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”Gi´ et skulderklap”
5.000 kr. til Roskilde Skiklub fra

Dette nyhedsbrev indeholder
blandt andet:
‐

Husk det blå sygesikringsbevis

‐

Leje af ski til Hemsedal turen

‐

Dato for generalforsamling

‐

IT kompetencer søges

‐

Klar til festival?

‐

Arbejdsdag på Hedeland

FORMANDENS SPALTE
Skisæsonen er godt i gang, den korte tur til Abtenau i uge 3
med 144 glade skiløbere er vel overstået, vi kom til Østrig i
regnvejr, men i Dachstein var det sne der mødte os.
Det blev 4 gode dage på ski. Igen med en fantastisk stemning.
Udover skiløbet er skiklubbens medlemmer også rigtig gode til
disciplinen afterski.
Efter nytår har der været åben 2 dage på Hedeland, den ene
gang, havde vi besøg af en tysker der udgiver en skiguide bog,
som skiklubben nu er beskrevet i, I kan finde linket i artiklen
om skiguiden på hjemmesiden.
Den anden dag på Hedeland, var i forbindelse med et skileg
arrangement, hvor Vagn og co. havde dækket børnebakken
med sne. Fælles for de to dage i 2011 har være meget få gæster
på skibakken. Men vinteren er ikke slut endnu, så vi ser om ikke
der kommer flere åbningsdage i 2011.
Sæsonen har dog allerede været god med 12 åbningsdage i
november / december 2010.
Bestyrelsen arbejder på et strategioplæg, som bliver
præsenteres på generalforsamlingen den. 29 marts, som i år
bliver afholdt på Kildegården på Helligkorsvej.
Festudvalget har været ude i god tid, og reserveret
Guldaldersalen på prinsen fredag den. 4. november 2011, til
Roskilde Skiklub 35 års jubilæumsfest, så sæt allerede nu kryds
i kalenderen.

Bente Kjær har med hjælp fra Otto K. Lige afholdt en hyggelig
aften, hvor dem der skal med på Tigne turen i uge 10 var samlet
i Marineforeningen. Til mad, drikke, hygge og information om
turen. En god model og måde at mødes på før skituren, ikke
mindst for de nye medlemmer i klubben, som kan nå at mødes
og tale med dem, de skal på ferie med.
Rigtig god skiferie til jer der snart drager af sted, og til jer der
ikke skal på skiferie, se om ikke det bliver muligt af få lidt ski
træning på Hedeland, i skrivende stund trækker det op til frost
og sne.
Mvh
Kim Truesen

TAK!
Den 7. december 2010 mistede vi pludseligt og alt for tidlig Bent.
I vores familie har vi været medlemmer af Roskilde Skiklub, så længe vi
kan huske og klubben har været et centralt omdrejningspunkt gennem
alle årene.

Roskilde Skiklub ude i Verden
I Bejing går der en kineser rundt i Roskilde Skiklubs trøjer året rundt.

Mange sjove og skønne stunder er tæt knyttet til klubben. Det gælder
skirejser, festival og skibakken, men også meget andet.
Derfor er vi meget glade for al den støtte og opmærksomhed, vi har
fået fra klubben og klubbens medlemmer i forbindelse med Bent’s død
og bisættelse.
Vi vil gerne sige hjertelig tak for alle besøg, hilsner, blomster og
deltagelse i forbindelse med bisættelsen. Også tak for hjælpen den 9.
januar 2011 her i Asylgade.
Midt i sorgen er det en stor hjælp og trøst, at Roskilde Skiklub og
mange medlemmer hjælper og støtter os.
Mange hilsner
Ulla, Andreas og Laura

HEMSEDAL 2011
I den skrivende stund er der stadig meget få ledige pladser til
klubbens mest traditionsrige tur.
Såfremt nogle endnu overvejer om de skal med så sker tilmelding
via hjemmesiden hvor der også kan læses meget mere om turen.

Yue Peng med datteren og hans forældre.

