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ROSKILDE SKIKLUB   
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Formandens spalte 

Håber I alle har haft en god sommer, trods en våd og kold sommer, har 

det dog været plusgrader og skibakken har været lukket . 

Det er tiden hvor vi i skiklubben er i gang med planlægning af vinterens 

skiture. Der er, som beskrevet tidligere, nedsat et turudvalg, som 

behandler og godkender de ture som udbydes.  

Der bliver højst sandsynligt udbudt en langrends tur i uge 4, en kort tur i 

uge 6 til Zell am See og der arbejdes på en kort ungdoms tur. Herudover 

er de mere kendte ture i uge 3 Abtenau, uge 8 familie turen, uge 10 La 

Plagne og selvfølgelig uge 16 til Hemsedalen. 

Det er nu sådan at alle kan byde ind på at arrangere ture, selvfølgelig vil 

de blive koordineret i turudvalget, så de matcher udbud og efterspørgsel i 

skiklubben. 

Hvad laver skiklubben om sommeren?  Et spørgsmål vi får stillet af og til, 

og egentlig forståeligt nok, det er lidt svært at tænke sig at der er fuld 

gang i Roskilde Skiklub om sommeren.  

Men som alle i Roskilde Skiklub ved, sker der især noget omkring Roskilde 

Festivalen og Rulleskøjte afdelingen.  

Roskilde Festivalen kræver mange ressourcer, og der er et stort 

forarbejde og en gennemarbejdet planlægning, som skal sikre at Roskilde 

Festivalen og Skiburger-boden kan fungere optimalt med logistik, 

opsætning, vagtplaner, indkøb, som arbejdsplads, og med socialt 

samvær.   

Roskilde Festivalen er vel overstået, og dog mangler der at blive samlet 

op, og evalueret så næste års festival kan gøres endnu bedre. 

Det blev til et kanon flot resultat, som i skrivende stund ikke helt er gjort 

op, men omsætningen ligger over sidste års omsætning. 

Styregruppen har arbejdet i måneder på at Skiburgeren igen i år blev en 

succes, der er kommet nye personer til, som har udført et stort stykke 

arbejde. Styregruppen, bestående af Kurt Hjortsø, Susanne Norup, Ole S. 

Jensen og Gert Maegaard, har i måneder arbejdet med forberedelserne 

til dette års Roskilde festival, for at sikre en god gennemførelse af 

skiklubbens legendariske Skiburger-bod. 

 En ny model i år, var vagtteams, som blev uddelegeret til 17 holdledere. 

Som hver havde deres gennemgående hold, med 3 vagter til hver teams. 

Denne model gjorde at de fleste Skiburger-medarbejdere kendte 

hinanden efter en vagt. Der var en rigtig god stemning og høj 

arbejdsmoral, det var sjovt og hyggeligt, samtidig med - at der blev 

svedet over bøfferne, flæskestegen og røstien. 

Alt dette kunne ikke lade sig gøre uden det store team af klub folk der 

tager en meget stor arbejdsopgave og ansvar for opsætning og 

nedtagning af Skiburger-boden. En meget stor tak til alle jer der har 

deltaget i dette års Roskilde Festival, og gjort Skiburgeren endnu mere 

populær samt skabt god PR for Roskilde Skiklub Hedeland. 

Der er gang i Rulleskøjteafdelingen som træner på livet løs, og deltager i 

diverse løb, hvor Berlin maraton bliver et af de sidste store løb udendørs i 

2011. 
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I skrivende stund arbejdes der på køkkenprojektet, som skal stå færdigt 

til den nye sæson på Hedeland. Projektet skrider frem og vi håber at 

køkkenet er klar til efterårets arbejdsdag på Hedeland. 

Der er søgt bevillinger til udbygningen af hallen på Hedeland og der 

arbejdes fortsat på et nyt liftsystem, projekter, som I vil hører nærmere 

om i de kommende nyhedsbreve. 

