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Dette nyhedsbrev indeholder
blandt andet:
‐

Der er brug for dig på Hedeland!

‐

Hedelandsløb i 20 år

‐

Er du skiinstruktør?

‐

Rulleskøjter og stue‐øvelser

‐

Årets skistøvle

KÆRE SKIKLUB
Året 2010 går på hæld, og det er tidspunktet hvor vi ser tilbage
på året der gik, og fremad mod året der kommer.
Denne skisæson blev indledt med et chok, da en af klubbens helt
store profiler gik bort. Bent Petersen var stort menneske og en
ildsjæl, som vil blive husket og savnet.
Det har været et meget aktivt år. Med gode og sjove skiture først
på året, En meget travl og god sæson på Hedeland, vel nok den
bedste i klubbens historie. Det er sagt og skrevet tit, men det
tjener gerne en gentagelse, at klubbens medlemmer har ydet en
kæmpe indsats, for at holde skibakken åben i den lange og
ekstrem gode vinter vi havde 2009/2010. Endnu engang tak til
alle for en stor indsats og fornøjelige timer på Hedeland.
Allerede i november 2010 kom vinteren tilbage, og endnu
engang fik vi åbnet Hedeland med kort varsel, hvilket er ret
imponerende. Vi fik åbnet før de sydsvenske skisportssteder, det
viser hvor hurtigt vi kan gøre os klar til en dag på Hedeland.
I 2010 har vi indtil nu en 12 – 13.000 mennesker igennem på
skibakken. det er og bliver et populært mål for alpint skiløb i
Danmark. Vi har i årets løb haft stor medie bevågenhed, som har
givet os en super PR.
Roskilde festivalen forløb igen i år fint, med 250 frivillige, og
Festival udvalget, som fik det til at blive en rigtig god oplevelse,
samt et godt resultat for klubben.
Også en stor tak til de udvalg som arbejder året rundt.
Rulleskøjteafdelingen, som kører rigtig godt, ikke mindst pga. det
store engagement som bliver lagt for dagen. Mountainbike
afdelingen, som er ude at køre, samt den spæde start på rulle ski
og langrend, er nogle af de nye tiltag, som der arbejdes ihærdigt
på. Igen er det ildsjæle der brænder for ideen, og på den måde,
giver klubbens medlemmer en mulighed for at prøve andre
sportsgrene i skiklubben.

To fra festudvalget, Søs og Lisbeth Hjort, har valgt at stoppe, en
stor tak til dem for en stor arbejdsindsat over de sidste år. Astrid
fortsætter, og et nyt festudvalg bliver nedsat, måske med nye
tiltag, som klubaftner, arrangementer mv. Nu må vi se hvad det
nye festudvalg kommer op med.
I bestyrelsen arbejder vi med strategi, mål og handlingsplan for
Skiklubben nu, og de næste år ud i fremtiden.og har vi i
skrivende stund, en tema dag med Danmarks Skiforbund.
Bestyrelsen arbejder også på at få nedsat et tur udvalg, som kan
forestå og udvikle klubbens ture, og samlet få lavet et udbuds
katalog som kunne være på gaden før sommerferien.
Planlægningen af næste års festival er allerede i gang, også her
kunne vi godt bruge nogle flere frivillige, sådan at opgaverne
bliver spredt på flere hænder.. En stor tak for indsatsen til
Thomas Nielsen, Michael Wahlberg og Lisbeth Feddersen, som
takker af i festivaludvalget.
Ud over generalforsamlingen blev der afholdt en ekstraordinær
generalforsamling i november, på en dag hvor der også var
arbejdsdag på Hedeland, 30 medlemmer mødte op, og fik gjort
skibakken klar til sæsonen. Det blev på den ekstraordinære
generalforsamling, besluttet at vi skal have et nyt køkken på
Hedeland, som opfylder de krav der stilles i dag, krav der stilles
af de forskellige myndigheder. Køkkenet bliver dog først til noget
efter denne sæson, så vi ikke ligger i byggerod midt i skisæsonen.
Vi har i en årrække forsøgt at gøre noget ved hældningen på
skibakken, i år blev det en realitet, og der blev taget lidt af
toppen, så hældningen er jævnet lidt ud, dette skulle også tage
de værste pukler på toppen af bakken.
Rigtig god tur til alle jer der tager med på klubbens skiture.
God skisæson. Rigtig God Jul og Godt Nytår
Mvh. Kim Truesen

