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Formandens spalte
Skisæsonen er ved at gå i gang, nogle har været af sted på den årlige
skitest tur, og 23 personer fra klubben skal om få dage til Val d'Isere i
Frankrig på uge 50 turen.
Klubbens ture er godt og vel udsolgt, vi har forsat pladser på
langrendsturen til Kvitåvan og familie turen til Sunne i uge 8, turene
bliver nu udbudt til ikke klub medlemmer, så det er med at være hurtig,
hvis man vil med på disse ture.
Som de andre år udbydes klubben sidste tur til Hemsedal først efter
årsskiftet, i januar 2014.
Årets skiklubfest blev igen i år holdt på Håndværkeren, en rigtig god fest
med god mad, rigtig godt band. Vi startede uden for til afterski, rigtig
hyggeligt, men det skal lige tilføjes at Håndværkeren ikke helt havde styr
på Jaga the. Tak til festudvalget for deres store indsats og ikke mindst, for
at skabe nogle gode rammer for en god fest.
Årets Skistøvle bliver traditionen tro uddelt til skiklubfesten, igen i år var
der mange der kunne få denne hæder. Men vi var ikke i tvivl om at
støvlen skulle gå til Ole Svarre Nielsen for hans store indsats i årets løb,
og ikke at forglemme 38 år som aktiv i Roskilde Skiklub og medstifter af
klubben.
Der var arbejdsdag på Hedeland i november. 20 klub medlemmer var
mødt op, og rigtig mange opgaver blev løst på Skicenter Hedeland, både
ude som inde i køkken, hal og skistal. Så vi blev næsten klar til åbning af
Skicenter Hedeland. Der har været introduktion af arbejdsopgaverne på

Hedeland, det var ikke mange der var mødt op, men vi vil forsøge dette
tiltag igen senere, da det er vigtigt på sigt, at opgaverne på Hedeland er
ude på flere hænder.
Samme dag var der 20 – 25 unge der afprøvede snowparken, med sne
kørt til bakken i lastbil og slæbt op på ramperne. Også selv om det var 6 –
7 plus grader, havde de en forrygende dag. Snow Parken er udbygget så
vi nu har 11 – 12 ramper, regs og hop, vi fik en meget positiv
tilbagemelding på anlægget, så nu glæder vi os til at se, når der kommer
mange besøgende på bakken.
Der har været andre arbejdsdage hvor der er vokset, slebet 300 par
udlejnings ski på Skicenter Hedeland. Så nu er skiene også klar til den
kommende sæson på Skicenter Hedeland.
Hasse og Mads havde en aften på Hedeland hvor klubbens medlemmer
kunne lære af slibe, lappe og smøre deres egne ski, et velbesøgt
arrangement. Med ca. 20 deltagere.
Fondraiser og sponsorudvalget arbejder på højtryk, vi har i denne periode
sidst på året modtaget 212.000, kr. som gør at vi er et meget stort skridt
nærmere en ny lift på Hedeland. Det ser lovende ud, så vi nu forventer, at
lift projektet kan sættes i gang i 2014.
Hedelandsløbet havde Jule løb 1/12 med 239 løbere, efterfølgende med
hygge og god stemning, super arrangement, og husk at Hedelandsløbet
har jubilæum den 5. januar 2014, så bliver der afholdt løb nr. 250 dvs. i
over 20 år. Meget flot gået eller rettere sagt løbet.
Rigtig god Jul og godt Nytår.

Kim
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Crossfit og Yoga
Crossfit og yoga har sidste gang inden jul den 16/12.
Første gang efter jul er mandag den 6/1.

Skigymnastik
Vi vil gerne ønske alle skigymnaster en dejlig jul og et festligt nytår!
Husk juleafslutning den 18/12 kl. 20.00.
Mød op i sædvanligt træningstøj.
Start i det nye år: Onsdag den 8/1
Sæsonafslutning: Onsdag den 9/4.

