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Dette nyhedsbrev
indeholder blandt
andet:
‐ Den nye formand
‐ Generalforsamling
‐ HJÆLP!..til skiboden!
‐ Tiltag på Hedeland
Nyhedsbrevet
udsendes nu til 321
email adresser.

‐ Hemsedal 2011
‐ EM i rulleskøjter

Yderligere 100
medlemmer har
netop modtaget et
postkort med
opfordring om at
indtaste deres email
på hjemmesiden.

‐ Bliv optaget på video
‐ email til bestyrelsen

Kære Skiklub Venner
Da dette er første spalte i nyhedsbrevet, vil jeg benytte lejligheden til at sige
tak for valget. Som alle ved var der kampvalg og med al mulig respekt, vil jeg
forsøge at leve op til de ord som blev læst op på generalforsamlingen.
Bla. vil jeg fortsat arbejde for det kreative, det sjove og give plads til de ideer
som medlemmerne og ildsjælene bidrager med, og de er heldigvis mangfoldige
i denne klub, som jo har en masse kreative, ansvarlige og driftige mennesker.
Jeg vil som formand arbejde med uddelegering, være med til at uddelegere
opgaver til dem som påtager sig et ansvar indenfor klubbens aktiviteter.
Vi har afholdt de første møder i bestyrelsen, hvor vi er enige om at vi i
fællesskab skal arbejde for klubben og klubbens medlemmer.
Der er mange opgaver at tage fat på, og jeg håber på, at der fortsat er en
masse af klubbens medlemmer der vil bidrage til og med nogle af de opgaver,
der er og kommer i fremtiden i Roskilde Skiklub.
Roskilde Festivalen er ved at blive skudt i gang, og udvalget arbejder på høj
tryk. Imponerende at vi år efter år kan samle 225 frivillige.
Når vi siger Roskilde Skiklub, er der nok flere der kender den legendariske
skiburger – end vores skiløb mv. pga den meget presse.
Det skulle da lige være Hedeland i år, hvor der vel aldrig før har været så
dækning. Takket være Thomas’ indsat på PR området.
Efter et forrygende år på ski bakken og mange skiture, som er beskrevet i
nyhedsbreve og på generalforsamlingen.
Tiden kommet til sommer aktiviteterne, Hedeland blev lukket ned den. 4. maj
hvor 25 friske frivillige var mødt op.
Fra Otto og jeg skal lyde en stor tak til alle jer der gav en hånd med på
Hedeland, imponerende at så mange i så lang tid – over 100 personer deltog
denne vinter på bakken, og mange blev ved med at stille op Hedeland, det var
godt gået.

Det er hyggeligt selv om der er travlt, og ikke mindst livsbekræftende at se
nybegyndere, små børn, gamle mennesker boltre sig i sneen – og finde ud af at
det er sjovt og det er sikket ikke sidste skitur for deres vedkommende.
Rulleskøjteafdelingen er begyndt den udendørs træning. Mountainbikes kører
hver søndag. Der arbejdes på at få en rulleski og langrends afdeling i klubben.
Skigymnastik er slut og vi har fået en ny instruktør til næste sæson. Så der er
masser af tilbud til sommeren i skiklub regi.
Bestyrelsen har sammenkaldt en gruppe af område ansvarlige, der er på
Hedeland, her håber jeg ikke at vi har forbigået nogen, men tanken er at få et
samlet overblik over hvad der skal laves her og nu på Hedeland, og hvilke
projekter og opgaver der skal ses på over de næste år. Tanken er at nedsætte et
udvalg for Hedeland, med nogle af jer der i dagligdage har fingeren på pulsen på
Hedeland, folk som jo har ekspertisen, og på den måde samle op på, de
forskellige opgaver på Hedeland. Alt fra vedligeholdelse, nyanskaffelser, udlån,
planlægning, mv.
I bestyrelsen planlægger vi et seminar for bestyrelsen, hvor vi i samarbejde med
Dansk Skiforbund afholde et seminar, hvor vi vil se på visioner for klubben og det
fremtidige samarbejde i bestyrelsen.
Allerede når dette nyhedsbrev kommer ud er vi i gang med at se på skiture for
den næste sæson 2011. Har i der ønsker til kommende ture, er det nu i skal rette
henvendelse, og / eller er der ting som kunne gøres anderledes er i velkommen
skrive til bestyrelsen, så vi kan tage det med i overvejelserne og planlægningen
for ski sæsonen 2011
Alle ønskes en god sommer,
Hilsen
Kim Truesen

HJÆLP!!!

GENERALFORSAMLING

Nødråb fra Festivaludvalget
‐ vi mangler din hjælp til
opbygningen af SKIBODEN

Referatet af årets generalforsamling,
afholdt 16. marts, kan du finde på
hjemmesiden

Der er desværre kun få som har
meldt sig til denne opgave i år.