Nyhedsbrevet er for klubbens medlemmer, og indlæg er meget 

velkomne, i dette nyhedsbrev er der en oversigt over datoer og deadline 

for indlæg i nyhedsbrevene fremover. 

Husk at sætte kryds i kalenderen til åres jubilæums fest fredag den 4. 

november. 

Mange ski hilsner 

Kim 

 

Skiburger boden 2011 

Klubaften den 6/10 

Sæt et X  

Sæt allerede nu X i kalenderen til den næste klubaften torsdag den 6. 
oktober 2011, som holdes i Roklubbens lokaler.  

Festudvalget 

Jubilæumsfest den 4/11  

Sæt endnu et X  
 
Skiklubbens 35 års jubilæumsfest afholdes fredag den 4. november 2011 i 

”Guldaldersalen” på Hotel Prindsen.  

Aftenen vil være spækket med god underholdning, lækker mad og drikke 

og feststemte skiklub medlemmer.  

Tilmelding følger i løbet af september måned. 

Festudvalget 
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Arbejdsdage på Hedeland 

Arbejdsdag for ikke arbejdsramte.  

Følgende dage  

 Tirsdag den 30. august ca. kl. 9.00 

 Tirsdag den 13. september ca. kl. 9.00 
mødes vi ude på Hedeland hvor vi skal have 

 ryddet op derude 

 flyttet noget ud i containeren 

 eventuelt set på lyset i masterne 

 set på hydranten, som er utæt. 
 
Kender i flere som kan komme så kontakt dem. 
 
Giv besked om du kommer til  
Vagn Hansen 
Gundsølillevej 43 A, Gundsølille, 4000 Roskilde 
telf. 46 78 76 68 eller mobil 30 11 06 68. 
 

Vinterklargøring af Hedeland 12. november  

Lørdag den 12. november er der arbejdsdag på Hedeland, som 
opstartsdag til vintersæsonen. 

Sæt derfor X  ved denne dag. 

 
Nærmere information følger. 
 
 

Skiture 2012 

 
Skiundervisning til alle er en del vores vision og strategi (vedtaget på 

generalforsamling 2011), så derfor tilbydes alle skiundervisning på de 

kommende skiture. Tilmelding skal være foretaget hjemmefra. 

Da året er jubilæumsår, så gives der et tilskud (forvaltes af tur 

arrangørerne) til sociale aktiviteter på de kommende skiture.  

Endelige beskrivelser og tilmeldinger forventes klar på hjemmesiden midt 

i september. 

ABTENAU 2012 

Uge 3 - 18 til 22. januar 2012  

Abtenau-turen er jo efterhånden blevet en fast tradition og en af vores 

hurtigst udsolgte ture. 

 

Vi forsøger igen med 3 busser - 132 personer + dem der selv sørger for 

transport og som altid efter først til mølle princippet 
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Nede på destinationen vil der være et par overraskelser af social  

karakter her i jubilæumsåret. 

Hilsen fra Lisbeth, Michael og Ole smed. 

LANGRENDS-SKITUR TIL NORGE 
UGE 4 – 26 til 30. januar 2012 

En række af vores medlemmer har udtrykt ønske om at komme på en 

langrendsskitur, derfor bliver der i den kommende vinters turprogram 

tilbudt en tur i slutningen af uge 4 til Kvitåvatn Fjellstoge, Gausta 

Telemark, Norge. 

 Turen bliver en ½ uges tur med bustransport fra Roskilde sent torsdag 

aften og med hjemkomst tidlig den følgende mandag morgen.  

Der bliver så mulighed for 3 hele skidage i et vel præpareret løjpeområde 

rundt omkring Kvitåvatn Fjellstoge.  

Vi skal bo i et større fælleshus, med 4 personer pr. hvert 6 personer køje 

rum og turen bliver med fuldpension. 

Tur arrangør: Bent Michael Nielsen 

ZELL AM SEE 
UGE 6 – 7 til 12. februar 2012 

Vi prøver i år med endnu en kort tur, da der har været forespørgsel om 

korte ture, derfor prøver vi denne korte tur i uge 6. Til max. 44 personer. 

