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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.
Redaktionen.
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Formandens spalte
Kære venner og medlemmer af Roskilde Skiklub,
Sommeren er småt ved at være forbi, og en ny skisæson står for døren, og
det er jo dejligt.
Lidt sværere er det at skulle skrive denne nekrolog over Bindingen, som
med dette nummer udkommer for sidste gang i trykt form. Trist synes
nogen, up to date synes andre, mere it-mindede.
Jeg vil benytte chancen til at udtrykke stor taknemmelighed til alle,
forfattere, fotografer, debattører og redaktører, der har bidraget til at gøre
Bindingen til det dejlige klubblad, det har været igennem årene.
Klubbens fremtidige kommunikationsorgan vil være vores hjemmeside
www.roskildeskiklub.dk, så hold endelig ikke op med at forfatte,
fotografere, debattere og redigere.
Arbejdet med hjemmesiden fortsætter, men den har med tilmelding til
Hemsedalturen og Roskilde Festival vist, at den virker.
Husk at hjemmesiden, ligesom Bindingen kun bliver så god og
spændende, som i vil have den, så forsæt med at sende indlæg og gode
ideer.
Og husk for alt i verden at opdatere jeres profil, så i er sikre på at
modtage nyhedsbreve, turbeskrivelser/tilmeldinger med mere. Læs
mere om, hvordan i skal forholde jer andetsteds her i bladet.
Finanskrisen og pressens omtale satte vores forventninger til resultatet ved
årets Roskilde Festival ned, da der i forsommeren blev varslet om meget
sløvt billetsalg. Heldigvis gjorde vejrguderne deres til, at disse negative
forventninger blev gjort til skamme. Inden finoptællingen tror jeg på, at vi
har haft en rekordomsætning, og ser med spænding frem til det endelige
regnskab. Jeg vil hermed rette en stor tak til alle dem, der har hjulpet til i
”Skiburgeren”, både før, under og efter festivalen.
Der er festivalfest 5. september, et spændende afterski-arrangement hos
Indoor Ski i Rødovre.
De store forventninger til festivalresultatet betyder, at vi planlægger tur til
Abtenau i uge 3, familietur til Alpe d’Huez eller Wagrain samt en
ungdoms-familietur til La Tzoumaz i uge 8, tur til Canazei eller Ischgl i
uge 10 og tur til Hemsedal med klubmesterskab i uge 16.
Med ønske om en stor sæson vil jeg blot huske dig på arbejdsdagen på
Hedeland, så vores dejlige anlæg, med din hjælp kan stå klar til den
kommende hårde vinter med mange åbningsdage.
Nis Nørgaard
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ROSKILDE SKIKLUB:

UDVALG:

E-mail: roskilde.skiklub@ofir.dk
www.roskildeskiklub.dk

Arbejdsdag/sneproduktion:
Bent Petersen og Vagn Hansen
Rekruttering, Hedeland:
Kim Truesen, Otto Kornerup, Olaf Nielsen
Kantine, Hedeland:
June Kranker og Lisbeth Feddersen

BESTYRELSEN:
Formand:
Nis Nørgaard
Rosengårdsvej 38
2830 Virum
40 89 38 65
E-mail: dr.nis@dadlnet.dk
Næstformand:
Thomas L. Nielsen
Svanevej 14,
4000 Roskilde
46 36 32 10
E-mail: thomas@svanevej.dk

Kasserer:
Annette Sejrsen
Dr. Margrethesvej 24,
4000 Roskilde
46 36 72 68
E-mail: annette.sejrsen@dk.ey.com
Sekretær & redaktør på Bindingen
Astrid Gade Frandsen
Rorupvej 50, Højby
4320 Lejre
46 48 25 12
E-mail: astrid.gade@paradis.dk

Festudvalg:
(Søs)Birgitte Jørgensen,Lisbeth Hjort Nilsson,
Astrid Gade Frandsen
Festivaludvalg:
Michael Wahlberg, Helle Henriksen, Nis
Nørgaard, Thomas Nielsen, Lisbeth Feddersen &
Kurt Hjortsø
Rulleskøjter:
Kurt Hjortsø
61 36 38 52
Konkurrenceudvalg:
Mogens ”Nuser” Christiansen
22 69 72 12
Michael Gøttrup
40 73 37 10
E-mail: gottrup@c.dk
Træner/Konkurrenceudvalg:
Poul Møller
REGLER FOR MEDLEMSKAB:
Sæsonen går fra 1. august – 31. juli.
Skilledato for junior er 1. januar.
Familiemedlemmer skal have samme
folkeregisteradresse, og når man fylder 21 år, skal
man være selvstændigt medlem.

