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Formandens spalte
Skisæsonen er godt i gang, Abtenau turen er veloverstået for 10 gang,
med deltagelse af 150 skiglade Roskilde Skiklub medlemmer, og endnu
engang en rigtig godt tilrettelagt tur, vejret var perfekt til skiløb og der
var gang i danseriet om aftenen. At arrangerer en tur med så mange
mennesker er et kæmpe logistik arbejde, som endnu engang gik op i en
helhed, rigtig godt gået af turarrangørerne.
Seks pistemakine glade medlemmer havde taget turen til Abtenau 2 – 3
dage før os andre, de var
på pistemaskine
træning. Der var en
enslydende
tilbagemelding, at de
havde fået rigtig meget
ud af disse dage. Hvad
gør at vi i fremtiden kan
få det optimale ud af
vores ny indkøbte
pistemaskine på Hedeland skicenter.
Der er ingen tvivl om at det er en videnskab at betjene en pistemaskine,
og pistemaskinen skal benyttes forskelligt alt efter vejret, sne mængden,
underlaget mv. ellers kan denne kæmpe maskine gøre mere skade end
gavn. Men med det engagement der bliver gået til opgaven, skal vi nok
hurtigt få det optimale ud af pistemaskinen.

De fem nyuddannet med Pistehuen, er klar til at tage kampen op med
den store udfordring, og allerede i uge 4, kom de for første gang på
arbejde og sat på prøve på Hedeland.
Langrendsturen til Kvittfjall i uge 4, forløb rigtig fint, der var 40
mennesker af sted. Det ser ud til at denne langrends tur, nok skal gå hen
og blive en tradition i klubben.
Vi er lige hjemvendt fra Zell am Zee, endnu en god tur med godt skiløb, i
meget skiftende vejr, her var vi på en 1 dags tur til Sallbach/Hinterglemm,
et sted vi nok vil se lidt mere på i fremtiden, ud fra alle de positive
tilbagemeldinger der var på området.
Børne- og ungeturen står for døren i skolernes vinterferie i uge 8 til
Sestriere i Italien, og endnu to ture, en i uge 11 til Val d’Isere i Frankrig og
til sidst Hemsedal turen i uge 16.
Klubben sidste tur til Hemsedal er udbudt, denne gang får vi hytterne når
vi ankommer, og forlader dem når vi skal hjem. Der er i skrivende stund
fortsat 20 pladser på turen, se tilmelding på hjemmesiden.
Vi er kommet godt i gang med skisæsonen på Hedeland, dog ikke uden
selv at arbejde med snekanonerne, og endnu engang har opbakningen
været fantastisk, ikke mindst, da en stor del af klubbens medlemmer var i
Abtenau, lykkedes det at samle flere hold af frivillige til weekenden, det
fungerede meget fint.
I skrivende stund er vejret sådan at vi højst sandsynligt kan åbne på
Hedeland, og er vi heldige med vejrudsigten, kan vi holde åbne i
vinterferien uge 7 og 8. Så følg med på hjemmesiden og hvis I har tid og
lyst til at give en hånd med på skicentret.
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Vi vil forsøge at samle nogle ikke arbejdsramte, så vi eventuelt kan åbne
tidligere nogle hverdage på Hedeland Skicenter, hvis vejret holder i
vinterferien
Vi arbejder forsat på at finde sponsorer til en ny lift, det går stille og roligt
fremad. Men vi må erkende at dette arbejde er en stor byrde for
bestyrelsen, hvorfor vi godt kunne tænke os, at der var et par stykker
blandt klubbens medlemmer der ville være med i dette projekt – så
kontakt bestyrelsen.

Rigtig god skitur og vinterferie
Kim Truesen

Ingen yoga i uge 8

Val d’Isere i uge 11 – info
Der arrangeres fælles bustransport fra Roskilde havn til lufthavnen den 9.
marts og retur den 16. marts pris ca.100,00kr.
Tilmelding til Ole på kirsten-ole@mail.dk.
Alle som har meldt sig til skiskole bedes skrive til Ole, om de er begynder,
let øvet eller øvet.
Svømmehallen ligger 100m fra vores hotel. Så husk badetøj.

Ole

Aflever brugte ski og støvler

Der er ingen undervisning mandag i uge 8.

Kate

Hemsedal i uge 16 – info
I uge 16 tager vi til Hemsedal.
Nyt i år er at vi har hytterne allerede fra fredag morgen og til søndag
eftermiddag.
Så skynd jer at tilmelde jer. Se mere på hjemmesiden efter Login.