Yue Peng er en levende reklame søjle for Roskilde Skiklub, i mange år
er vi nogle fra skiklubben som har sendt vores t‐shirt til ham, og han er
så glad for trøjerne at de dagligt bliver luftet, om det så giver flere
skiløbere på Hedelands løjper er jo spørgsmålet, men Skiklubbens
brand sælger i Kina.

TILBUD TIL KLUBBENS MEDLEMMER
Billig leje af ski til Hemsedal turen i uge 15.
Arbejdsdag på Hedeland den 7. april
Vi er ude i god tid, så sæt et

X

i kalenderen

torsdag den. 7 april
til arbejdsdag på Hedeland - Vi lukker ned for vinteren.
Start Kl. 16 – eller efter aftale med Vagn Hansen.
vagn.r.hansen@gmail.com
tlf. 3011 0668

I forbindelse med Hemsedal turen i uge 15, vil Hedelands udvalget stå for
udlejning leje af ski og støvler til de medlemmer som ønsker det.
Prisen er 150 kr. for voksne og 100 kr. for børn. for alle dagene.
Dato for udlån:
Torsdag den 7. april, kl. 17 til 18
Aflevering:
Tirsdag den 19. april, kl.17 til 18
Mvh
Hedelandsudvalget

ABTENAU UGE 3 ‐ 2011
bankede på grydelåg og andre ting der kunne
give lyd fra sig. Også det var meget morsomt.

For 8. gang tog vi i uge 3 afsted med 3 busser
og 14 der kørte selv til Abtenau, ‐ på vores
utrolige populære tur. Turen var udsolgt på
under 14 dage og rigtig mange endte på
ventelisten, hvoraf nogle valgte at køre selv
for at ”komme med”. Vi havde 21 nye
medlemmer med.
Busserne kørte fra havnen kl 16 sharp og alle
var i skihumør og turen gik fint nedover.
Som altid blev vi lige ramt af udfordringer med
hotel bookningen i sidste øjeblik. Tirsdag
eftermiddag meddelte ”Der abtenauer”, at de
tog 6 værelser fra os fordi de havde fået dem
lejet ud i 14 dag i stedet.
P.g.a det samt 4 afbud på afrejse dagen, blev
der rykket rundt og nogle endte desværre på
andre hoteller end beregnet. Det er desværre
de vilkår vi har at arbejde med, når vi rejser på
denne måde og til den pris – ikke noget vi kan
ændre. Fremadrettet vil vi i indbydelsen skrive
at indkvartering sker på hoteller omkring
torvet.

Der blev danset flittigt både til Jan’s musik og
tyrolermanden’s som oprådte fredag.
Fredag aften samledes vi alle på WS til
afskedsparty.

Tak til alle for en god tur – god opførsel ☺
og overholdelse af tidsplan med busserne alle
dage.
Mange ski‐hilsner
Michael, Kim og Lisbeth

1. dag var skiføret ikke helt optimalt, vi havde
tø og tung sne, men det blev heldigvis bedre
de sidste dage, hvor vi både havde frost, sne,
overskyet og sol, men sneen var god.
Vi havde også vores sædvanlige tur til Wagrin
som også forløb godt.
Afterski holdt vi alle dage på Goldener Stern,
hvor DJ Jan hver dag underholdte med en
masse god musik spillet fra vores nyindkøbte
anlæg, som klubben nu kan få gavn af til
mange events.

Vi havde desværre 4 der kom til skade på
turen, heldigvis var ingen alvorlig skadet.

NB!!! Næste års tur arrangeres af Michael, Ole
Smed og Lisbeth. Kim har så meget arbejde
som formand mv. at han desværre har set sig
nødsaget til at prioritere Abtenau turen væk.
Vi havde besøg af selveste ABBA som optrådte
med forrygende sang og dans. Godt gået
Abba.
Senere på aftenen dansede vi i kædedans
rundt på vores hoteller samt på torvet ‐
syngende hari kristna samtidig med at vi

Stort tak til Kim for ”årene der gik” , for hans
engagement og hans store arbejde med at få
turen til at ”klappe”.
Michael og Lisbeth.
På gensyn 2012