Pia, Anne og Anne

Facebook – del opslag

Rullerne ønsker
glædelig (h)jul
Vi har fortsat rigtig god gang i indendørstræningen om fredagen (se mere
på hjemmesiden eller facebook "Roskilde Rul").
Fredag den 13/12 er der juleafslutning i
Roskildehallen kl. 20. Det bliver i julens
tegn med karamel-lege, nisseudklædning
med mere. Vi slutter denne aften kl. 22 for
at gå på Gimle til en juleøl (eller to...).
Og så starter vi igen fredag den 3. januar kl.
20 i Himmelevhallen. Husk også
fællestræning med VARK søndag den 5/1
(se opslaget på fb "Roskilde Rul") - det er
for alle.

Rigtig god jul og tak for et godt rulleår!
Kurt

Husk at dele vores seneste opslag på facebook til alle i jeres netværk.
Desto flere vi når ud til desto mere opmærksomhed får vi på
Bakken/klubben hvilket vil føre til en endnu federe sæson :).
https://www.facebook.com/RoskildeSkiklub
https://www.facebook.com/HedelandSkicenter
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Årets skistøvle 2013 til Ole
Svarre Nielsen
Årets Skistøvle tildeles til en, som har ydet en ekstra ordinær indsats for
klubben såvel arbejdsmæssigt, ved en stor frivillig indsats, såvel som en
social indsats for klubben.
Skistøvlen blev indført i år 1981. Det er oprindelig Frans Goldbach`s mors
skistøvle, som har fået lidt spray og en træ sokkel under fodsålen.
Skistøvlen uddeles til den årlige skiklubfest i november måned.
2013 blev igen et år, hvor rigtig mange af skiklubens medlemmer, har
gjort sig fortjent til støvlen, og ikke mindst den store ære der følger med.
Denne gang går støvlen til en af de gamle medlemmer, til Ole Svarre
Nielsen blandt venner kaldet Sutter, Ole har været med fra starten i
Roskilde Skiklub, og været aktiv alle årene.
Ole Sutter var med til at stifte Roskilde Skiklub og med til at starte
Skicenter Hedeland op.
I denne sæson har Ole Sutter arrangeret skitur, hjulpet på Hedeland, før,
under og efter sæsonen. hjulpet til på festivalen, med opsætning /
nedtagning og når der er tid også under festivalen. Ole er altid med til
klubbens fester, og deltager i yoga, skigymnastik mv. Til skigymnastikken
har Ole Sutter stået for maden i 38 år, ved de 2 afslutnings
arrangementer der er ved juletid og afslutningen før sommerferien.
Her har vi fået lært hvad det vil sige at smage på gamle Ole.

Imponerende og skønt, at Ole
Sutter forsat er meget aktiv
og engageret i Roskilde
Skiklub, det sætter vi i
bestyrelsen og klubben meget
stor pris på.

Et stort tillykke til Ole
med årets Skistøvle
2013.

Bestyrelsen Roskilde Skiklub Hedeland

Rabat aftale med Snowfun
Der indgås hermed aftale om, at medlemmer af Roskilde Skiklub, ydes en
rabat på 15% på deres køb i butikken.
Aftalen gælder varer i butikken der ikke er elektronik, specialvarer eller
nedsatte varer.
Medlemmer skal kunne legitimerer sig i butikken, og klubkontingent skal
være betalt.
Aftalen gælder fra d.1/12-2013 og 3
år frem.
Kasserer sender opdateret
medlemsliste til Snow Fun Ski & Run
ApS d. 1/12-2013.
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Skiture 2013/14

Hedeland er sneklar

I skrivende stund
 Er uge 50 Val d’Isere afsted
 Er uge 3 til Abtenau udsolgt - venteliste er oprettet
 Har uge 4 til Kvitåvatn ikke udsolgt, men åbnet for ikke medlemmer
Er uge 6 til Zell am See udsolgt - venteliste er oprettet
 Er uge 8 til Schladming udsolgt - venteliste er oprettet
 Er uge8 til Sunne ikke udsolgt, men åbnet for ikke medlemmer
 Er uge 11 til La Plagne udsolgt - venteliste er oprettet
 Forventes uge 17 til Hemsedal åben i januar 2014.