ÅRETS SKISTØVLE 2010
Årets Skistøvle tildeles til en, som har ydet
en ekstra ordinær indsats for klubben såvel
arbejdsmæssigt, ved en stor frivillig indsats,
som social indsats for klubben.
Skistøvlen blev indført i år 1980. Det er
oprindelig Frans Goldbach`s mors skistøvle,
som har fået lidt spray og en træ sokkel
under fodsålen.
Skistøvlen uddeles til den årlige skifest i
november måned.
Rigtig mange, som var med den aften har
modtaget denne hæder.
Det siger noget om den klub ånd og det
gode miljø, der hersker i Roskilde Skiklub.

I år 2010
Er et år hvor rigtig mange skiklub
medlemmer, har gjort sig fortjent til støvlen,
samt den store æren der følger med.
Det har været et år med en mega indsat fra
klubbens medlemmer, ikke mindst pga. den
lange sæson på Hedeland.
Men også i løbet af året – her med regnes
sommeren, hvor skiklubben også er meget
aktiv.
I Roskilde Skiklub er der mange, som yder en
indsats ud over det sædvanlige, klubben har
udvalg som arbejder hele året, der er
rulleskøjte afdelingen, mountainbike afd.
rulleski, Ski gymnastik og ikke mindst
Roskilde Festivalen der kører om sommeren.

Årets Modtager af Skistøvlen
Kurt Hjortsøe Kristensen har ydet en stor
indsats på Hedeland, igennem en meget
lang sæson.
Kurt har været medansvarlig og trukket et
stort læs på årets Roskilde Festival.

Et stort og velfortjent tillykke!!
Bestyrelsen i Roskilde Skiklub

Han har været med til at skabe resultater i
Rulleskøjte afd.
tillige været med til, at rulleskøjte
afdelingen har fået en masse nye børn og
forældre til rulleskøjte træning.
Kurt Hjortsøe Kristensen er en altid positiv
person, og et meget stort aktiv for klubben.

Se tidligere modtagere af
SKI‐STØVLEN
http://www.roskildeskiklub.dk/media/118903/årets%
20skistøvle.doc

HEDELAND ‐ en god start på sæsonen, men vi mangler frivillige
Det har været en super start på
sæsonen på skibakken i Hedeland,
med foreløbigt 7 åbningsdage i
slutningen af 2010, og med
yderligere nogle dage planlagt.
Holder kulden ved, tegner det til
endnu en forrygende sæson! Vi
håber det bedste!
Skibakken i Hedeland er jo et fantastisk
aktiv for vores klub. Ikke nok med at vi
rent faktisk kan tilbyde noget af det
bedste alpine skiløb i Danmark, så
skaber aktiviteterne derude jo også
typisk et overskud (nogle år dog
underskud), som kan gå til klubbens
andre aktiviteter, såsom ture,
skigymnastik, mv.
Men, når sneen er her, kan vi kun åbne
skibakken, hvis der er tilstrækkeligt
mange frivillige, der kan løse de
forskellige opgaver på stedet. Og efter
sidste sæson, hvor mange mennesker
lagde en utrolig stor indsats, har vi brug
for noget "frisk blod" for at kunne holde
det høje niveau vi stræber efter.
Man kan f.eks. være med til at leje ski ud
i skistalden, hvor man kan hjælpe folk
med at finde det rigtige udstyr, indstille
ski, eller registrere udlejninger, sælge
liftstempler, tage imod penge, osv.