FORSIKRING PÅ SKIFERIEN – EU SYGESIKRINGSKORTET
Der er mange muligheder for forsikring af dig selv på skiferien og
mange af os er helt sikkert forsikrede flere steder.
Som medlem af en skiklub under Danmarks Skiforbund er du forsikret hvis
skaden sker på en klubtur. Din egen privattegnende ulykkesforsikring kan
også hjælpe og i tilknytning til div. kreditkort findes også andre
forsikringsdækninger.
Du vil måske nok også blive behandlet hvis du selv er i stand til at lægge
ud for de store behandlingsudgifter. Men hvis du vil undgå alt besværet
og de mange spørgsmål så er her opskriften på hvad du skal gøre.
Skaf dig et ”blåt sygesikringsbevis”. Det er både nemt og gratis.
Bor du i Roskilde Kommune skal du gøre sådan:
1. Tryk på dette link:
https://ssrborgerservice.scandihealth.net/Nytkort/eubevis.asp
x?kommuneId=265&hjem=http://www.roskilde.dk/
2. Indtast dit cpr.nr. og postnr.
Og så er ”det blå sygesikringsbevis” bestilt.
Det kan så godt være at du faktisk er forsinket både i hoved og r…, men
hvis personalet i de hvide kitler kun accepterer ”det blå sygesikringsbevis”
så må Skiklubbens råd til dig være at du skaffer dig dette og har det på dig
når du er på skiferie.
Mere information kan læses på:
http://www.roskilde.dk/webtop/site.aspx?p=5297
Mange klubmedlemmer har deres egne oplevelser og her på siden kan du
læse lidt fra Abtenau.
Thomas

Måske er det bare mig som er uvidende!!
Dog kender jeg til mindst 2 som var lige så uvidende som jeg ☺
Da jeg var på uge 3 turen til Abtenau, tog jeg mit gule sygesikringsbevis
med ud på løjperne. Jeg kom til skade på anden dagen blev fragtet med
ambulance, til lægen i Abtenau.
Jeg fandt ud af at der ikke var nogen interesse for det gule kort men stor
interesse for det blå, som jeg jo ikke havde med.
Min søde mand blev sendt hjem, på hotellet efter det blå, som så viste sig
at være udløbet i 2008???
Jeg blev sendt videre til hospitalet, hvor samme manglende interesse for
det gule var der. Jeg anede ikke, at det skulle fornyes. Jeg ved at ” det
brækkede kraveben” havde nøjagtig det samme problem, hvilket Kim
også havde.
Så husk at tjekke udløbsdatoen på jeres kort. Hvis det er udløbet, kan
man ringe efter et nyt. Jeg ringede straks efter at vi kom hjem og nu her 3
uger efter har jeg stadig ikke modtaget mit nye, så bestil i god tid.
Go’ skiture i resten af 2011
Mvh Anne T Asanovski

ABTENAU MED ”KLAR‐DIG‐SELV‐REJSER”
Vi nåede vist som nogle af de sidste at melde os til turen, kæresten og
jeg. Det var 3 år siden vi begge havde stået på ski – så vi glædede os.
Efter nogle måneders venten gik turen endelig sydpå – Vi var forberedt
på at skulle af sted ”på egen hånd”. Prisen var discount og
rejsebureauet hed ”Klar‐dig‐selv”.
Busturen gik fuldstændig efter planen – Vi ankom til Abtenau onsdag
morgen. Liftkort, værelsesnumre og klar‐dig‐selv‐t‐shirten blev delt ud
i bussen. Værelserne var klar til os og morgenbordet stod dækket på
hotellet. Det var bare at smutte i de lange og så ud i bussen, som kørte
til Russbach i Dachstein West området.