Af vigtige emner kan nævnes

ROSKILDE FESTIVAL

SÅ hvis du kan deltage i bodens
opbygning/ nedtagning:

‐ 3 nye bestyrelsesmedlemmer:

melder næsten udsolgt

‐ torsdag d. 24/6

I disse dage sælges tusindvis af
billetter til Roskilde Festival og
billetsalget nærmer sig hastigt
loftet på ca. 75.000 billetter.

Susanne Norup

‐ fredag d. 25/6

Mads Bondo Dydensborg

Det betyder mindre afgift fra
skiklubben til festivalen!

skal du sende en mail til
thomas@svanevej.dk

Der sættes hvert år et niveau for
afgift til festivalen og da det i år
er sat til 60.000 solgte billetter
betyder det at skiklubben blot
skal betale den minimale afgift
på 21% af bruttofortjenesten.

De som har mulighed for det,
kommer kl. 9.00, men mange
kommer efter arbejde og bliver
så længe de har lyst ‐ f.eks til kl.
21.00

Hvis du er tilmeldt vagter i
SKIBURGEREN kan du se dine
vagter på hjemmesiden

‐ søndag d. 27/6
‐ mandag d. 5/7

Det plejer at være hyggeligt og
en god mulighed for at møde
andre klubmedlemmer.
Mvh Festivaludvalget

‐ ny formand: Kim Truesen
Bente Kjær Andersen

‐ vedtægtsændringer til endelig
godkendelse på ekstraordinær
generalforsamling
(planlægges til 7. november 2010)
Indkaldelse sendes ud per post i
september.

Du kan desuden altid holde dig
opdateret om bestyrelsens
arbejde ved at læse referaterne
fra bestyrelsesmøderne
Du skal logge in først

HEDELAND
Mange vedligeholdelsesarbejder på Hedeland igangsat
Repræsentanter fra bestyrelsen og en gruppe af aktive holdt i
slutningen af maj måned møde omkring en række påtrængende
vedligeholdelsesopgaver på Hedeland. I forbindelse med mødet
blev udarbejdet en lang liste af opgaver, med beskrivelse, omfang,
økonomi, mv. Efterfølgende har bestyrelsen bemyndiget
Hedelandsgruppen til at igangsætte en række arbejder for i alt
mere end kr. 70.000,‐.

En række forslag er af mere vidtgående karakter. Det gælder
blandt andet forslag om renovering/udbygning af køkken, ny skilift,
ændring af bakkens facon, anskaffelse af pistemaskine og
udvidelse af hal. Disse vil blive belyst grundigt i de kommende
måneder. Målet er at der i forbindelse med den planlagte
ekstraordinære generalforsamling kan træffes kvalificerede
beslutninger. Her vil resultatet af vores ansøgning til kommunen,
om støtte til anskaffelse af en ny skilift, også foreligge.

Donation på 35.000 fra Roskilde Festival
Roskilde Skiklub fik onsdag d. 24. marts en mærkbar anerkendelse
af klubbens arbejde med børn og unge, i form af en donation på kr.
35.000,‐ fra Foreningen Roskilde Festival.
Pengene er anvendt til indkøb af børneski , ‐ bindinger og støvler
fra de små børnestørrelser (70 cm) til de lidt større børn (80 – 130
cm) da vi skønnede at her var behovet størst. SnowFun har fundet
et godt tilbud og vi får dem leveret til efteråret.

OBS! HEMSEDAL 2011 – UGE 15
Skal Hedeland have en pistemaskine, skal der nyt køkken, skal skiliften
udskiftes, eller skal bakken laves om? Mulighederne er mange, men
pengene rækker jo ikke til alt det man kan ønske sig.

Næsten alle opgaverne er helt almindelig vedligeholdelse og efter
den travleste sæson nogensinde, gælder det bare om at få
gennemført dem, så Hedeland også kan være klar til næste sæson.
Der er dog også blevet plads til enkelte nye, f.eks. udvikling af et
ski‐/udstyrsudlejningssystem baseret på stregkoder.

På grund af påsken i 2011 er vi desværre nødt til at flytte
Hemsedal turen til weekenden mellem uge 15 og 16.
Afrejse torsdag d. 14. april 2011 hjemkomst mandag d. 18. april
2011

HEMSEDAL 2010 ‐ KLUBMESTERSKAB

Resultaterne ligger på hjemmesiden: http://www.roskildeskiklub.dk/media/64677/startliste_hemsedal.pdf

ROSKILDE SKIKLUB RULLEDE VED EM

Bent Hansen, Kurt Hjortsø og Ulrik Mehlert

Roskilde Skiklub havde fået udtaget 3 speedskatere til landsholdet ved
søndagens (13. juni) EM på marathondistancen i Nordtyskland. Blandt
Europas bedste blev Bent Hansen en flot nr. 12 sin aldersgruppe (60+),
Kurt Hjortsø nr. 32 i 50+, mens Ulrik Mehlert ikke lige ramte dagen og
udgik.