Eller, man kan gøre en indsats i
køkkenet, hvor der skal laves varm
kakao, koges pølser, varmes glühwein,
sælges liftstempler, osv. På rigtigt gode
dage grilles der udendørs
‐ det skal der også bruges frivillige til.
Der er også brug for folk ved lifterne til
at holde øje med at alle kommer rigtigt
på, og til at hjælpe nybegyndere med at
komme i gang. Desuden er der en række
mere tekniske opgaver "på bakken", der
ofte skal løses, f.eks. når der er nogen
der kommer til at rive sikkerhedsstoppet
ud, der er maskiner der strejker, osv.
Som en nyere opgave, forsøger vi at
tilbyde undervisning med kvalificerede
instruktører i weekenderne. Der er nok
at tage fat på ‐ og noget for enhver
skiinteresseret!
Selvom opgaverne naturligvis skal løses,
er det altid meget hyggeligt at være på
Hedeland og stemningen er altid i top.
Det er en fornøjelse at se de mange
mennesker ‐ gerne 5‐600 på en
weekenddag ‐ som besøger os og får
nogle rigtigt gode oplevelser på ski.
Man møder andre klubmedlemmer,
snakker ski og sne, og selv om det jo ikke
er alperne, så er det fantastisk at være
en del af miljøet, og være med til at
formidle gode skioplevelser i Danmark.
Derudover er man jo altså også med til
at skaffe penge til klubben,

og profilere klubben, også uden for
landets grænser. Bestyrelsen har f.eks.
lige modtaget en henvendelse fra et tysk
skimagasin, der gerne vil komme til
Danmark på en endagstur og opleve
Hedeland!

Foto: Sneproduktionen om natten på skibakken
klares som regel af en lille gruppe af meget
dedikerede frivillige

Der skal bruges ca. 20 frivillige til at åbne
og holde kørende en dag. Man kan
sagtens nøjes med at være derude nogle
timer ‐ de første par timer er f.eks.
typisk meget travle i skistalden, ligesom
der i weekenderne er spidsbelastning i
perioden efter frokost.
Er du klar til at give en hånd med? Meld
tilbage til Kim Truesen på tlf.
50456717 eller truesen2@msn.com
Skriv fulde navn, mobil tlf og
mailadresse.

Vi glæder os til at se dig

Hedelandsløb har 20 års jubilæum den 2. januar 2011
I 20 år har Fløng Kondi og Roskilde Skiklub
afholdt Hedelandsløb en gang månedlig året
rundt.

I nogle år var deltagerantallet faldende og Fløng
Kondi besluttede at lukke løbet, imidlertid fik vi så
mange tilkendegivelser af at det ville være synd, så
klubben besluttede alligevel og fortsætte med
Hedelandsløbene.

Daværende formand for FHI Fløng Kondi Hans
Pedersen syntes der manglede et løb i det dejlige
naturområde Hedeland og kontaktede formanden
for Roskilde Skiklub. De 2 klubber blev hurtig enige
om i fællesskab at arrangere et månedlig løb.

Det viste sig at være den rigtige beslutning idet der
hver måned kommer mellem 120 og 150 løbere.

Prisen blev sat til 15 kr. for voksne og 5 kr. for børn,
og man må sige det stadig er billigt at deltage i løbet,
idet det i 2011 koster 20 kr. for voksne og uændret 5
kr. for børn

Til det årlige juleløb i december samt Stjerneløbet i
juni måned kommer der mellem 200 og 300 løbere.

Løbet er kun aflyst 2 gange
Første gang i januar 2002 hvor stierne i Hedeland var
isglatte og alt for farlige at løbe på.
Anden gang løbet blev aflyst var december i år – der
var faldet så meget sne så det var umuligt at komme
rundt på stierne i Hedeland.
De første år løbet blev afviklet var der 3 distancer 3,
6 og 12 km, i dag kan løberne vælge mellem 4
distancer 3, 6, 9 og 12 km.
De første mange år brugte klubbens medlemmer
lørdagen til at sætte skilte op på ruten. Men i 1997
gav Folkeoplysningsudvalget i Høje Taastrup
Kommune Fløng Kondi en nytårsgave idet de
bevilgede penge til opsætning af faste skilte i
Hedeland.

Decemberløbet 2009

Klubbens medlemmer brugte herefter et par
weekender på at lave skilte og grave dem ned i
Hedeland til glæde for alle brugere af Hedeland.
FHI Fløng Kondi har løbende vedligeholdt skiltene,
idet hærværk desværre ofte resulterer i at klubben
bliver nødt til at lave nye skilte.
I det første løb deltog 67 løbere hvilket var en stor
succes men dengang var der heller ikke lige så
mange løb at vælge imellem som i dag.
Mange klubber er trofaste deltagere i
Hedelandsløbet blandt andet kommer der hver
måned løbere fra de lokale klubber TIK løberne,
Solrød Atletik og Motion, Hellas og Løb for Livet