Oppe i området var der sne. Heldigvis. Da vi ankom til Abtenau var det
tøvejr og meget grønt og brunt. Men heroppe på toppen var her dejlig
hvidt. De følgende dage bød også på en del sne – både fra oven og fra
snekanonerne. Frosten satte ind og sneforholdene var perfekte. Solen
tittede frem en gang i mellem, der var ikke langt mellem hytterne med
udskænkning af Glühwein, Jägerthe und Chokolade mit Rum. Gullasch
Suppe og Germknödel. Hvad mere kunne man ønske sig?
Mit skiløb udviklede sig heldigvis positivt i løbet af dagene. Dag 1 var
stille og rolig. Dag 2 bød på lidt problemer med formen. Det var der, at
jeg ønskede jeg havde været i Himmelev til skigymnastik mere end éen
gang… Jeg halsede efter ham med ild i huen og horn. Ligesom jeg var
med igen… var pausen forbi og vi sku’ af sted. Syre‐syre. 3. dag var vi
med i Wahgrain – super tur. Der var heldigvis et par snowboardere i
gruppen. Ah de holder gode pauser. På 4. dagen toppede formen. Og
så skulle vi allerede hjem.
”Klar‐dig‐selv” havde sørget for Afterski hver eftermiddag inden
middagen. Fantastisk! DJ Jan var linet op på Goldener Stern og der blev
spillet røvballe musik, disco og salsa. Gang i den for dem der stadig
kunne.
Middagen blev indtaget på Goldener Stern. Søde Heidier serverede
wienersnitsel, benløse fugle og andre lækkerier. Ikke meget klar‐dig‐
selv over det…
Jeg spørger mig selv ‐ hvornår var det egentlig lige vi skulle klare os
selv? I hvert fald havde jeg en fantastisk tur. Tak til klar‐dig‐selv rejser
(eller snarere ”styr‐på‐alt”) og tak til de søde skifolk i klubben, som tog
godt imod os. Jeg glæder mig allerede til næste år.
Annette Bentzen

RESERVER TID TIL ROSKILDE FESTIVAL OG SKIBURGEREN
Lige nu er der kun 126 dage 21 timer 24 minutter og 43 sek. til
musikken begynder på årets festival.

hovedopgaver (se oversigten nedenfor). Kontakt endelig gruppelederen,
hvis du har forslag, som kan bruges til planlægningen!

Og endnu kortere til Skiburgeren skal sælge de første Skiburgere og
Flæskestegssandwich. Vi skal jo være klar allerede lørdagen inden, så de
arbejdende folk på den hektiske inderplads kan få noget at spise, mens
de sætter scener og boder op.
Så reservér nogle dage i din kalender mellem den 25. juni og 3. juli, så du
kan være med til at tjene nogle gode penge til skiklubbens aktiviteter.
Og ikke mindst have det sjovt med skiklub‐vennerne og opleve festi‐
valstemningen.
Tilmelding til Skiburgeren:
I 2010 solgte Skiburgeren:
• 8.500 Snowboard‐brugere
• 12.000 Skiburgere
• 2.800 Flæskestegs‐sandwich
Vi fik en ”Fuld Smiley” fra tilsynskontrollen og
en omsætning på ca. 1,4 mio.kr. på en uge.
Vi har allerede taget fat på planlægningen af årets Skiburger. Det er en
større opgave at gøre klar til at sørge for alt fra, at der bliver en
arbejdsplads med 225 medarbejdere, indrette boden til effektiv produk‐
tion, lave arbejdspladvurderinger, egenkontrol, bestille alt fra kød i tons‐
størrelse, paller med sandwichboller, salat, tomater og til kaffefløde og
teskeer i cafeen, sørge for byttepenge og regnskab o.s.v.
Derfor har vi også organiseret planlægningen noget anderledes i år. Der
er kommet gruppeledere til team på 3‐4 personer på de forskellige

Der bliver bl.a. arbejdet på at lave en forbedret tilmelding til vagter,
men om det lykkes at få det parat, afhænger lidt af om vi kan få en it‐
kyndig til at hjælpe med at lave et nyt tilmeldings‐program – se annonce
her i nyhedsbrevet, hvis du har sådanne kompetencer! Der vil igen år
være et par dages tilmeldings‐forspring til skiklubmedlemmer. Åbningen
for tilmelding vil blive annonceret senere!
Vi håber, at der er mange, der vil bakke op om arbejdet i Skiburgeren
igen år! Du får både en god oplevelse og giver et værdifuldt bidrag til
finansiering af skiklubbens aktiviteter.
Mange hilsner
Kurt
‐

nu er der kun 126 dage 20 timer 44 minutter og 4 sek. tilbage!