Afgang tirsdag den 7. februar kl. 16.00 fra Havnen. 

Hjemme igen søndag den 12. februar kl. ca. 10.00.   

4 dage på ski, halv pension, inkl. transport mv. 

Ved Zell am See kan du opleve storslået gletcherløb omkring 
Kitzsteinhorn. 138 km varierede pistekilometer i alle farvekategorier og 
58 behagelige lifter i et velorganiseret system, der giver fuldt udbytte på 
en aktiv dag. Mere end 70 % af skiområdet i over 1400 meters højde. 
Zell am See er velforsynet med skibutikker, restauranter, afterski-steder, 
cafeer mv. 

Prisen vil være ca. 3.200 kr. 
Turen er for en bus med 44 
personer alle i dobbelt værelser. 

I skrivende stund mangler de 
sidste ting at falde på plads. 
 
 

Hotel Lukashansl  

Tur arrangør: Anne A og Kim Truesen 

LES MENUIRES - mest for forældre med børn 
Uge 8 – 18 til 25. februar 2012  

Turen går til Les Menuires (De tre dale) den mest rolige og mest 

børnevenlige del af de tre dale. Skikortet gælder overalt i de 3 dale.. Vi 
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bor på Dan Skis eget hotel midt på løjpen. Der er stor solterrasse med 

mulighed for frokost servering (ikke med i pris). 

Turen er med fly transport, ophold på Hotel Les Christelle (afstand til 

piste 0 m), Les Menuires liftkort 7 dage til de 3 dale (650 km piste), og 

halvpension (dog ikke aftensmad om onsdagen), nogle timers skiskole for 

børnene, og deltagelse i picnic med Dan Ski. 

Hilsen 

Michael Grubbe og Allan 

LA PLAGNE 
UGE 10 –  3 til 10. marts 2012 

FLY kr. 7 400,00 eller BUS kr. 6 200,00 

BEGGE PRISER ER MED HALV PENSION OG LIFTKORT. 

Fratræk selv liftkortrabat kr. 400,- når fyldt 60år eller kr. 1.500,- når fyldt 

71år. 

La Plagne er med sin beliggenhed det perfekte udgangspunkt for en 

skiferie med masser af variation til hele ugen - uanset dit niveau på ski. 

La Plagne er i dag forbundet til Les Arcs med en kæmpelift (200 

personer). 

La Plagne og Les Arcs har i alt 425 km pister. La Plagne området alene 

omfatter 225 km. pister i højde op til 3.250 meter. 

Det store liftsystem med 182 lifter gør det til et af alpernes mest 

sammenhængende ski område. 

Vi skal bo i La Plagne 1800 på hotel Rhododendrons www.hotel-

laplagne.com, som er beliggende lige ud til pisterne og ca. 50 meter fra 

liften. 

Halvpension består af morgenmadsbuffet, eftermiddags kaffe/the med 

kage, tre-retters aftensmad med ¼ vin. 

På hotellet har du adgang til internet i info område. Adgang til fitness og 

sauna. 

Vi har bestilt 25 dobbeltværelser (med enkelt senge). 

 Tilmeldingen bliver, vanen tro, efter først til mølle princippet.  

Der er også mulighed for enkeltværelser + kr.500,00. 

Tilmelding kommer snarest. 

Mange glade skihilsner 

Palle og Grete 

 

http://www.hotel-laplagne.com/
http://www.hotel-laplagne.com/
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HEMSEDAL – familietur og klubmesterskaber 
UGE 16 –  19 til 23. april 2012 

Turen indeholder: 

 bustransport tur/retur Roskilde – Hemsedal 

 morgenmad fredag morgen og ellers selvpension 

 indkvartering i 12 personers hytter 

 det traditionsrige og meget sociale klubmesterskab 

 3 dages liftkort til hele området.  
 
Glade skihilsner 

Gurli og Søren 

Rulleski 

Skiklubben tilbyder nu undervisning i rulleski for dem der har mod på det. 