Der er hvert år en del der investere i nye ski og støvler.
Husk vi tager meget gerne imod brugte ski og støvler til Hedeland.
Er der nogen der ligger inde med Langrendsski/støvler,
snowboard/snowboardstøvler, så tager vi også gerne imod disse effekter.
Disse kan altid afleveres på Hedeland i åbningstiden.
Ellers skiv til kim.truesen@roskildeskiklub.dk

Kim

Gurli
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Skiburgeren skal atter være
med på årets Roskilde
Festival
Og Skiburgerens planlægningsgruppe er gået i tænkeboksen for at finde
ud af, hvordan vi kan gøre det endnu bedre end sidste år. Både at give en
god medarbejderoplevelse, men også at få solgt så mange gode, lækre
Skiburgere, Snowboardere, ”360” og Flæskestegssandwich som muligt.

Vi har brug for en
programmør!
Vores tilmeldings- og vagtplansystem til Skiburgeren skal rettes lidt til,
inden vi åbner for tilmeldingerne.
Kender du nogen, der har lyst til at hjælpe med dette, så kontakt enten:



Susanne Norup, tlf. 20 28 66 95 eller
Jens Ole, tlf. 29 66 33 29

Planlægningen foregår dels i nogle mindre grupper: ”Tilmelding og
vagtplan”, ”Mad og produktion”, ”Opbygning og indretning”, ”Økonomi
og salg” og ”Personalepleje og aktiviteter”, Og dels holder vi nogle
fællesmøder for alle.
Hvis du har lyst til at være med i én af grupperne, så kontakt Kurt Hjortsø
på tlf. 61 36 38 52.
Vi kunne godt bruge et par stykker mere i ”Økonomi og salg” og
”Tilmelding og vagtplan”.

Festivaludvalget
Følg Skiburgeren på facebook Skiburger 2013.

Festivaludvalget
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Kan man bruge en fredag
aften i Roskildehallen???
Ja, det er der 20-35 stykker, der gør hver fredag kl. 20-23. På rulleskøjter.
Nogen er begyndere, andre let øvede og nogle små verdensmestre.
Nogen ruller inliners, andre ruller side-by-side. Nogen er stadig rigtige
børn, der gerne vil ligne de voksne - andre er modne voksne, der et kort
øjeblik får lov at være børn. Nogen sidder ind i mellem og snakker og ser

Men fælles er, at når vi går hjem, så er vi glade i sindet efter en aften,
hvor ”barnet” i os er blevet luftet. Hvor der er blevet pjattet og drillet,
været teknik-træning og blevet konkurreret i at rulle lidt hurtigere – og
sluttet af med den uomgængelige omgang hockey-spil.
Den nye, store pige-gruppe ”Roskilde Roller Derby” med deres særlige
side-by-side-skøjter har sat skub i en ny type rul. Fantastiske ildsjæle med
en fanden-i-voldsk tilgang – her er grænser kun til for at skulle
overvindes.
Vi har fået en del nye inliners-skøjter i mange forskellige størrelser. Så tag
din cykelhjelm med og kom og vær med en aften, hvis du har lyst en
fredag aften med motion og godt humør!

Mange hilsner Kurt

Følg os på facebook Roskilde Rul og Roskilde Roller Derby
Enkelte træninger er flyttet til Himmelevhallen, så tjek på skiklubbens
hjemmeside under ”Rulleskøjter”.
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Langrendsskitur til
Kvitåvatn, januar 2013
Når man sidder og kigger ud på regnvejret i disse milde februardage kan
man ikke forstå at for bare en uge siden var vi indhyldet i snestorm på
fjeldet 12 timer kørsel herfra .
På en tredages tur kan man opleve det hele: fantastisk sol, dejlige
løjpespor , træer dækket af tunge dyner af sne og frost så det river i
lungerne der over de næste dage skifter til hård vind med sneen piskende
ind i alle sprækker.
Disse fotos viser måske lidt af kontrasterne

Vi tog fra Roskilde torsdag aften i stor dejlig bus med masser af plads og
kørte gennem natten og Sverige til Rjukan hvor der i nattens mørke blev