Lørdag den 9. november blev Hedeland klar til at modtage en masse
glade mennesker når sneen kommer.
Børneliften er spændt op - der er sat snehegn op langs børneliften og på
toppen og græsset er slået.
Der er mærket hjelme, ski og støvler.

Uge 11 – La Plagne - betaling
Betaling af La Plagne turen i uge 11, vil blive opkrævet omkring 1.
februar, hvor Trierski sender besked til de tilmeldte.

Glade skihilsner
Grete og Palle
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Den lanse til sne-produktion, som vi har fået på prøve, er så godt som klar
til af prøvning.

Så vi er klar til at åbne.
Venter bare på frostvejr og sne.

Arbejdsholdet i Hedeland.
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Ski instruktør – ”kanin” på
Hedeland – har du lyst?

Langrendsski til Hedeland
efterlyses

Når Hedeland har åbent efterspørger rigtig mange instruktion,
for at kunne komme i gang med at stå på ski.

Hvis du har gamle langrends ski eller støvler stående som du ikke bruger
må du gerne aflevere dem på Hedeland, så vil vi se om de kan bruges til
udlån.

Vi har i dag en gruppe instruktører, som tilbyder deres undervisning,
men de kan naturligvis ikke være der hele tiden.
Derfor søger vi folk, som har lyst til at lære andre at stå på ski.
Vores instruktører vil hjælpe jer med at komme i gang.
Forudsætninger:
- Først og fremmest at du har
lyst
- Du er en god skiløber
- Du kan lide at have med
børn og unge at gøre
Giv mig et praj, hvis det har
din interesse så finder vi ud
af, hvordan vi gør i praksis.
Mail mig benteballerup@gmail.dk
Tlf. 44668878

Mange ski hilsner

Kontakt Poul Erik poulerik@ruc.dk eller
Bent Michael bentmichael@dragevej.dk

Langrendsudvalget

Fjernsyn til Hedeland
efterlyses
Hedeland har fået et ældre fladskærms-TV til ophængning i varmestuen.
Dette TV er meget tungt og af ældre årgang.
Vi vil fra Hedeland derfor gerne prøve at finde et nyere Full HD/HD Ready
TV på 40-42 tommer.
Er der et medlem som har sådan et liggende som ikke længere bruges
efter Yousee gik over til MPEG4 tuner standard?
TV'et skal bruges til at vise skifilm og "bliv medlem" promo videoer i
Hedelands varmestue.

Bente Andersen
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Allan Carstens
Hedeland Skicenter
allan@carstens.dk

Kursusdag på Hedeland
Dagen efter, den 10. november, var der kursusdag, med introduktion til
driften af Hedeland, herunder sneproduktion, skiudlejning, liftdrift,
køkken, maskinpark, åbning og lukning, osv.

Mads

Samtidig var der ca. en masse unge mennesker der stod på ski og havde
glæde af sneproduktionen.

Side 8 af 13

Voksning og slipning af
udlejnings ski på Hedeland
Søndag den 1. december fik vi taget fat på en meget stor opgave, nemlig
at vokse udlejnings skiene på Hedeland. Vi fik brugt den ”nye” gamle
voksmaskine, som meget fint kan bruges på Skicenter Hedeland. Vi fik vel
vokset 240 par ski denne dag.
Vagn og co. fortsatte den 4/12 med at vokse de sidste ski og reparere
huller i sålen på 50 – 60 par ski, dag 2 fik de også gang i slibemaskinen, så
nu har vi testet voks og slibemaskiner – og begge maskiner har bestået.
Og hermed er vi klar til denne sæson på Skicenter Hedeland.
Stor tak til jer der deltog i denne store indsats på Hedeland.