Det foregår i Jyllinge fra adressen Dragevej 13 søndage fra kl. 10:00. 

RSH tilbyder udlån af 2 par rulleski, hvis dine fødder kan passe skistøvler i 

størrelserne 37 og 40. 

På hjemmesiden har det været annonceret, at Danmarksmesterskabet i 

langdistance på rulleski skulle gennemføres, og der var mulighed for 

tilmelding.  

Mesterskabet er nu blevet afholdt søndag den 21. august og det foregik 

på Hørsholm Kongevej mellem Rudeskov Stadion og Høsterkøb ved 

Hørsholm. 

Bent Michael 

SKIGYMNASTIK  

Så starter vi skigymnastikken igen i Himmelev-hallen 

Onsdag den 21. september 2012 kl. 20.30 

OBS Bemærk at tidspunktet er flyttet en ½ time. 

Husk måtte, bold og noget at drikke undervejs. 

Vi glæder os til at se jer alle sammen 

Kærlig hilsen 

Anne og Thomas 
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Det ruller derudaf 

Der er stadig god gang i hjulene i rulleafdelingen. Der er kommet flere 
nye til i vinteren og foråret, men det annoncerede comeback fra de 
”gamle” rullere udeblev. Lige nu er det primært gruppen på 12-15 
stykker, der træner mod Berlin Marathon. 
 
Men der er masser af rulleaktiviteter sammen med rullere fra andre 
klubber. Ikke mindst har vi et godt trænings- og tur samarbejde med 
Rolling Vikings-gruppen. De kommer til vore træningsture og vi til deres. 
 

Copenhagen Inlines Challenge:  

Sammen med godt 700 andre trodsede vi regnvejret og de glatte veje 

omkring DR-byen. Det dårlige vejr gav selvfølgelig noget langsommere 

tider (vinderne plejer at køre 10-15 min. hurtigere end de gjorde i år). Vi 

kom alle i mål uden styrt. Og fejrede anstrengelserne bagefter med et 

besøg på Flyvergrillen! 

Vores nye Ole (Fjeldhagen) fik en rigtig flot marathon-debut – og når han 

ikke kom til træning dagen efter, så skyldes det helt sikkert, at han ikke 

kunne falde i søvn i går med hænderne over hovedet  

Roskilde-resultaterne blev: 
42 km med 149 mandlige deltagere: 

 Ole Fjeldhagen:  1:41:00, nr. 35 samlet og nr. 12 i AK50  
(Flot kørt, Ole!) 

 Bent Hansen:  1:47:21, nr. 44 samlet og nr. 3 i AK60 

 Erik Skou:   1:54:38, nr. 67 samlet og nr. 8 i AK60  
 
 

21 km med 142 mandlige deltagere: 
Kurt Hjortsø:   45:05, nr. 5 samlet og nr. 3 i AK50 
(her kørte vi 5 fra Le Mans -teamet i pack som en forpremiere – og lagde 
suverænt konkurrenter bag!) 

 
 

Le Mans 24 timers rul 

Det er en fantastisk oplevelse. 
På selve Le Mans-banen, som oser af racer-atmosfære, og hvor Tom 
Kristensen har skabt dansk tradition for store præstationer.  
I år deltog både Ulrik og Kurt på to af de fire Rolling Vikings-teams. 
I alt 40 RV-rullere plus en forplejningsgruppe, massør, fotograf m.v.  
Et løb med over ca. 500 hold og 5000 rulleskøjteløbere fra hele verden. 
 
Selv om gennemsnitsfarten ”kun” ligger på 31-32 km/t (mod Audi-

racerens 300 km/t), så når hastigheden ned ad den berygtede Dunlop-

bakke dog et godt stykke over de 50 km/t på vejen ind i et skarpt 

højresving.  
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Men det skal gå stærkt. 

Der deltager professionelle fabrikshold og andre som har gode 

sponsorpenge bag sig.  

I Rolling Vikings havde vi trænet målrettet i flere måneder på dette løb, 

og Kurts team havde satset på at få en medalje med hjem i år.  