puslet om bildækkene så vi med kæder kunne køre det sidste stejle
stykke op til Kvitåvatn Fjelstue . Mens det lysnede spiste vi stedets
morgenmadsbuffet og vi kunne nyde udsigten til Gaustatoppen og glæde
os over at vi lige straks kunne løbe de første kilometer ad nypræparerede
spor. Dagen gik alt for hurtigt, et frokosthvil hjemme i varmen var lige ved
at betyde middagslur da de fleste jo var lidt bagud med søvn. Vejret var
så flot at man måtte ud igen og prøve nogle af de andre spor. Skiskolen
kaldte også for nogle og sådan et godt tilbud skal udnyttes. Vi kan sove
når vi bliver gamle og det blev vi tidligt den aften efter sauna og middag!
Lørdagen bød på vejrskifte lavere skyer men god sigt og vi havde fået at
vide at Blå 23 var åben og nypræpareret for første gang i 2 år og det var
for stor en fristelse. Vi ville gerne tættere på Gaustatoppen og nyt terræn
men måtte sande, da vi havde arbejdet os opad i 3 timer at det var på
tide at vende om, frygten for nedkørsler i ukendt spor med smalle
langrendsski og svage knæ afgjorde sagen. Vi forsøgte dog om
eftermiddagen at gå den modsatte vej for at lære nedkørslen at kende
men da var vejret allerede blevet så meget dårligere at sporet var dækket
af nysne og svært at følge – desværre.
I løbet af lørdagen var der kommet mange nye gæster som skulle deltage
i DM den følgende uge og de fik desværre en rigtig dårlig start da vejret
søndag blev endnu mere besværligt med blæst og sne og de -10 grader
føltes meget koldt hvis man ikke havde andet end tyndt
konkurrencedragt på. Vi andre var pakket godt ind i vindtæt og uld og
alligevel bed kulden så der ikke blev plads til pauser på løjperne. Vi
havde nogle dejlige ture og fandt også en åben kaffestue med ild i pejsen
og elg–overvågning! Hjemme igen fandt vi frokostpakkeren frem og
spiste indendørs og fik smurt skiene til en ny tur inden alt skulle pakkes
sammen og ud i bussen så vi i fred og ro kunne følge håndboldkampen på
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stort lærred. Afsted kl. 18.30 vi behøvede ikke se sidste del af den pinlige
kamp, men nåede Danmark inden morgenmyldretrafikken mandag
morgen.

der giver adgang til, også som greenfeespiller, at spille Roskilde Golf Klubs
gode golf bane.
Hvor:

Roskilde Golf Klub som nævnt, beliggende i
det vestlige Roskilde, tre km. fra centrum.

Hvornår:

Det vides ikke for nærværende. Termin skal
aftales med Golfklubben og kan komme til
at afhænge af interessen.

Konditioner:

Afhængig af interessen spilles stableford, i
en eller to rækker.

Hvad koster det:

Da der er rigtig mange af Skiklubbens
medlemmer, der har Roskilde Golf Klub som
hjemmebane, kan der forventes noget der
minder om halv almindelig greenfee.
Forvent et sted for golf og lidt ”lir” i
niveauet ca. kr. 250-300. kr. For medlemmer
af Roskilde Golf Klub ca. 50-100 kr.

Tilmeld dig på www.skiforbund.dk.

Socialt samvær:

Uofficiel Roskilde Skiklub
golf åben 2013

Foreslår at vi får vores fremragende
restauratør til at sætte en lille golf menu
sammen til en rimelig pris. Denne kommer
udover ovennævnte beløb.

Præmier:

Giv lige til kende, såfremt du eller dit firma
kan sponsorere i en eller anden form. Alt vil
i givet fald være velkomment.

Et perfekt gennemført arrangement fra Skiklubbens side med Poul Erik
som den betænksomme vært og mange nye spændende deltagere som
måske er potentielle medlemmer. Et godt valg af skisted da der er mange
spor omgivet af den tynde skovbevoksning der giver læ og flot udsigt over
Telemarkens store vidder, i så kort afstand fra Hedelands lyksaligheder.

Tak for turen.
Agnete

Skiforbundets klubmail
Dansk Skiforbund sender næsten månedligt en nyhedsmail ud.
Det er gratis at tilmelde sig.

Hejsa golfspillere i Roskilde Skiklub.
Har i et stykke tid gået og overvejet at sætte en golfmatch op, for de
medlemmer af Roskilde Golf Klub, som har et registreret golf handicap,
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Interesseret:

Så give en tilbagemelding på
Truesen@post1.dknet.dk.
Ser frem til at høre fra jer.

