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Formandens spalte 

Skisæsonen er godt i gang, den korte tur til Abtenau i uge 3, med 90 glade 

skiløbere er vel overstået, vi kom til Østrig i 10 graders varme og skulle se 

langt efter sne på bjergene, men i Dachstein var der sne på løjperne i 

hvert fald de fleste. Turen til Abtenau var igen en fantastisk tur, med godt 

skiløb og positiv stemning. Endnu engang rigtig godt tilrettelagt, der er 

ikke meget overladt til konceptet ” Klar dig selv rejser” Godt gået Lisbeth 

og Michael. 

Langrendsturen til Kvitavan har igen i år været godt arrangeret, med god 

ny sne og frost,, blev det til nogle gode dag på langrendsskiene. Samt 2 

nykåret Danmarksmestre i langrend med hjem i bussen, en forrygende 

tur, som vi håber kan blive en tradition i klubben.  

Der har været arbejdet på højtryk for at få lagt sne på skibakken, det har 

ikke været let, med den kraftige vind og de springende temperaturer, 

aldrig har det været kæmpet så meget for at få åbnet på Hedeland 

skicenter, Vagn og Mads har stået for at koordinere opgaven, mange har 

været med og lagt tid og kræfter i arbejdet. Det gjorde at vi kunne åbne, 

for første gang i denne sæson, lørdag den 1. februar, tøvejret tog til 

lørdag, og vi fik desværre kun en enkelt dag.  

Sidst på dagen kørte folk til liften på græsset, men der var ingen sure 

miner. 

Super indsats af skiklubben medlemmer – tak for det, humør og indsats 

gjorde at folk fra Portugal, Pakistan, Indien og Brasilien fik en oplevelse 

på Skicenter Hedelands store bakke, som de sent glemmer. 

Uge 6, turen til Ischgl, blev noget andet i sidste øjeblik, 14 dage før vi 

skulle af sted, fik vi beskeden at der ikke var noget hotel til os. Det satte 

os noget i forlegenhed, hvad gør man på denne tid af året, hvor finder 

man lige en plads til 52 mennesker. 

Men vi var heldige at Lukashansl i Bruck kunne indkvartere os alle. 

Det blev en rigtig god ferie, hvor vi fik kørt på ski i 3 forskellige områder. 

I Himmelev hallen blev der afholdt en intro aften til førstehjælp og 

hjertestarter, en succes hvor der deltog 20 medlemmer, interessen var 

stor og ikke alle kunne komme med på holdet, vi håber at vi kan 

arrangerer et tilsvarende arrangement på et andet tidspunkt..  

Roskilde Festival udvalget er godt i gang med at planlægge Skiburgeren 

2014, et stort arbejde, hvor mange fra klubben er engageret og levere et 

stort stykke arbejde. Så vi igen i år kan præsenterer de legendariske 

skiburgere på festivallen. 

Rigtig god skiferie til jer der er på vej, af sted til Østrig 

og Sverige. 

Kim 

En julegave 

I slutningen af december modtog vi en julegave på kr. 200.000,- fra  

Brand af1848 Fond. En forhåndsgodkendelse, på at vi får pengene når vi 

går i gang med at renoverer skiliften på Hedeland. 

Kim 
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ROBBIE WILIAMS LIVE I 
ISCHGL 30.04 - 04.05.2014 

 

Snowtime giver jer muligheden for at komme til koncert med Robbie 

Williams i Ischgl på Idalpe i 2.300 meters højde. Midt i det fantastiske 

skiterræn er det igen et stort verdensnavn som sætter punktum for en 

lang skisæson med koncerten lørdag den 3. maj 2014 kl. 13.00 foran 

omkring 15.000 feststemte skiløbere.  

Rejs med Snowtime Skiklub og Schmidt Turisttrafik A/S  

Vi har gennem mere end 12 år arrangeret skiture til Kappl og Ischgl i 

Østrig for mere end 1.000 gæster. Vi er ikke de største, men sætter en 

stor ære i en god, velplanlagt og sikker tur for alle. Afgang fra København 

onsdag eftermiddag den 30. april og hjem-komst igen sent søndag aften 

den 4. maj 2014. 

Hotel  

Da Ischgl by er booket og meget dyr at bo i, bor vi i nabo-byen Kappl hvor 

vi har mange gode samarbejdspartnere.Indkvartering på værelser eller 

lejligheder og alle med bad/toilet og morgenmad.  