Det blev til en hædersfuld 7. plads i veterangruppen med 745 kørte km – 

og en samlet 19. plads i hele løbet. Bedre end i 2010 – men ingen 

medaljer!  

Ulriks team kørte 657 km og blev nr. 14 i veteranklassen og nr. 51 i det 

samlede løb. 

I resten af udendørssæsonen er der flere korte og lange løb. Bl.a. DM i ½-
maraton og så det traditionelle Berlin Marathon sidst i september. Det 
må du læse mere om i næste nyhedsbrev. 
 
Mange hilsner 
 

Kurt 
 

Projekter i Hedeland 

 

Istandsættelse af køkken i klubhuset  

Istandsættelse af køkkenet i Hedeland er igangsat og en række aktiviteter 

er allerede gennemført. Snedkeren har foretaget det meste af sit arbejde 

og det gamle køkken er blevet taget ned og fjernet.  

Nu skal el-installatøren og VVS-installatøren så i gang med deres 

arbejdsopgaver, derefter skal snedkeren i gang igen sammen med 

maleren, så bliver det gulvmandens tur og så kommer turen til opstilling 

af det nye køkken.  

Til sidst skal el-installatøren og VVS-installatøren gøre deres opgaver 

endeligt færdige, og så er vi ellers klar til indvielsen. 

 

Udbygning af hallen 

For at få lov til at udbygge hallen i Hedeland skal der opnås en række 

tilladelser.  

I første omgang skal Hedeland give sin accept af, at der søges tilladelser 

hos Høje-Taastrup Kommune, og denne tilladelse er opnået.  

Så er turen gået videre til Høje-Taastrup Kommune, hvor der både skal 

opnås byggetilladelse og landzonetilladelse.  

Høje-Taastrup Kommune har sagt god for, at begge ansøgninger 

behandles sideløbende, og det er lovet, at der skulle komme en afgørelse 

i slutningen af august måned.  

Når så disse godkendelser er kommet i hus, skal der endnu engang 

ansøges tilladelse hos Hedeland til opførelse af det projekt, som er blevet 

godkendt af Høje-Taastrup Kommune. 

 

Når alle tilladelserne er i hus, så skal der gennemføres en udbudsrunde. 

Det er fastlagt, at der hjemtages to tilbud på henholdsvis haludvidelsen 

samt på levering og montage af ny rulleport. Det forventes at der opnås 
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support af professionelt rådgivende ingeniørfirma, med ståsted i 

Roskilde, til løsning af udbuds- og tilbudsrunden. 

 

Når tilbuddene er hjemme og vinderne af de 2 fagentrepriser er udpeget, 

så kan det egentlige arbejde med udvidelsen af hallen påbegyndes. Prisen 

på haludvidelsen vil blive hjemtaget i 4 delpriser, så der bliver mulighed 

for, at udvælge en eller måske 2 delopgaver til selvbyg, hvis vi ser der er 

muligheder herfor. 

 

Ny hejs til toppen af skibakken  

Der har været mange udfordringer med at få kontakt til en eller flere 

firmaer, som er kvalificeret og interesseret i at være skiklubben 

behjælpelige med at finde frem til en løsning for udskiftning af de 2 

liftsystemer til toppen af skibakken.  

Der er nu skabt kontakt til et seriøst firma, der pudsigt nok har domicil i 

Abtenau i Østrig. Repræsentant fra firmaet vil komme til Hedeland inden 

for den nærmeste fremtid, tage bestik af de bestående forhold og så 

ellers tage hjem til Østrig og finde en passende løsning for levering af 

noget passende brugt udstyr. 

 

Pistemaskine 

Vores kontakt i Abtenau kan flere ting inden for skilivet. Ud over at være 

kvalificeret til at hjælpe skiklubben med udskiftning af liftsystemet, så kan 

firmaet også være behjælpelige med at finde frem til anskaffelse af en 

passende brugt pistemaskine. 