Kim

Juleløb i Hedeland
Juleløb i Hedeland blev afholdt den 1. december med rekord mange
deltagere.
Søndag 1. december 2013 afholdt FHI Fløng Kondi og Roskilde Skiklub
Hedeland årets JULELØB med start og mål ved Skihytten i Hedeland.
Det er en kuperet rute og løbere der ikke er vant til at løbe i Hedeland
bliver altid overrasket.
Det var en blæsende og lidt kold dag men alligevel deltog 238 løbere og
rigtig mange løb med nissehue så de kunne være med i lodtrækningen
om en julekurv fra Rema 1000.
Efter løbet var der gløgg, varm cacao, æbleskiver, brune kager og
clementiner til alle løbere og der blev trukket lod om et antal præmier fra
lokale handlende.
Vi håber at se rigtig mange løbere – også fra Roskilde Skiklub - til
Hedelandsløb nr. 275 der afholdes den 5. januar 2014 kl. 10.00
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Siden løbets start har 20.470 løbere og power walkere gennemført
Hedelandsløbet.
Kan du ikke løbe har vi også altid nogle der power walker.
Der vil på dagen være ekstra forplejning samt lodtrækning om diverse
præmier.
Blandt andet har Roskilde Skiklub sponsoreret gaver for 1.000 kr.
Støt op om din klub og deltag i løbet det koster kun 20 kr. at deltage og
hvis du er under 14 år 5 kr.
Læs mere om Hedelandsløbet på www.flongkondi.dk

Anni og Erik
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HEDELANDSLØB 2014
Hedelandsløbet er for løbere og power walkere der vil prøve kræfter med
det smukke terræn i Hedeland. Der er 4 distancer, der alle har
udgangspunkt fra Skihuset ved foden af Skibakken i Hedeland.
Distancerne er 2,8 – 6,6 – 8,8 og 12,6 km.

Der serveres gløgg, varm kakao, clementiner og pebernødder.
Efter løbet er der lodtrækning om et antal gavekort
Det koster 20 kr. for voksne og 5 kr. for børn til og med 14 år at deltage.
Der vil være frugt og saft ved alle løb. Når det er koldt vil der også være
te.
Arrangører: FHI Fløng Kondi og Roskilde Skiklub, Hedeland

Adresse: Tranemosevej 2, Reerslev, 2640 Hedehusene

RESULTATLISTE se på www.flongkondi.dk

Søndag den 5. januar 2014 kl. 10.00
Søndag den 2. februar 2014 kl. 10.00
Søndag den 2. marts 2014 kl. 10.00
Søndag den 6. april 2014 kl. 10.00
Søndag den 4. maj 2014 kl. 10.00
Søndag den 1. juni 2014 kl. 10.00
Søndag den 6. juli 2014 kl. 10.00
Søndag den 3. august 2014 kl. 10.00
Søndag den 7. september 2014 kl. 10.00
Søndag den 5. oktober 2014 kl. 10.00
Søndag den 2. november 2014 kl. 10.00
Søndag den 7. december 2014 kl. 10.00

HEDELANDS BJERGLØB SØNDAG 13. APRIL 2014
Tilmelding på WWW.HEDELANDSBJERGLOB.DK

- LØB NR. 250

Anni og Erik
- LODTRÆKNINGSPRÆMIER

- LODTRÆKNINGSPRÆMIER

SØNDAG DEN 5. JANUAR
Løb nr. 250 vil selvfølgelig blive fejret med ekstra forplejning og
lodtrækning.

Hjertestarter og
hjertemassage
Onsdag d. 6. november og onsdag d. 11. december var paramediciner
Bjarne R. Nielsen fra kl. 19 og frem til skigymnastiken startede til stede
med et par hjertestartere, og nogle øvelsesdukker.
Her var der være mulighed for at få demonstreret og afprøvet hvordan en
hjertestarter skal bruges. Derudover var der være mulighed for at træne
genoplivningsprocedure både med og uden hjertestarter.

SØNDAG 7. DECEMBER 2014 – tilmelding fra kl. 9.00
Løber du med nissehue er du med i lodtrækningen om en ekstra præmie.
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Turen er tænkt ud fra tanken om, at prøve at samle og skabe et forum
hvor ”skiklubfolk” kan mødes, og lære hinanden at kende på kryds og
tværs af Denmark.
Vores håb er at vi på sigt, kan skabe mere samarbejde på tværs af
klubberne og der igennem skabe bedre vilkår for vores medlemmer og
mindst vores unge talenter.
Det vil være en stor hjælp for synligheden af turen, hvis i vil sætte turen
på jeres hjemmeside og evt. i jeres klubblad, så alle jeres
medlemmer bliver opmærksomme på disse muligheder.

