ROSKILDE SKIKLUB
NYHEDSBREV – MAJ 2012
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Formandens spalte
Årets sidste skitur til Hemsedalen er vel overstået, i godt skiføre og
solskin. Allerede nu snakkes der skiture til næste år, ønsker og ideer
bliver luftet, så vi ser frem til næste års udbud af ture.
Til årets Roskilde Festival er forberedelserne i fuld gang og vagtplanerne
er fyldt op, og det ser ganske fornuftigt ud, et kæmpe arbejde er allerede
lagt i dette års Skiburger bod, det er som altid spændende at deltage på
Roskilde Festivalen. Over 80 klubmedlemmer havde meldt sig de to første
dage, og på en time efter at vagterne blev lagt ud til andre var samtlige
vagthold tegnet og vi har 40 på venteliste.
Onsdag den 25. april afholdte klubben ekstraordinær generalforsamling, i
forbindelse med billedaften i Roskilde Roklubs lokaler på havnen.
Punktet som var en ændring af vedtægterne, om at flytte den ordinære
generalforsamling fra marts, til april eller maj måned, og dermed flytte
tidsfristen for aflevering af forslag til den 15 marts. Otto Kornerup blev
valgt til dirigent, og på under 2 minutter havde Otto afviklet
generalforsamlingen, hvor ændringen blev vedtaget med applaus.
Det var heldigt da maden, varmrøget laks, salat og pasta, var gjort klar til
servering, af festudvalget og de to kokke Lars og Ole. Der var stort
fremmøde, nemlig 80 – 90 klubmedlemmer, som havde en hyggelig aften
med billeder fra klubbens ture i den forgangne sæson. Især var der lagt et
stort arbejde i en film fra uge 8 turen, imponerende 21 min. Film fra
skiløb og sociale arrangementer. Filmen er lagt på YouTube, link findes på
klubbens hjemmeside.

Hal byggeriet i Hedeland skrider fremad og der er gjort klar til rejsegilde.
Projekt skilift er også i gang, da vi har skrevet til firmaet at vi godt vil købe
liften, dog har vi andre betingelser for at købe netop denne lift, så nu må
vi se om de vil være med til de betingelser vi har stillet op.
Klubben afvikler forskellige arrangementer over sommeren blandt andet
Gokart og en rundvisning på Hedeland med bus og fællesspisning, disse
arrangementer bliver annonceret på hjemmesiden.

Rigtig god sommer

Kim

Film med fest og farver fra
Uge 8 turen
Da sæsonen er ved at være forbi og der for de fleste er lang tid til næste
skiferie, er det dejligt at mindes årets skiløb.
På uge 8 turen optog Lasse flere kilometer film, hvilket nu er blevet
redigeret til en meget professionel film.
Nyd filmen, der også fungerer som en god reklame for Roskilde Skiklub.
Linket til filmen er her http://www.youtube.com/watch?v=dO1e_b2VEjY
(den er i HD, så husk at vælge kvalitet 1080 på det lille tandhjul).

Allan og Michael
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Og så lige en film fra Uge 10
turen

Klasse
Piger 11-15 år
Piger 16-30 år

Klik på linket og du får 7 minutters video fra uge 10 turen.
http://www.youtube.com/watch?v=6nHSSRpqjmE

Piger 31-40 år

Ole

Piger 41-60 år

Resultater fra
klubmesterskaberne i
Hemsedal i uge 16

Piger 61 år og op
Drenge 3 år
Drenge 5 år
Drenge 11-15 år
Drenge 16-30 år

Til bedste dame og herre (Anna
Laurent og Andreas Petersen) var der
skiundertøj sponsoreret af Snowfun.
Stor tak til Snowfun.

Drenge 31-40 år

Drenge 40 – 60 år

Drenge 60 år og
op

Navn
Krista Lund Olsen
Camilla Vittrup
Anne Laurent
Cecilie Laage-Petersen
Anne Jul
Cecilia Vittrup Langkjær
Anne Schmidt Andersen
Annette Sejrsen
Vivi Laage-Petersen
Helle Andersen
Aase Jensen
Elin Stegmann Christensen
Esben Vittrup Langkjær
Sebastian Vittrup Langkjær
Julius Trulsson Norup
Kristian Astad Dupont
Mathias Primdahl (Snowboard)
Andreas Petersen
Jeppe Jensen
Lasse Jensen
Markus Zetterberg
Bo Vittrup (Telemark)
Brian S. Jensen
Jimmy Andersen
René Astad Dupont
Hasse Olsen
Jan Larsen
Vagn Hansen (Telemark)
Gunnar Langkilde

Tid
47.81
1.16.95
44.43
49,27
58,34
1.31
1.34
56.68
59.96
1.08.18
58.71
1.06.11
3.00
1.45
2.00
45.20
1.01.35
41.05
42.99
46.32
43.25
53.02
59.34
43.81
45.63
46.13
46.12

Placering
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
1
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

53.24
53.38

2
3
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Generalforsamlinger 2012
Referater, bilag og præsentationer fra generalforsamlingen den 27. marts
og den ekstra ordinære den 25. april er tilgængelige på hjemmesiden
under ’Nyheder’ (Generalforsamlinger 2012) eller efter login på
medlemssiderne under ’ Bestyrelse, udvalg, referater og kalender’.