Kontaktpersoner i planlægningsgruppen Festival 2011:

Sæt kryds i kalenderen til
generalforsamlingen

Koordinator: Kurt Hjortsø
1. Samlet styring af planlægningsprocessen samt
økonomi:
Herunder kontakten til festivalen og tjek på
alle deadlines samt tilrettelæggelse af
logistikken ved selve salget/madudlevering/
kø‐afvikling, sørge for byttepenge,
kasseapparater, pengeoptælling m.v.
Gr.leder: Helle Henriksen (tlf. 30 83 31 02)
Gr.medlem: Gert Maegaard, Lisbeth Winge
2. Madproduktion, ”markedsføring”/plakater,
produktgodkendelser, arbejdsmiljø og miljø:
Planlægning af madsortiment, APV‐
vurderinger, egen‐kontrol
Gr.leder: Kurt Hjortsø (tlf. 61 36 38 52)
Gr.medlem: Klaus Schultz, Michael Margolis,
Søren Handler
3. Rekruttering: Sørge for rekruttering af
medarbejdere, vagtplanlægning før og under
festival, information til medarbejderne d.v.s.
både før og under festivalen
Gr.leder: Susanne Norup (tlf. 20 28 55 95)
Gr.medlem: June Maegaard, Jens Ole Jensen

Roskilde Skiklub holder generalforsamling d. 29.
marts kl. 19.00.

4. Opbygning og nedtagning af boden
Herunder bestilling af telt, diverse
ansøgninger/anmeldelser til festival
Gr.leder: Jens Ole Jensen (tlf. 29 66 33 29)
Gr.medlem: Per Aaberg, Kim Truesen, Klaus
Schultz
5. Medarbejderpleje og aktiviteter
Sørge for attraktive medarbejderforhold
under festival, herunder cafémiljø,
garderobe, evt. aktiviteter på festivalpladsen
(køre med snekanon o.lign.) samt tak‐for‐
indsatsen‐arrangement
Gr.leder: Boni Holm Lave (tlf. 40 10 46 69)
Gr.medlem: Jeppe Jensen, Mathias Gøttrup,
Peter Kingo

Der vil blive udsendt en egentlig indkaldelse i midten
af marts, men allerede nu kan du sætte kryds i
kalenderen. Hvis du har forslag der skal behandles
på generalforsamlingen, så send dem til
bestyrelsen@roskildeskiklub.dk, senest d. 1. marts.
På generalforsamlingen skal vi i øvrigt blandt andet
behandle tre forslag fra bestyrelsen. Et om en vision
for Roskilde Skiklub, et om en helhedsplan for
Hedeland, og endeligt et forslag om renovering af
skiliften på Hedeland. Der vil blive udsendt mere
information om disse forslag sammen med
indkaldelsen.
Mads Bondo Dydensborg

HUSK!!
Gulvet i Himmelevhallen skal
ordnes ‐ derfor
INGEN SKIGYMNASTIK
I UGE 8

GØR DINE RULLESKØJTER FORÅRSKLARE!
Når du nu alligevel har været flittig med skigymnastikken og er i god
form ‐ så hold det ved lige ved at køre rulleskøjter. Det er stort set de
samme muskelgrupper og balanceevner, som du bruger til skiløb, og
der er ingen hård belastning af knæ eller hofter. Tværtimod: du får
styrket dine muskler omkring bla. knæene.