Fløng Kondi og Roskilde Skiklub fejrer jubilæet ved
Hedelandsløbet den 2. januar 2011 kl. 10.00
med udlodning af nytårskurve, blandt alle der løber
med nytårshat, samt mange lodtrækningspræmier
fra lokale handlende.
Der serveres endvidere varm kakao, the og
clementiner.
Løbet afholdes uanset vejret, er stierne i Hedeland
meget dårlige at løbe på findes en alternativ rute.
Læs mere om løbet på www.flongkondi.dk

FLØNG KONDI VIL GERNE BENYTTE
LEJLIGHEDEN TIL AT ØNSKE ALLE
ET RIGTIG GODT LØBE NYTÅR

Jib Arena
Københavns først skirampe er åbnet
på Genforenings‐pladsen

Snedækket skulle være sikret med
overskudsis fra en nærliggende
skøjtehal.
I forbindelse med åbningen var der
arrangeret blandt andet konkurrencer,
instruktion, show, mv. Som man kan se
af plakaten for åbningen, har Roskilde
Skiklub sponsoreret åbningsdagen med
et mindre beløb, som til gengæld har
givet os noget plads på plakaten.
Foto: Der var kø for at få lov at prøve rampen

På dagen blev der konkurreret i
forskellige discipliner, og der var
præmier for over kr. 20.000,‐. På ski
vandt Lasse Dam Rasmussen et gavekort
for 2 personer til Kläppen i Sverige, mens
det var Thue Clausen der vandt det
samme inden for snowboard.

Foto: Rampen fra toppen, under opbygningen

Den 18. december åbnede Underground
Jib Arena på Genforeningspladsen i
København NV. Underground Jib Arena
er en slags "legeplads" for personer der
kan lide at lave tricks/stunts på ski eller
snowboard. Den består af en rampe på
fire meters højde, hvor der for neden er
placeret tre forskellige "bokse".
Skiløberne starter foroven på rampen,
glider ned af den, og laver nogle
tricks/stunts på boksene. Boksene har
forskellig form/kurver og forskellige
højder, og giver derfor mulighed for
forskellige former for tricks.
Arena'en er bygget i et samarbejde
imellem Københavns Kommune og
Københavns Skiklub, og vil stå på
Genforeningspladsen indtil slutningen af
februar.

Det gode snefald i dagene op til
åbningen har været en stor bonus, idet
man har kunnet bruge natursne i stedet
for overskudsisen fra skøjtehallen.

Foto: Daniel Andersen imponerede publikum med
sit backflip

Vi fik rullet julen ind med maner….
28 rullere trodsede snedriverne og var
med til dette års sidste træning i
Roskildehallen.
Herligt at se, som der bliver gået til
øvelserne med engagement og energi – og
ikke mindst når der er konkurrencer og
spilles hockey. Se bare billederne!

Rul julen og nytåret ind!
Ændringer i træningen efter nytår!
Det er nemme off‐skate‐øvelser til stue‐
brug: På hjemmesiden vises med video og
tekst en række nemme øvelser, som du kan
lave på 10 min. – og som ikke kræver, at du
går i fitness‐center eller investerer i dyrt
udstyr. Det er effektive styrketrænings
øvelser målrettet rulleskøjteløb, dvs træning
af specielt muskelgrupperne lår, baller og
ryg. Og flere af øvelserne er samtidig
træning i rulle‐bevægemønstre.

Der en række aflysninger i Roskilde‐hallen. I
stedet for at flytte alle ændringer til
Tjørnegårdshallen, så har vi valgt at forsøge
os med at flytte træningen nogle gange til
om lørdagen kl. 13 – 16 i Himmelev‐hallen.
Så ser vi om det kan lokke endnu flere til.

Hvis du vil have øvelserne printet ud, så
brug pdf‐filen. Læs mere på skiklubbens
hjemmeside under rulleskøjtetræning.

Vi starter med nytårs‐rul den 2.
januar i Odsherred

Julegave på hjemmesiden til alle!
Følg dette link:
http://www.gomotion.dk/html/sider/styrket
raening_for_rullere_‐
_billeder_i_bevaegelse.html
og du vil åbne gaven, som du ikke havde
drømt om, at du ønskede dig – men som du
vil sætte umanerlig meget pris på at få
brugt. Den må gerne åbnes før juleaften!

