle af os i den grad
grydeklare til at komme hjem. -Jeg tror vi savnede skigymnastikken.
Turen hjem i den komfortable VIP bus forløb fint med kortspil, vin, mad og lidt mere
vin, kaffe med kage og nogle små glas. Vi sov ret godt den nat.
En stor tak til alle for hyggen og friskt humør på hele turen. Ikke mindst til Gert, der
havde alt bøvlet med den tynde tilslutning til turen og de økonomiske problemer det
medførte. (Her er det godt med en økonomimand i sædet :o).
Vi må heller ikke glemme at takke klubben for tilskuddet. TAK.
Olaf og Arne.

Arbejdsdag i Hedeland
Tirsdag den 29/4 - 2008 fra kl. 16.00 skal vi have pillet snehegn ned efter denne
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forrygende sæson ;-) og gjort huset klar til sommeren.
Kom så snart du får fri fra arbejde, men giv lige besked til enten Bent eller Vagn på
Gurli
klubbens email - roskildeskiklub@ofir.dk

Ski gymnastik

Aerobic serier i moderigtigt tøj?
Interval træning så sveden drypper?
Høj puls og konditionstræning?
Mere fokus på ryg? Mave? Baller?
Step bænke?
Mere kaptajn Jespersen?
…….eller vil du hellere i det lokale fitness center?
Christine og Thomas har bemærket en lille nedgang i deltagerantallet til
onsdagsgymnastikken.
Er det tilfældigt? Er det konceptet?
Skal Christine og Thomas fortsætte? – og hvis ja, på hvilken måde?
Nu har DU mulighed for at komme med DIN mening og gøre din
indflydelse gældende!
Send en mail til skiklubben roskilde.skiklub@ofir.dk (gerne inden 1. maj)
(såfremt du ønsker at være anonym bedes du gøre opmærksom på dette,
og mailen vil blive sendt anonymt videre til Christine/Thomas)

VIGTIGT - Nøgler til Hedeland - VIGTIGT
Bestyrelse har besluttet at udskifte låsecylinderne på Hedeland, således at vi får et
mere sikkert låsesystem.
Gamle nøgler bedes derfor afleveret til Thomas L. Nielsen, Svanevej 14, 4000
Roskilde, som ligeledes står for udlevering af de nye nøgler.
Udskiftningen af låsesystemet vil foregår ca. 1. juni og efter denne dato vil det kræve
en ny nøgle for at få adgang til Hedeland.
Thomas
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Uge 10 tur til Sauze d’Olux
Her kommer en beretning fra os der var med fly. Efter en lidt tøvende start i Kastrup
nåede vi Chambery lufthavn med nødbelysning (et enklet par støvler forsvandt i
mørket?) Efter at have holdt ved Frejus tunellen en lille times tid nåede vi frem til
Sauze efter midnat. En snescooter tur for fuld rulle frem til hotellet. Her ventede
varm suppe, men desværre var vinen blevet til vand. Søndag startede med en
pistevisning. De to superguider Morten og Jesper vist os rundt i det lokale terræn, da
lifterne til Sestriere var lukkede på grund af mangel på sne og for megen blæst.
Mandag aften var der vinsmagning. Værten og personalet på hotellet var fra
Sardinien, så vi fik bl.a. sardinsk vin samt dejlig pølse og ost. Mandag var der
pistevisning til Sestriere. Turen gik med en enstollift (Europas sidste?). Man
fornemmede det historiske vingesus eller også var det bare blæsten. Koldt var det.
Tirsdag var der middag i byen Vi så den gamle og meget hyggelige by men kors i
r....(ordet kommer igen senere) hvor var det koldt. Middagen var med 7 fantastiske
retter og dejlig vin og næste dags skiløb nød godt af det lavere liggende tyngdepunkt.
Turen med snecooter fik alle unge, barnlige og motorfikserede sjæle til at ønske at
prøve at køre selv. Der blev arrangeret kørsel 3 aftener. Det blev til uforglemmelige
ture. Rene mente han havde telepatiske evner så han kunne løbe bag snescooteren og
fjernstyre den. Onsdag var picnic dag. På grund af mangel på sne blev picnic´en
henlagt til en restaurant, da vi ikke kunne køre ned fra det traditionelle picnic sted.
Vi sad udenfor og det blev en mindrig picnic med Pasta al neve (italiensk for
nybegyndere, pasta med sne), optræden af bakkesangerinder og kædedans. Hvert
bord havde sit valgsprog. Et var ”Hvad har vi, frost i røven”. Det synes at være det
mest rammende. Tordag blev der arrangeret en bustur til Montgenevre i Frankrig.
Morgenmad kl. 7 og så afsted. De, der trodsede Jespers gode råd om ikke at tage
Chalet liften, fik en iset start (Bambi på glatis under tynd sne), men alt i alt en fin dag
på ski. Fredag var der festmiddag og som altid blev bunden lagt med en solid forret.
Under middagen foredrog Jytte en fin lejlighedsvise, hvor det gennemgående tema
var tørt brød. Desværre forhindrede de italienske æggeregler Ole i at vise
æggettricket. Senere på aftenen sluttede vi af med en ”stille dans” til skæve rytmer.
Som altid en dejlig tur med megen sol, solbadning, frost og varme, sne i mange
afskygninger, masser af skining, afterski her og der, flinke guider, fin betjening på
hotellet, lidt frost i r.... (ja den første nat selv i sengen for nogen) og godt humør.
Vi ses til næste år.
Poul Erik
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ROSKILDE SKIKLUB
INDMELDELSE

ÆNDRING

UDMELDELSE

Familie

Senior

Junior (< 21 år)

Medlemsnr.
(anføres ved
adresseændring og
udmeldelse)

Navn
(ved “familie angives navn & fødselsdato for HVERT familiemedlem)

E-mail
Adresse
Postnr./by
Telefon
Kuponen sendes til:
Gurli Vittrup, Gundsølillevej 43A, Gundsølille, 4000 Roskilde
E-mail roskilde.skiklub@ofir.dk
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FØDSELSDATO
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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 indbetaling 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. afhængig af, om der kan skaffes anden rejsedeltager (medlem). Den fulde betaling 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 person, 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-, skiforbunds- 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

Uge 16

Hemsedal

6/4

Hedelandsløb, Kl.10.00

Søndag

29/4

Arbejdsdag, Hedeland

Tirsdag

Tilmelding til Vagn
4/5

Hedelandsløb, Kl.10.00

Søndag

1/6

Hedelandsløb, Kl.10.00

Søndag

3-6/7

Roskilde Festival

6/7

Hedelandsløb

Søndag

3/8

Hedelandsløb, Kl.10.00

Søndag

7/9

Hedelandsløb, Kl.10.00

Søndag

5/10

Hedelandsløb, Kl.10.00

Søndag

2/11

Hedelandsløb, Kl.10.00

Søndag

7/12

Hedelandsløb, Kl.10.00

Søndag
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