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Der ﬁndes ikke mange lande, der
kan prale af at være så ﬂadt som
Danmark.

Men
med en stor
bunke overskudsjord og en stor portion trodsighed er det
Vi bruger
cookies!
lykkedes en ﬂok mennesker at skabe et skisportssted midt på Sjælland.
SN.dk bruger cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre br
klikker på et link på www.SN.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere
I Hedeland ved Roskilde knejser en bakke på 282 meter i længden og med en
faldhøjde på 45 meter. Når man triller ind mod bakken fra indkørslen ved
Reerslev Kirke, kan man skimte skiliften i baggrunden.
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10. januar 1987 åbnede skibakken i Hedeland for første gang, og siden
åbningen har de gæve folk i Roskilde Skiklub arbejdet på at udvide bakken.
De senere år er der kommer en ny skilift - ud røg den lift, som den alpine
skiløber Johnny Albertsen har kaldt verdens dårligste - en snowpark, til dem
der elsker at sætte alt på et bræt, er også kommet til.

Ad frivillighedens vej
Som 16-årig blev Annette Sejrsen meldt ind i Roskilde Skiklub. Året var 1977.
I dag 40 år senere er hun kasserer i klubben, og når skibakken har åbent, så
er Annette med til at lange mad og drikke ud til de mange hundrede, som
lægger vejen forbi skibakken.
For på skibakken fungerer alt ad frivillighedens vej.
- Det er super hyggeligt. Vi nyder virkelig, når vi kan åbne bakken. Der er
rigtig mange børn, som har haft deres første skioplevelse her, siger hun en
stille decemberdag, hvor OPLEV Sjælland er taget på besøg på bakken.

Glædes over koldt vejr
Temperaturen siger seks grader, bakken er grøn og jorden sumpet. Der er
langt til en god skidag.
- Det er klart, at vi i klubben laver rigtig mange andre ting, men vi går altid
og glæder os over koldt vejr. Så snart vi kan, så starter vi snekanonerne. Vi
skal have minus fem grader for at lave sne, men vi, der har været med længe,
ved, at når vejrudsigten siger minus tre i Roskilde, så er den minus fem
herude, forklarer hun.
I 2010 havde bakken faktisk åbnet i svimlende 42 dage. Det er den længste
sæson nogensinde. En normal god sæson byder på åbent et par weekender
og måske med aftenåben onsdag, torsdag og fredag.

Et sted på trods
At det virkelig er et projekt, som er lidt ude på overdrevet, vidner et brev til
daværende formand Allan Christensen om. Brevet er fra Ministeriet for
Kulturelle Anliggender og dateret 1987.
Her får klubben afslag på at få del i tipsmidlerne, da der ikke står noget om
skilifte i bekendtgørelsen om, hvad tipsmidlerne kan bruges til.
- På mange måder er vi et sted lidt på trods. Vi har hilst på mange folk, som
har
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hovedet, når vi siger alpint skiløb og Roskilde i samme sætning.
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Og vi er ikke helt færdige endnu, siger Annette Sejrsen.
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I bestyrelsen diskuteres jævnligt mulighederne for en udvidelse af bakken.
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Lidt ekstra på toppen for at forlænge bakken, når samtalerne er af de lidt
mere realistiske, og når der skal tænkes vildt, så har klubben allerede fået
udarbejdet tegninger, hvor bakken er dækket med et hvidt kunstklæde, så der
kan ståes på ski året rundt.

Tyrolermusik og skiskole
Når man kommer på skibakken på en åbningsdag, så mødes man af
tyrolermusik, glade mennesker som vender næsen mod solen iført skitøj og
solbriller.
I den ene side af bakken kører den nye lift hele vejen til toppen, i modsatte
side er børnebakken. Her trækker ungerne sig op via et reb - som egentlig er
en skilift og tro det eller lad være: Der er også en skiskole.
- Naturligvis har vi skiskole. Det er vores medlemmer, som guider, siger
Annette Sejrsen om bakken, som både har haft besøg af kinesere, tyskere og
diverse sites, som anmelder skisportssteder.
Annette Sejrsen viser ind i skistalden. Her står 300 par ski, 400 par støvler og
cirka 100 hjelme klar til næste åbningsdag.
- Naturligvis kan man leje grej. Det har altid været et mål for os. Vi skal være
et sted, hvor dem uden eget udstyr kan smage skisporten første gang. De
ﬂeste bliver faktisk overrasket over, hvor organiseret stedet er, når de kommer
her, siger hun.
For 1000 kroner kan en familie med to voksne og to børn under 15 år leje alt
grej og have liftkort til en hel dag på ski.
Annette Sejrsen selv kan dog ikke vente til sneen falder i Hedeland. Hver
vinter er hun af sted på tre skiferier.

På ski på Sjælland
Skibakken ﬁndes ved indkørsel fra
Brandhøjgårdsvej/Tranemosevej.

Adressen er Tranemosevej 10, 2640
Hedehusene.
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Skoemagerkroen åbner med ny
ejerkreds

Forligskreds vil stadig have
Station

ANNONCE

Ekstreme pandelygter til rådighed i
Danmark!
Stadig tilgængelig?

Voldsomt ur-kup ved højlys
Gerningsmænd havde slagv
økse
ANNONCE

Efterlysning: Ukendt mand afleverede Militærsolbriller er løsninge
Disse solbriller gør det umulige: bedre
bevidstløs polak på hospital
nat!
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