Mange hilsener Klaus Truesen

Skiferie i Lake Louise
I slutningen af november måned var vi i anden anledning på ophold i
Calgary, Alberta, Canada. Det var ikke så langt fra Lake Louise, så vi have
hjemmefra besluttet, at der skulle være tid til et 2 dages ophold i Lake
Louise, så vi der kunne få lejlighed til at prøve at løbe på ski i Rocky
Mountains. Selv om det var tidligt på sæsonen, så håbede vi på at sne og
vejr ville være med os, og det var det.
I Calgary Lufthavn lejede vi en bil, og kørte efter opholdet i Calgary til
Lake Louise, hvor vi fik lejlighed til at bo på The Fairmont Chateau Lake
Louise, et meget flot beliggende hotel ved kanten af søen Lake Louise.
Det var som sagt tidligt på sæsonen, så der var ingen skibus til
skiterrænet, men så stillede hotellets firejulstrækker sig til rådighed, så vi
blev bragt og hentet som det passede os. Eksklusiv fin service.
Når man står på ski i Lake Louise er man i de canadiske Rocky Mountains
største skiområde med over 3.100 hektar til at boltre sig på. Man kan i
Lake Louise skiområde finde udfordringer på alle niveauer. Begyndere har
mange pister, hvor det er muligt at køre stille og roligt. Freeriders og
freestylers kan finde udfordringer i stejle off pist bowls, og samtidigt

byder Lake Louise også på showtime parken, som er en stor og
spændende snowpark.
Noget af det som gør Lake Louise skiområde rigtigt godt er, at der fra alle
lifter er pister ned for både begyndere og eksperter. Alle kan derfor finde
udfordringer, som passer til deres niveau. Mere øvede skiløbere har også
mulighed for at udvikle deres skiløb i Lake Louise.
På frontsiden af bjerget løbes der på grønne, blå, røde og sorte pister,
som alle er præpareret, hvorimod der på bagsiden af bjerget er store
spændende udfordringer for off pistere.
Der var en ekstraordinær fin service omkring piste rundvisning. Det var
gratis og blev gjort af pensionister, som gjorde sit til, at vi hurtigt fik
overblik over terrænet. Første dag løb vi med en tidligere deltager i
World Cup, så her skulle vi tage os sammen, for at følge med ned af
bjerget. Anden dagen var vi sammen med et canadisk ægtepar, som også
løb rigtig flot på ski, og som havde tætte relationer til nogle gode venner i
Helsingør. Så er verden pludselig ikke ret stor.
Ugen efter vi var i Lake Louise, skulle der afholdes World Cup for
damernes styrtløb. Det gjorde at nogle af de mest spændende pister var
lukke af, medens vi var der, for der var travlhed med at få lag et passende
lag af kunstsne ud på pisten.
Alt i alt var det det par gode dage vi have i Lake Louise, men som vores
piste rundviser, fra den første dag sagde, så forstode kan ikke rigtigt, at vi
kom til Lake Louise for at løbe på ski, når vi havde så gode betingelser for
slalom skiløb i Alperne. Hans store favorit sted var Zermatt, og det var vi
meget enige med ham i.
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Ros fra bruger
Udsnit fra mail modtaget i januar.

Merete og pisterundviseren fra første dag.

The Farimont Chateau Lake Louise.

Jeg sendte en forespørgsel fordi vi kom hele familien helt fra Helsingør og allesammen helt helt grønne. Men Jeppe var der og instruerede os og vi havde den mest fantastiske dag :-) sikke dog et dejligt sted i har der
- og alle frivillige var bare så søde og hjælpsomme :-) kæmpe ros til alle vi kommer helt sikkert igen :-)

En glad bruger af skibakken

Sæt flere krydser i
kalenderen
Sæt nogle krydser i kalenderen





Klubaften onsdag den 24. april i Roklubbens lokaler.
Klubaften onsdag den 11. september i Roklubbens lokaler.
Klubfest lørdag den 2. november på Håndværkeren.

Nærmere program følger.

Merete Hansen og Bent Michael Nielsen

Mange hilsner Festudvalget
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Aktiviteter og deadlines
Dato

Uge 8 – 2013
Uge 11 – 2013
15-03-2013

07-04-2013
Uge 16 – 2013
24-04-2013
07-05-2013
19-05-2013
11-09-2013
02-11-2013

Aktivitet
Yoga
Skigymnastik
Indendørs rul
Sestriere, Italien
Val d’isere, Frankrig
Indlevering af forslag til
behandling på
generalforsamlingen
Indlæg til nyhedsbrev, som
udkommer i uge 15
Hemsedal, Norge
Klubaften i Roklubbens
lokaler
Generalforsamling
Indlæg til nyhedsbrev, som
udkommer i uge 21
Klubaften i Roklubbens
lokaler
Klubfest på Håndværkeren

Tidsfrist/kommentar
Er i gang
Er i gang
Er i gang
Venteliste
Venteliste
Deadline

Stemningsbilleder fra
Hedeland

Deadline
Ikke udbudt endnu

Deadline

Du er altid meget velkommen til at sende forslag til indhold i
nyhedsbrevet, billeder eller indlæg.
Skriv til soren.handler@roskildeskiklub.dk.

Redaktøren
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