minutter har fået lov at dominere. Vi drejer af landevejen og kører op
på en sidevej. Men den sammenbukkede tysker 60 cm foran slår ikke
farten ned. Tværtimod. Jeg kommer længere ned i rammestilling og
øger tempoet. Vinden er i ryggen på det store felt. Et hurtigt kig på
gps’en siger: ”48,7” (km/t). ”Hold nu fast, Kurt!”, siger den indre
konkurrence‐stemme. To minutter efter kommer vi ned til svinget
med den mere ru asfalt. ”Se op – det er nu, nogen vil rykke fri”. Det
sker dog ikke, men lidt efter kan jeg høre, at der ikke længere er
nogen skøjter bag ved, der slår rytmisk i asfalten. Benny – som ligger
nr. 2 foran mig – slår ud, og siger: ”Jeg slår af. Det er for hurtigt”.
Hurtig tanke følger: ”Det kunne du også gøre, Kurt”. Men den indre
stemme overtrumfer med et ”Hold fast!”, og feltet farer videre og ind
i landsbyen.
Nu er jeg sidste mand i feltet og forsøger at hænge på med det
yderste af skøjteklingen i førerfeltet for aldersklassen 50+ år. Ulrik må
også være slået ud, men Lars Thomsen er helt sikkert helt foran. Hvor
er Frank fra Odense? Vi har overhalet flere fra 40+‐gruppen. Og
enkelte fra 30+‐gruppen.
Læs hele beskrivelsen af løbet på hjemmesiden

Det var blev som forventet til en gns. fart på ca. 30 km/t på den 42 km
lange distance– og med en max. fart på 53,9 km/t, da det gik hurtigst.
Danmark havde i alt 12 landsholdsrullere fordelt på aldersgrupper.
Den danske OL‐skøjteløber Cathrine Grage fik guld hos kvinderne i
30+‐gruppen, men det blev til yderligere en sølv‐ og en bronzemedalje
til holdet.

”Det går godt nok stærkt, det her”
Vi er godt 15 minutter inde i marathonløbet ved Europamesterskabet
for Masters‐ speedskatere i Tyskland. Bag mig ligger 650 km
forårstræning i Roskildes omegn og en kamp i startboksen om de gode
pladser. Den kamp er ikke mindre nu, hvor løbet er i gang, og vi skal
prøve hinanden af. Jeg kæmper med at holde koncentrationen på
skøjterne samtidig med en alt for høj puls på 179, som i for mange

Næsten hele det danske EM Masters‐hold

BLIV OPTAGET PÅ VIDEO
Skiklubben har indkøbt et meget alsidigt kompakt digital kamera,
der både kan tage billeder og video i fuld HD (1080i). Hensigten er
at kunne lave f.eks. korrigering af skiløb, hvor en skiløber bliver
optaget mens vedkommende står på ski, og efterfølgende,
sammen med en instruktør, gennemgå optagelserne. Typisk i en
hytte, eller lignende, hvor man har forbundet kameraet til et TV.

SKRIV TIL SKIKLUBBEN

@

Der har ikke tidligere været mulighed for email kontakt til
bestyrelsen pga. spam, men nu er der oprettet en række email
adresser som man kan skrive til, hvis man skal i kontakt med
bestyrelsesmedlemmer.
Så hvis man f.eks. skal skrive til formanden, kan man fremover
skrive til formand@roskildeskiklub.dk.
formand@roskildeskiklub.dk → formanden
kasserer@roskildeskiklub.dk → kassereren
webmaster@roskildeskiklub.dk → hjemmesideansvarlig
Du finder disse emailadresser på hjemmesiden sammen med de
øvrige kontakt oplysninger for bestyrelsen.

Panorama billede fra Hemsedal uge 16 2010, taget med Sony HX5V

Kameraet er et Sony HX5V(E) og udover fremragende
videooptagelser, kan kameraet tage op til 10 højopløsningbilleder
inden for et sekund af gangen, og har desuden indbygget GPS, så
billeder/film bliver mærket med hvor de er optaget. Kameraet
optager desuden gode billeder i selv lidt lys, fremragende til f.eks.
afterski optagelserne.
Kameraet er allerede i brug blandt ”rullerne” og vil fremover blive
medbragt på skiklubbens ture – mere information vil følge.

NÆSTE NYHEDSBREV
Næste nyhedsbrev udsendes i august‐september og indeholder
turene for 2011.
Skriv til webmaster hvis du har noget du gerne vil dele med andre
klubmedlemmer ‐ indlæg modtages meget gerne.
Rigtig god sommer
webmaster@roskildeskiklub.dk
Helle Henriksen