Webmaster:
Helle Henriksen
Svanevej 14,
4000 Roskilde
30 83 31 02
E-mail: hehe@lundbeck.com

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

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

Poul Erik Hansen
Jagtvej 28
4040 Jyllinge 46 73 13 57
E-mail: poulerik@ruc.dk

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

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

Bent Michael Nielsen
Dragevej 13
4040 Jyllinge 46 73 26 73
E-mail: bmnmha@vip.cybercity.dk

MEDLEMSTAL:
Ca. 781 enkeltmedlemmer
Kontonumer: (9173) 8 03 81 39
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Skigymnastik
Onsdag d. 23. september

Igen i år mødes vi kl. 20 – 21.30 i Himmelev Hallen hvor der vil være en
masse spændende og nye tiltag.
Vi træner kondition, koordination og balance. Gennem alle faser styrker vi
kroppens muskler, selvfølgelig med mest fokus på benene.
Konditionen bygges gradvist op og vi indlægger intervaltræning
efterhånden som vi nærmer os sæsonens ture.
Om du er stor eller lille er lige meget og alle kan være med uanset hvilken
form man er i.
Anne påbegynder hermed sin 1. sæson mens Thomas er på sin 10. sæson.
Husk liggeunderlag og en flaske vand.
Anne og Thomas
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Kære medarbejder i SKIBODEN 2009
Tak for en god og produktiv Roskilde Festival!
Antallet af solgte billetter blev højere end forventet og vi endte med
overskud takket være både din og alle de andres fantastiske indsats trods
krisen.
Traditionen tro vil Roskilde Skiklub gerne invitere til et efterfestivalarrangement og i år vil vi rigtig gerne se dig …..PÅ SKI!!
Vi har booket IndoorSki i Rødovre, lørdag d. 5 september kl. 12 – 15.
IndoorSki er Danmarks første indendørs skicenter og tilbyder
undervisning i alpint skiløb og snowboard på alle niveauer
http://www.indoorski.dk/
Vi har adgang til alle aktiviteterne i skicenteret og udover skiløb, kan du
spille golf på 55 af de bedste golfbaner i hele verden, markedets ubestridt
bedste golfsimulatorer giver dig en fantastisk oplevelse.
Indoor tilbyder også klatring med instruktør på en klatrevæg med en
klippestruktur der kommer virkeligheden meget nær.
Prøv kræfter med Rødovres flotteste bjergside!
Imellem ”strabadserne” kan du ”hænge ud” i afterskibaren med bl.a.
bordfodbold og arkadespil.
Vi mødes ved IndoorSki, Egegårdsvej 76, Rødovre kl. 11.45
og starter med en velkomsdrink.
I løbet af dagen byder vi på lidt mad og drikke. Derudover er der mulighed
for at købe drikkevarer til meget rimelige priser.
Du skal medbringe dig selv - i tøj du kan bevæge dig i – vi sørger for
resten.
Vi håber på en anderledes, energisk og morsom eftermiddag!
Tilmelding senest torsdag 27/8-09
Send en email med fornavn og efternavn til thomas@svanevej.dk
På gensyn i Rødovre.
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NYHEDSBREVE FRA HJEMMESIDEN
”Hvorfor nu det??” ….eller ….”Langt om længe!!”

Vores hverdag bliver i stigende grad indlemmet i den digitale verden.
Internettet er blevet et globalt fællesrum hvor vi alle kan mødes på kryds
og på tværs.
Som du kan læse i formandens, er dette den sidste udgave af den trykte
Binding. Nogen vil måske i starten savne Bindingen i postkassen, men
fordelene ved det elektroniske medie vil forhåbentlig kunne vinde over det
trykte.
Fremover vil du kunne modtage nyhedsbreve fra hjemmesiden …..hvis vi
har din email adresse!
I nyhedsbrevene annoncerer vi alle sæsonens skiture, skriver om aktuelle
begivenheder og, ja alt hvad du har tidligere kunne finde i Bindingen.

HVAD SKAL JEG GØRE?
Du skal gå ind på www.roskildeskiklub.dk og klikke på ”Login” oppe i
højre hjørne under Skiklub-emblemet.
Her kan du få vist dit kodeord ved at indtaste medlemsnummer og
postnummer i dialogboksen, hvorefter du logger ind med dit kodeord. For
at indtaste e-mail skal du klikke på dit brugernavn/medlemsnummer som
nu står vist øverst i højre hjørne. Check om dine medlemsoplysninger er
rigtige – ret hvis der er noget der ikke stemmer – og indtast din e-mail
adresse. Du kan desuden ændre kodeordet til et der er nemmere at huske.
Kodeordet skal være på mindst 6 (højst 10) bogstaver eller tal.
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MEGET VIGTIGT!
Du vil ikke længere modtage den trykte Binding med posten.
Hvis du fremover ønsker at modtage nyheder fra skiklubben via nyheds
mail – skal du huske at krydse af ved nyhedsbrev under dine
medlemsoplysninger.