Der blev vist billeder fra alle skiturene, både de ture, hvor der stort set
kun var billeder fra afterskiing til de mere seriøse ture, hvor der også var
billeder af sne og ski. Aftenen sluttede med en meget flot film, som Lasse
Friis havde optaget på familieturen i uge 8.
Tak til alle for jeres bidrag til en rigtig hyggelig aftenen og en særlig tak til
Ole og Lars, for jeres helt fantastiske laks.
Mange hilsner og god sommer

Billedaften i Roklubben
Sæsonens sidste
arrangement blive et stort
tilløbsstykke. Der var 84
medlemmer der havde
tilmeldt sig til
arrangementet, men mere
end 100 var bænket, da
maden skulle indtages. Det
er en fornøjelse at lave
arrangementer i en klub,
hvor der er så stor
opbakning (vi vil dog
benytte lejligheden til at bede jer om at huske at tilmelde jer, når vi beder
om det i indbydelsen).

Festudvalget

Rulleskøjte sæsonen er
startet
Hver mandag og onsdag kl. 18.30.
Vi mødes fast ved hovedindgangen til Festival-/dyrskuepladsen på
Darupvej indtil videre.
Over for Maglegårdsvej-broen, se
http://map.krak.dk/query?what=maps&search_word=&geo_area=darup
vej+4000&from
Hvis det er regnvejr eller vådt på vejene, så er den officielle træning aflyst
(men du kan jo godt rulle en tur selv J ).
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Om mandagen vil vi bruge hele
eller det meste af tiden på
festivalpladsens lukkede område.
Her er ingen biltrafik. Der er
forskellige rundturs-strækninger til
at træne sikkerhed, teknik, packkørsel, intervaltræning m.v. – og
spille luftguitar eller være forsanger, hvor Orange Scene står. Der er
vandpost, men kun udendørs omklædning.
Men såvel Roskilde Dyrskue som Roskilde Festivalen kan nogle dage have
så meget arbejde på pladsen, at vi ikke kan være der. Så kører vi udenfor,
hvor der er cykelsti og gode veje til Darup, Vor Frue og videre rundt.
Om onsdagen vil vi primært køre tur på landevej/cykelsti. Der er
mulighed for rundtur på 6-7 km og ture til lufthavnen, Gadstrup eller
Snoldelev og videre derfra.

Så køres der Gokart – 28 juni

Roskilde skiklub har 25 pladser, så har du lyst til at prøve farten på en
anderledes måde end på et par ski, så sker det



Hvis der er mange nok bliver der forskellige tur-hold. Så du må selv gøre
en indsats for, at der dukker én eller flere op, som du gerne vil rulle med!
Så snakker vi videre om nogle rulleture og løb andre steder, f.eks. Friday
Night Skate i København, se mere på www.fns-cph.dk.
Vi ses!

Kurt tlf. 61 36 38 52, mail: khk@kl.dk





torsdag den 28. juni 2012 med mødetid kl. 17.30.
Så vi har tid til omklædning og instruktion, inden vi kører fra kl.
18.00 til kl. 18.30.
På Roskilde Racing Center, Abildgårdsvej 1-3, Tjæreby, 4000
Roskilde.
Prisen er 250,- kr. for en ½ time på banen, med kontakt betaling
på dagen. HUSK kontanter.
Roskilde Skiklub er, efter heatet, vært ved et lille traktement
bestående af lidt grillpølser og en øl/vand.
Tilmelding er efter først til mølle princippet og sker på mail til
hasse.olsen@roskildeskiklub.dk.

Se mere på www.roskilderacingcenter.dk.
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Ser frem til at møde dig på banen.
Mange farthilsner

DM i rulleski - 17 juni
Se mere på hjemmesiden under ’Nyheder’ DM i rulleski 2012.

Hasse

Skovtur til Hedeland - 28 juli

Bent Michael

Aktiviteter og deadlines

Så holder vi skovtur med rundvisning lørdag den 28 juli 2012.
Program:






9.00 Formiddags kaffe i/ved klubhuset i Hedeland
10.00 Guidet rundvisning i bus til nogle af seværdighederne i
Hedeland.
Ved Hans Chr. Ejlskov, som har været med ved planlægningen af
Hedeland.
12.30 Grill- frokost ved klubhuset.
Herefter kano-sejlads og anden leg i omegnen – forslag modtages
gerne.

Dato
17. juni
26. juni

Aktivitet
DM i rulleski
Stormøde om Skiburgeren

28. juni

Opsætning til festivalen
starter
Gokart
Skiburgeren åbner
Nedbrydning af Skiburgeren
Skovtur til Hedeland
Indlæg til nyhedsbrev, som
udkommer i uge 33
Klubaften
Indlæg til nyhedsbrev, som
udkommer i uge 41
Klubfest

28. juni
30. juni
9. juli
28. juli
12. august

Da bussen kun er til 50 personer, er det efter først til mølle-princippet.
Venteliste vil blive oprettet.

4. oktober
7. oktober

Pris er 150 kr. pr. deltager, som betales derude.

2. november

Tilmelding på mail til vagn.r.hansen@gmail.com.

9. december

Vagn

Indlæg til nyhedsbrev, som
udkommer i uge 50-51

Tidsfrist/kommentar
Se under ’Nyheder’
NB! Ikke en endelig
dato

Se i dette nyhedsbrev

Se i dette nyhedsbrev
Deadline
I Roklubbens lokaler
Deadline
Information følger
senere
Deadline
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