Koncerten  

Foregår lørdag den 3. maj kl. 13.00 i terrænet på sæsonens sidste skidag 

og der vil også være adgang uden ski. Hele byen er en stor afterskiing i 

disse dage. Alene oplevelser værd.  

Skiløbet  

Skiløbet kan variere meget på denne årstid. Sidste år var der rigtig godt 

skiføre til ca. kl. 13 og skiløb helt til byen muligt. 

Pris pr. person DDK 3.850,- Prisen inkluderer:  

 Transport tur/retur med luksusbus fra Danmark 

 Gratis drikkevarer i bussen begge veje (øl, vand & kaffe)  

 Ophold i værelser eller lejligheder med morgenmad  

 Liftkort til 3 torsdag-fredag og lørdag. 

 Koncert med Robbie Williams lørdag kl 13.00.  

 Guideservice i bussen og under hele turen.  

Kontakt Lars Dalsgård på tlf. 2113 1247 eller på e-mail 

larsdalsgaard12@gmail.com   for mere information og tilmelding.  

Rabat på 500 kr. pr. medlem af Roskilde Skiklub som 

melder sig til. 

 

 

mailto:larsdalsgaard12@gmail.com
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Val d’Isère i uge 50-2013 

Allerede tirsdag formiddag i lufthavnen kunne man fornemme, at 

turarrangørerne Klaus og Thomas havde styr på det: Der var frisksmurte 

sandwiches til alle! Rejsen til Geneve gik glat, og bussen holdt lige 

udenfor ankomstterminalen, og kørte os den smukke tur over Annecy og 

Albertville opad imod Val d’Isère. Her lå det hyggelige Chalet Bruyere tæt 

på centrum, og ventede på os. Vores vært Nils - fra Nortlander - tog godt 

imod os. Aftensmaden bød på den næste behagelige overraskelse: Fire 

retter god mad inklusive øl og god vin! Vi var 23 deltagere, blandede nye 

og gamle medlemmer, unge og gamle, singler og par, børn og forældre. 

Og så vores skiinstruktør Søren. Med i den tæt pakkede spisestue var 

også Ivan og Michael fra Albertslund Mountainbike Klub. Og snakken gik! 

Efter middagen stod Nils klar bag disken i den lille bar - derefter til køjs i 

spændt forventning om næste dags skivejr. 

Blå himmel, minus fem grader, sne (ikke prangende): Perfekt! Skibussen 

to stop imod centrum og op med Olympique. Nogle skulle hente udtyr, 

andre på skiskole, resten udforskede terrænet. Pistevisningen blev udsat, 

da guiderne ikke havde fået deres liftkort. Men heldigvis var der flere, 

som kendte området, og kunne køre forrest. Et kæmpe område fordelt 

henover flere bjergkamme, gletchere og toppe over 3000 m. Bl.a. La 

Grand Motte på 3650 m som også byder på sommerski. Solen og frosten 

gav de smukkeste udsigter til fjerne bjerge. Sneen var sprød, og gav god 

fart under skiene, men det var ingen fornøjelse at løbe udenfor pisterne. 

Der var ikke mange folk og slet ingen liftkøer. Vi løb til skyggerne blev 

lange, og endte i nabobyen La Daille. Herfra gik skibussen hjem. Igen 

udsøgt aftensmad med vinsmagning og hyggeligt selskab. 

 

De næste to dage bød igen på solskin og blå himmel dog noget koldere, 

og man kunne let komme til at fryse i stolelifterne. Vi fik løbet mange 

kilometer, og kom ud i alle hjørner i det store område. Nogle var endda 

heldige at finde gode franske frokostrestauranter, som serverede andet 

end burgere med frites. Turarrangørerne overgik sig selv endnu engang: 

For vores skyld havde de fået World Cuppen til at lægge vejen forbi: 

Mændenes storslalom på den legendariske Bellevarde de Face lige over 

byen. Flere oplevede løbet fra første parket: I kabineliften over pisten! 
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De søde guidepiger arrangerede picnique for os i stedet for 

pisterundvisning. Desværre havde de fundet et sted i skygge, så det blev 

det store meget kolde bord. Aldrig før har salaten været så sprød! 

Heldigvis kunne de kolde øl drikkes i baren om aftenen. 

Fjerde og sidste skidag startede tåget, hvilket gav problemer med op-ned 

fornemmelsen! Men hen imod middag klarede det op, og dagen endte 

ligeså fin som de foregående. Sidste aften blev de gode dage fejret, Søren 

fik ros for sin sikre instruktion og turarrangørerne blev opfordret til at 

gentage succesen næste år. 