OdsRul har lige meddelt, at de igen i år
inviterer Roskilde, Køge og Team Rolling
Vikings til tømmermændsrul den 2. januar.
Vi laver rulle‐aktivitet for alle, og møder de
andre rulleklubber. Det var rigtigt hyggeligt
sidste år.
Der kommer nærmere info i løbet af
juledagen pr. mail og på hjemmesiden. Så
følg med!

Rig tig god jul og godt nytår til jer alle!
Mange hilsner Kurt

Den Danske Skiskole
Skriv en mail eller ring til mig med en kort beskrivelse af din
skimæssige baggrund og om du vil være interesseret i at undervise på
klubbens ture/ i Hedeland.
Husk dine kontaktoplysninger.

En af klubben fremtidige mål vil være at arbejde på at skabe en
kultur omkring Ski instruktion på klubben ture og i Hedeland.
I første omgang har vi derfor behov for at vide, hvilke ressourcer vi i
dag råder over, og hvem der i fremtiden vil være interesseret i at
uddanne sig og/ eller undervise på klubbens ture og Hedeland.
Jeg vil derfor gerne høre fra dig hvis:
•
•
•

Du i dag er uddannet instruktør
Du har været i kontakt med Den Danske Skiskoles
uddannelsessystem (teknikkursus etc.)
Du er interesseret – men har endnu ikke været i berøring
med Den Danske Skiskoles kurser

Derudover vil vi have brug for 1 evt. 2 personer, som fremover kunne
tænke sig at stå for rekruttering/ organisering af instruktører til
turene/ Hedeland og være kontaktperson overfor medlemmerne
vedr. Den Danske Skiskoles kurser. Er du interesseret vil jeg også
gerne høre om det.

Bente Andersen, Bøndermosevej 3, 2750 Ballerup, tlf. 44668878,
mail adresse: bente.kjaer.andersen@roskildeskiklub.dk

Bestyrelsen:

Kend dine kontakter i Roskilde Skiklub!
Bestyrelsesmedlem
Susanne Norup Kjærbo
Frederiksborgvej 155A
4000 Roskilde
Tlf: 20 28 55 95

Formand
Kim Truesen
Hersegade 19 D 2 sal
4000 Roskilde
Tlf: 50 45 67 17
kim.truesen@roskildeskiklub.dk

Næstformand
Thomas Nielsen
Svanevej 14
4000 Roskilde
Tlf: 41 40 13 43
thomas.nielsen@roskildeskiklub.dk

Kasserer/medlemsregistrering
Annette Sejrsen
Dr. Margrethesvej 24
4000 Roskilde
Tlf: 46 36 72 68
annette.sejrsen@roskildeskiklub.dk

Bestyrelsesmedlem/webmaster
Helle Henriksen
Borgediget 16, 3 th
4000 Roskilde
Tlf: 30 83 31 02
webmaster@roskildeskiklub.dk

susanne.norup@roskildeskiklub.dk

Bestyrelsesmedlem
Bente Andersen
Bøndermosevej 3
2750 Ballerup
Tlf: 44 66 88 78

Rekruttering til Hedeland:
Kim Truesen
Tlf: 50 45 67 17
Otto Kornerup
Tlf: 21 73 56 08

Arbejdsdage/sneproduktion:
Vagn Hansen
Tlf: 22 70 52 48

bente.kjaer.andersen@roskildeskiklub.dk

Festival:

Bestyrelsesmedlem

Kurt Hjortsø
Tlf: 61 36 38 52

Mads Bondo Dydensborg
Bakkekammen 51
3600 Frederikssund
Tlf: 33 26 12 04
mads.bondo.dydensborg@roskildeskiklub.dk

Skigymnastik:
Anne Nielsen
Tlf: 61 65 81 54

HUSK!

Rulleskøjter:

Du kan følge med i
bestyrelsens arbejde og læse
referaterne på skiklubbens
intranet
Du skal være logget ind med
dit medlemsnummer
og adgangskode.

Kurt Hjortsø
Tlf: 61 36 38 52

Mountain bike:
Hanne Kjær
Tlf: 61 54 82 20