Vi træner fortsat hver fredag kl. 20 i Roskilde‐hallen C (tjek lige
hjemmesiden for evt. flytninger). Her i vinter er der kommet en del nye
til, og ofte er vi 25‐30 stykker af både begyndere, lidt øvede og meget
øvede.
Vi træner god teknik gennem sjove øvelser med lege og hockeyspil, og
kører stafet, pack og udholdenhed, som skal bruges til turene udenfor.
Så kom til rulletræning nu, mens du er i god form, og hvor du kan få
trænet teknikken til de gode udendørs‐ture senere. Foråret er lige om
hjørnet! Tag børn eller børnebørn med – vi har også træning til dem.
Mange hilsner
Kurt

Vil du være med til at udvikle Roskilde Skiklubs
elektroniske profil?

I bestyrelsen arbejder vi i øjeblikket med overvejelser om at udvikle
hjemmeside, festivaltilmeldingsmodul, klub administrationssystemer,
tilstedeværelse på sociale medier, mobile platforme, udlejningssystemer til
Hedeland, webcams, osv, osv.
Men vi mangler "manpower" (m/k!). Så, hvis du har (IT) kompetencer indenfor
f.eks. ASPX/Umbraco, ASP/Microsoft ISS, PHP, C++/Qt/Linux eller erfaringer
med Open Source CMS'er/administrationssystemer, er en super designer,
grafiker, er ekspert i at skrive apps til iPhone eller Android, eller andet i den
dur, og har lyst til at være med til at gøre klubben bedre, vil vi rigtigt gerne
høre fra dig.
Det er naturligvis totalt uforpligtigende! Og, du behøver ikke at have særligt
meget tid, måske kan dine gode råd være lige det vi står og mangler, måske
kan du hjælpe os med at sætte processen i gang, eller lignende.
Hvis du vil hjælpe/høre mere, så skriv til
mads.bondo.dydensborg@roskildeskiklub.dk

NORDEA FONDENS ÅRLIGE SKULDERKLAP PRIS
Der uddeles hvert år 5000,‐ til foreninger/projekter i Frederikssund,
Egedal, Roskilde, Lejre og Greve.
I år gik priserne til følgende 5 fra Roskilde:
- Apoteker Paul Bundgaard
- Det Økologiske Kulturlaboratorium i Trekroner
- Løb for Livet
- CAR Christians Are Repairing
- Roskilde Skiklub

Indstillingen til Nordea Fonden:
I sæsonen 2009 ‐ 2010 var der over 100 forskellige frivillige
medlemmer fra Roskilde Skiklub, som gav en stor eller lille hånd med i
driften af skibakken.
Det er denne meget store gruppe af frivillige, som rigtig mange gange
stiller op til "det lange seje træk", som bør modtage prisen og et
skulderklap for deres helt uvurderlige indsat for de frost‐, vinter‐, sne‐
og skiglade Roskildedensere.
Medlemmerne har et sammenhold og en egen drivkraft, som virkelige
kan flytte meget, der har en enorm betydning for det frivillige
foreningsarbejde.
En meget værdig repræsentant for gruppen kunne være Otto
Kornerup.

FEST ‐ OG ARRAGEMENTUDVALG

Ved prisoverrækkelsen i Nordea afdelingen, Frederikssund
repræsenterede Otto Kornerup og Lisbeth Winge de frivillige på Hedeland
og Thomas Nielsen deltog som repræsentant fra bestyrelsen.
Foto: Peter Rahbek

Skiklubben har fået et næsten helt nyt fest‐ og arrangementudvalg
bestående af medlemmer, som gerne vil hjælpe klubben herunder
bestyrelsen med at planlægge fester, foredrag og sammenkomster af
forskellig art i skiklubbens regi.
Udvalget består nu af Palle Skjaldgaard, Jan Kofoed Nielsen, Lise
Aaberg, Else Juul og Astrid Frandsen. Og de kommer ikke til at kede
sig.
Første arrangement bliver generalforsamlingen den 29. marts på
Kildegården, derefter billedaften 12. maj, klubaften 12. oktober og
klubbens jubilæumsfest den 4. november på Hotel Prindsen.
For medlemmer som gerne vil hjælpe med praktisk arbejde i
forbindelse med arrangementer eller har gode råd og ideer ‐ så
kontakt os. Husk at sætte datoerne i kalenderen!
Susanne