Søndag gik turen hjem i ro og mag. Klaus og Thomas havde igen sørget 

for friske sandwich til turen, og vi landede brune i ansigterne i Kastrup 

klar til juleforberedelserne! 

Klaus L. Hansen 

Langrendsturen til Kvitåvatn 
d. 23.-27. januar 2014, set 
gennem en deltagers briller 

Tak til Poul Erik Hansen og Bent Michael Nielsen for en hyggelig og vel 

tilrettelagt tur. Det var tredje gang turen blev afholdt (og min anden tur), 

med indkvartering på den pragtfulde Kvitåvatn Fjellstoge 950 m o. h. ved 

Rjukan i telemarken i Norge. 

Der var denne gang 33 deltagere, og som altid blev vi bragt sikkert op på 

fjeldet i bus (med kæder på hjulene) af John og Benjamin fra Kruse A/S.  

Vi ankom fredag d. 24. omkring kl. 6:30, og kunne straks klæde om til 

skitøj, inden vi gik i gang med det dejlige store norske morgenbord, hvor 

vi samtidig fik lejlighed til at smøre os en solid frokostpakke.  

Derefter skiene på og ud på løjperne lige uden for dørene. Vi kunne i år 

boltre os i store mængder sne i det pragtfulde landskab, hvor der glimtvis 

var udsigt til den knejsende bjergtop Gausta. Ca. -9 grader og let vind. 

Dem, der havde meldt sig til skiskole, fik en kyndig vejledning i 

langrendsteknikken af hollandske Ilse, der boltrede sig hjemmevant på 

dansk, norsk og engelsk. 

Kort efter frokost fik vi udleveret nøglerne til værelserne. Efter endnu en 

tur i landskabet, samledes vi kl. 16 til after skiing i pejsestuen i kælderen, 

hvor dagens oplevelser/ erfaringer blev udvekslet. Efter et skønt varmt 

bad og sauna, tog et par modige piger sig en rulletur i sneen.  
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Kl. 18 serveredes der dejlig karrysuppe – spagetti med kødsovs – 

chokoladekage og kaffe. Senere havde teknisk kyndige fra gruppen rigget 

en projektor til, så vi sammen kunne se den spændende EM semifinale 

Danmark-Kroatien i håndbold i storformat på væggen i pejsestuen. Fint 

initiativ. 

Lørdag d. 25. stod vi op med noget ømme muskler efter at have ”sovet 

bedre end længe”.  Ca. -10 grader og blæst med sne. Dagen forløb med 

flere ture rundt i landskabet, hvor de præparerede spor dog mange 

steder var dækket af store driver.  

 

På skiskolen blev teknikken finpudset og Ilse tog os derpå ud på tur i 

terrænet, hvor ”unoder/fremskridt” i teknikken fik et sidste ord med på 

vejen.  

På Kvitåvatn var deltagerne til DM i langrend nu begyndt at indfinde sig. 

Flere i vores gruppe meldte sig til at stille op i kortdistancerne, der skulle 

afholdes søndag.  

Om aftenen var der trængsel i spisesalen, men en dejlig middag 

bestående af tomatsuppe – stegt torskefilet i fad – pandekager med is 

blev serveret uden problemer.  

Efter hyggesnak, rafling mm. var det ”på hovedet i dynerne”. 

Søndag d. 26. var vinden løjet, men det sneede stadig, ca. -6 grader.  

Vi 3 fra ”raflegruppen” tog afsted ved 9. tiden på den røde 15 km tur. Den 

bød både på krævende opture, men også på dejlige ture ned, hvor vi nød 

at suse af sted i de flotte uberørte snelandskaber.  

Spor til at køre i, så vi ikke meget til de første 10 km. Snefaldet det sidste 

døgn havde slettet alle spor. Efter godt 4 timer var vi tilbage, udkørte, 

men topmotiverede for frokostmadpakken.  
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Vi erfarede nu, at Roskilde Skiklub havde fået 2 danmarksmestre i 

langrend: 

Magnus Jansen. Distance 2,2 km - H13, herrer over 13 år. Nr. 1 i tiden 22 

min. 53 sek.  

Anne-Mette Jansen. Distancei 10,8 km - D40, damer over 40 år. Nr. 1 i 

tiden 1 time 5 min. 54 sek. 