Slagelse Skiklub inviterer
alle glade skiløbere til
TIGNES UGE 16 2014
Kære Skiklub
Vi har i Slagelse Skiklub prøvet at sammensætte en åben skitur til Tignes i
uge 16. Der er mulighed for at deltage i Freeride DM, DM i Pukler,
Workshop og reeksamen med DDS eller bare alm. skiundervisning med
dygtige skilærer og hyggelig picnic. Vi har prøvet at holde prisniveauet
fornuftigt og konkurrencedygtigt, så vi rækker så bredt ud så muligt.

Tilmelding og information findes her
http://www.slagelseskiklub.dk/ai1ec_event/tignes-uge-16/?instance_id=
Vi er også på facebook
https://www.facebook.com/pages/Tignes-Frankrig-uge16/1434535446774874
Det er første gang vi prøver at udbyde en så åben tur. Så vi håber i alle er
friske på at bakke det op og give det et forsøg.
En af Slagelse skiklubs visioner er; At være åbne og række ud og
faciliterer et tættere samarbejde med hele den danske skiscene.
I er selvfølgelig meget velkommende til at ytre jeres meninger og
holdninger til denne måde at udbyde skiturer på, i klubregi.
Glæder mig til at høre fra jer.

Det er en helt åben tur. Det betyder at alle kan tilmelde sig - de skal
bare have et medlemskab af en skiklub i Denmark.

De bedste hilsner
Slagelse Skiklub
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DEN ULTIMATIVE SKIFERIE
- inspiration til nye
skioplevelser
Det er nemt at få mere ud
af skiferien - men af og til
kan inspirationen mangle.
Det råder “Den ultimative
skiferie” bod på med
insider-viden,
imponerende billeder og
gode råd til den næste tur
i vinterlandet. For hele
familien, freestyleren og
den eventyrlystne med
kurs mod offpisten.
I denne bog tager
forfatter og journalist
Steffen Kjær læseren med
på ski, når han reporterer
fra legendariske
skiområder med fantastiske pister og enorme mængder puddersne.

Alt sammen noget, der kan inspirere dig næste gang, du skal booke
skiferie.
Om forfatteren
Steffen Kjær er journalist og har i mange år skrevet om ski og aktiv livsstil
for landets største aviser og magasiner. Med pressekortet i lommen og
skiene under fødderne har han reporteret fra mere end 25
skisportssteder i Europa og Nordamerika.
Steffen Kjær har allerede en række bogudgivelser bag sig, bl.a.
”VILDMARKEN“, der i skønlitterære historier fortæller om personer, der
søger eventyret i den barske natur. Kjær har også skrevet ”Matterhorn Verdens farligste bjerg”, der er oversat og udkommet i England, Tyskland
og USA. Dertil står han bag serier af portrætter, reportager,
baggrundshistorier og artikler til Dagbladet Børsen, Politiken,
Jyllandsposten og diverse blade og magasiner.
Steffen Kjær har de sidste ti år skrevet og fortalt om menneskers
oplevelser i naturen, holdt foredrag og deltaget i tv- og radioudsendelser
som formidler og debattør. Derudover er han aktivt medlem af Dansk
Bjergklub.
Til daglig bor han på Venø, en lille ø i den vestlige del af Limfjorden.
Bogen er udkommet hos TURBINE d. 17. oktober 2013.
Den ultimative skiferie / Steffen Kjær. TURBINE 2013. ISBN 978-87-7141344-1. 150 sider, vejledende pris 249,- kr.

Få en stemningsrapport fra Alpernes og Skandinaviens mest innovative
skisportssteder, episke dage på kanten af Rocky Mountains, og oplev den
storslåede natur fra en helikopter eller snescooter.
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