INDLÆG PÅ HJEMMESIDEN
Send meget gerne billeder, rejseoplevelser samt input af enhver
art som kunne interessere resten af medlemmerne i skiklubben.
Som fortalt på generalforsamlingen arbejder vi også med at oprette et
forum hvor alle medlemmer kan skrive indlæg (feks. Byttemarked)
Velkommen på hjemmesiden
Helle
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SÆSONENS TURE MED ROSKILDE SKIKLUB
Alle klubbens ture annonceres på hjemmesiden

søndag d. 6 september
Det er også fra hjemmesiden du skal booke dine rejser i fremtiden. Du vil
kunne finde en ”teaser” om hver af turene fra forsiden af
www.roskildeskiklub.dk, men for at melde dig til, skal du være logget ind med
medlemsnummer og kodeord (se hvordan her i bladet).

Som tidligere gælder det stadigt at du kun kan tilmelde dig en tur, hvis du
er medlem, har betalt indskud og 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.
KLAR – PARAT ……SKI!!!
Helle
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HEDELANDSLØB 2009
Hedelandsløbet er for løbere og power walkere der vil prøve kræfter med
det smukke terræn i Hedeland. Der er 4 distancer, der alle har
udgangspunkt fra Skihuset ved foden af Skibakken i Hedeland.
Distancerne er 3 – 6 – 9 og 12 km.
Søndag den 4. januar 2009 kl. 10.00
Søndag den 1. februar 2009 kl. 10.00
Søndag den 1. marts 2009 kl. 10.00
Søndag den 5. april 2009 kl. 10.00
Søndag den 3. maj 2009 kl. 10.00
Søndag den 7. juni 2009 kl. 10.00
- LODTRÆKNINGSPRÆMIER
Søndag den 5. juli 2009 kl. 10.00
Søndag den 2. august 2009 kl. 10.00
Søndag den 6. september 2009 kl. 10.00
Søndag den 4. oktober 2009 kl. 10.00
Søndag den 1. november 2009 kl. 10.00
Søndag den 6. december 2009 kl. 10.00 - LODTRÆKNINGSPRÆMIER
LØB I JUNI MÅNED
Som noget nyt vil løbet blive afholdt som et stjerneløb. Der vil være
følgende distancer:
1,6 km, 3,2 km, 6,3 km, 9,5 km og 12,7 km
LØB I DECEMBER MÅNED
Løber du med nissehue til løbet i december er du med i lodtrækningen om
en ekstra præmie.
Der serveres gløgg og pebernødder.
Det koster 20 kr. for voksne og 5 kr. for børn til og med 14 år at deltage.
Der vil være frugt og saft ved alle løb.
5 kr. af din betaling hver gang bliver brugt til køb af præmier i juni og
december måned.
Arrangører: IF Fløng Kondi og Roskilde Skiklub, Hedeland
RESULTATLISTE KAN SES PÅ:

WWW. FLONGKONDI.DK
HEDELANDS BJERGLØB SØNDAG 19. APRIL 2009
TILMELDING WWW.HEDELANDSBJERGLOB.DK
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ARBEJDSDAG I HEDELAND
Mød op til arbejdsdag på Hedeland torsdag d. 3 september ca. kl. 16.00.
Vi rydder op efter festival og spiser lidt sammen bagefter.
Tilmelding er ikke nødvendig!
Hilsen Vagn

Veteran Motorcykler i Hedeland
Vores klubhus i Hedeland stilles til rådighed Lørdag den.12 sebtember, til
Dansk Veteran motorcykel klub. Det årlige Løvfalsløb er en åben
tidskontrol, som samtidig er frokost-pause på 1 time.
Der vil nok være ca. 75 stk. MCèr fra før 1939 nogle solo, andre med
sidevogn.
Så har du lyst til at opleve disse prægtige mennesker og deres maskiner,så
kom derud.
De første skal ankomme ca. kl 12,30 og sidste forlader stedet kl 14.
Hilsen
Vagn
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Fotos : Astrid
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Foto: Bent Michael
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Aktivitetskalender:
Måned/Uge/Dag
D. 3 / 9
D.23 / 9
D.20 / 11
Uge 3

Aktivitet
Arbejdsdag i Hedeland
Skigymnastik starter
Skifest
Abtenau

Tid
Kl. 16.00 - ?
Kl. 20.00 – 21.30

www.roskildeskiklub.dk
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