Endvidere blev Peter Jansen, der stillede op i 14,4 km - H40, herrer over 

40 år, nr. 4 i tiden 1 time 14 min. 27 sek. 

 

Stort tillykke til jer og Roskilde Skiklub. 

Ved 16:30 tiden pakkede vi bussen og præcis kl. 17 rullede vi ned af 

bjerget. De kreative IT-kyndige ”i vor midte” havde barslet en ide med at 

se håndbold i bussen via dongle, PC og projektor. De tekniske 

udfordringer blev dog for store for TV2 Play, men vi nåede da at se et par 

mål i Danmarks EM finale mod Frankrig, der som bekendt endte 32 – 41. 

Mandag d. 27. kl. 3:30 kørte vi ombord i Tycho Brage i Helsingborg og ca. 

1 time senere tog vi trætte men glade afsked med hinanden i Roskilde.  

På gensyn på langrendsturen i 2015.   

Svend Aage Lauritsen. 

Zell am See 2014 uge 6 tur 

Vi kom af sted I uge 6, det blev ikke til Iszhgl / Kappl, men til Zell am See. 

2 – 3 uger før vi skulle afsted stod vi uden hotel, så det var en lettelse at 

Lukashansl i Bruck kunne tage os med så kort varsel.  

Vejret var ikke helt med os, og hver morgen tænkte vi det bliver ikke for 

godt, men med 3 forskellige steder fra Zell am See området, til Gletscher 

området i Kaprun og en enkelt dag i Salchbach/Hinterglimm, fik vi nogle 

gode skidage.  

Tak til alle jer der var med til at gøre det til en let opgave at være tur 

arrangør. 

Er der andre der vil skrive lidt om turen kan i jo evnt. gøre det til næste 

nyhedsbrev. 

Tak for en god tur 

Anne og Kim 
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Presseansvarlig 

En af vores medlem har påtaget sig opgaven at være presseansvarlig, 

f.eks. i forhold til åbning af Hedeland. 

Velkommen til Claes Eiken. 

Har du noget  du mener kan have interesse for Claes i forhold til pressen, 

så kontakt ham på  

pr@roskildeskiklub.dk   

eller 

 claes.eiken@roskildeskiklub.dk   

eller  +45 3010 3934. 

Regler for udbud af ture til 
ikke medlemmer 

Bestyrelsen har opdateret regler for turledelse med regler for udbud at 

ture til ikke medlemmer.Reglerne findes efter log-in under menupunktet 

’Bestyrelse, udvalg og referater’ / ’Turudvalg’. 

Reglerne er følgende: 

Det har højeste prioritet at alle der er med på klubbens ture er medlem 

af Roskilde Skiklub. 

Ture udbydes kun til ikke medlemmer i tilfælde af, at turen ikke er 

udsolgt. 

Der skelnes mellem 2 typer ture: 

 Klub ture uden risiko for tab for klubben arrangeret f.eks. 

gennem rejsebureau. 

Her skal deltagere være medlem af Roskilde Skiklub. 

 Klub ture med risiko for tab for klubben, f.eks. arrangeret at 

klubbens tur arrangør med bus. 

Hvis bussen ikke bliver fyldt op, kan turen udbydes til ikke medlemmer af 

Roskilde Skiklub. 

 Turen udbydes til prisen + evt. tilskud fra klubben. 

Ikke medlemmer får samme traktement ved sociale 

arrangementer som klubbens medlemmer. 

 Der ydes ikke skiskole til ikke medlemmer af Roskilde Skiklub. 

Begrundelse: Hvis ikke bussen fyldes op, kan klubben komme til at stå 

med en udgift pr. sæde i bussen. 

Alternativ at turen aflyses og mange ikke kommer på den ønskede 

skiferie. 

Ved udbud at skiture i Roskilde Skiklub til ikke medlemmer af Roskilde 

Skiklub, skal bestyrelsen altid med på 

råd. Det er bestyrelsen der giver accept til at turen udbydes til ikke 

medlemmer. 

mailto:pr@roskildeskiklub.dk
mailto:claes.eiken@roskildeskiklub.dk
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Vil du med på vores 
fællestur til Berlin Inline 
Marathon den 27. 
september? 

-så er der tilmelding nu. 

Hvis du vil med på Skiklubbens fællestur, så skynd dig at give besked til 

Ulrik på ucm@live.dk . Der reserveret 20 pladser på vores ”stamhotel” 

Hotel am Hermannplatz på Kottbusser Damm. Det er lige uden for 

hoteldøren, vi om søndagen ser løberne komme forbi til musik og 

klapsalver. Og hvor du selv har rullet om lørdagen …. 

Berlin-weekend'en er helt unik, så den må du ikke undvære.  

Vi plejer at tage af sted fredag morgen. Når vi er fremme henter vi 

startnumre på den store messe på den gamle lufthavn og lader os friste 

med alt, hvad du kan tænke dig af tilbud på rulleskøjter, hjul, kuglelejer, 

tøj … Der er også masser af guf til løbere. 

Lørdagen går på forskellig vis: nogen vælger at se på stormagasinet 

Karstadt lige ved. Andre går en tur og ser på det spændende nabolag 

Kreuzberg med både multikulturel mangfoldighed, smukke bygninger og 

floden. 

 

Over frokost gør vi klar til marathon-rullet. Kører i fælles flok til 

startstedet ved Brandenburger Tor. Der er opvarmning, og derefter ind i 

startboksen med alle de andre. Pulsen stiger i takt med at musikken tager 

til. Endelig begynder nedtællingen. Musklerne spændes. Den sidste 

indadvendte fokusering er i gang. 3-2-1 og de første startbokse med de 

hurtigste speedskatere sendes af sted. Snart er det din tur … du rykker 

frem til startlinien i tæt pakket flok. Pulsen er max. Startskuddet går igen, 

og endelig er du i gang og kæmper for at holde trit med de hurtigste.  

Siegessøjlen rundes i fuld fart, pack’ene smelter sammen og nu er det 

bare med finde dem, du gerne vil holde trit med.  

De første 8-10 km køres i alt for højt tempo, men du holder fast. Skifter 

lidt pack ind i mellem. Kan høre musikken og klapsalverne rundt på hele 

strækningen. Fantastisk opmuntring. Du kører det hurtigste du har gjort, 

og inden længe ( ) nærmer du dig opløbet på Unter den Linden. Synet 

mailto:ucm@live.dk
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af Brandenburger Tor får de sidste kræfter frem, mens du overhaler 

nogle andre – og de sidste par hundrede meter sker til publikums hyldest 

og din egen vellyst over en stor præstation. Efter målstregen ruller du 

hen og får medalje, vand, frugt – og en øl. Snakker med alle de andre om 

jeres oplevelser under løbet. 

Når alle Roskilde-rullerne er i mål, ruller vi fælles tilbage til hotellet. Og 

resten af lørdagen går med at fylde depoterne op med champagne, chips, 

øl, vin og noget god mad. Søndagen går som sagt med at se løberne 

komme forbi inden hjemturen ved 12-tiden. 

Vil du med? Så skynd dig at give besked til Ulrik på ucm@live.dk . Hele 

turen med transport, startgebyr og hotel plejer at kunne gøres for et par 

tusinde kr. Udgifterne på messen og det andet har du selv styr på …. 

Startnummer : Du skal selv tilmelde dig løbet på http://skating.bmw-

berlin-marathon.com/en/ 

Kurt 

 

 

 

 

Vi rulletræner hver fredag kl. 
20 i Roskildehallen 

Men tjek lige hjemmesiden for her i foråret er nogle flytninger til 

Himmelevhallen.  

Det er nu, du lægger formen til bl.a. Berlin Marathon, hvad enten du vil 

under 2 timer eller 1:25. Men der er også andre gode løb i 2014 …… 

 

 

 

mailto:ucm@live.dk
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fskating.bmw-berlin-marathon.com%2Fen%2F&h=dAQEB-z7X&enc=AZNg0P5_3HCV69ewe9AlvTCaEF2FOhqLwCjj5bjI-dlrbbK_hqVQnhh97PDcSEb8NMLgiULvzmCrrfZMqFrVCXvhGhvM8HNJncVctxdC5G5BOOZ6_SSfxJCwaT4i76yYxLC64VfZjPepWmBrEiHhdvVd&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fskating.bmw-berlin-marathon.com%2Fen%2F&h=dAQEB-z7X&enc=AZNg0P5_3HCV69ewe9AlvTCaEF2FOhqLwCjj5bjI-dlrbbK_hqVQnhh97PDcSEb8NMLgiULvzmCrrfZMqFrVCXvhGhvM8HNJncVctxdC5G5BOOZ6_SSfxJCwaT4i76yYxLC64VfZjPepWmBrEiHhdvVd&s=1