Skiklubben har endnu ikke taget endelig stilling til, om der skal anskaffes 

en pistemaskine, men alligevel er vores kontakt i Abtenau blev bedt om 

at undersøge mulighederne for anskaffelse af brugt udstyr. 

Langrend i Hedeland 

Der er tradition for, at en række personer fra Roskilde og omegn løber på 

langrendsski i Hedeland om vinteren, når der ellers er sne til det.  

I erkendelse af disse ski interesser, er der blevet taget kontakt til Fløng 

Kondi og Roskilde Orienteringsklub, om ikke disse 2 sportsklubber vil 

indgå et samarbejde med Roskilde Skiklub Hedeland, om at stå for at 

etableringen af langrendsløjper i Hedeland, når sneen giver muligheder 

for det. De 2 klubber vil tage det op på deres næste bestyrelsesmøder, og 

det lyder til, at de er interesserede i samarbejdet. 

 

Samarbejdet går helt enkelt ud på, at der etableres en praktisk ansvarlig 

organisation bestående af 6 – 8 personer, som vil lægge navn til at 

præparering af langrendsløjperne, når sneen falder.  

Lykkes det at få organisationen op at stå, så vil skiklubben overveje at 

finansiere køb af en løjpemaskine, som kan spændes efter vores 

snescooter eller vores ATV-er. 

 

Inden vi endeligt kan iværksætte vore ønske om etablering af 

langrendsløjper i Hedeland, så skal vi først have opnået tilladelse dertil af 

Hedeland.  

Dette vil vi så ansøge om, når det er lykkedes at skabe den nødvendige 

organisation. 

 

Bent Michael 
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Lidt fakta om Skiburgeren 2011: 
 
Vi producerede:                         Vi forbrugte: 
18.300 Skiburgere 45 fustager øl 
10.500 Snowboardburgere 1200 Kildevand 
5.500 Flæskestegsburgere 1170 Cola 
1.000 Röstiburgere 420 Fanta og Sprite 
 34 kg slik 
 10.000 latex-handsker 
 3.200 éngangs-forklæder 

Skiburgeren kom hjem med 
succes 

Nu står vi her lidt over en måned efter Roskilde Festivalen og kigger 
tilbage på Skiburgeren og årets festival. 
Ser tilbage på et ½ 
års arbejde med 
planlægning og 1½ 
uges opsætning, 
afvikling og 
nedtagning. 
 
Hvordan gik det så? 
Blev det en succes? 
 
En målestok kunne være de mål for afviklingen af årets Skiburger, som 
blev nævnt på stormødet i Roskildehallen den 21/6: 

 ”Vi skal nå en omsætning på over 1,4 mio., altså mere end i 2010”:  
Det nåede vi lige, nemlig ca. 1,425 mio. kr. 

 ”Vi skal servere burgere af god kvalitet. Så god at folk får lyst til at 
komme tilbage og købe én til!”:  
Vi har ikke en forbrugerundersøgelse, men vi må antage at med så 
mange solgte burgere, så er der mange, der har købt mere end én 
gang hos os. Men vi kan stadig blive bedre til at sikre, at hver eneste 
burger over disken er varm og lækker. 

 ”Det skal være sjovt at være medarbejder i Skiburgeren. Så sjovt at 
man gerne vil arbejde der igen i 2012”:  
Der er kommet mange, der har sagt, at det var en rigtig god oplevelse 
at være medarbejder i år. God stemning trods hårdt arbejde. Rigtig 

mange har allerede sagt, at de vil være med igen til næste år. Men 
også her er der ting, vi kan gøre bedre. 

 
Vi havde også en række nye tiltag i år. Blandet andet: 

 En helt ny organisering af planlægningen, hvor flere var involveret 
med ansvar for forskellige 
opgaver med en gruppeleder i 
spidsen 

 Nyt tilmeldingsmodul, hvor man 
selv valgte hvilket vagthold, man 
vil være på. 

 Der var holdledere til hvert 
vagthold, som havde kontakten til 
medarbejderne 

 Stormøde for alle i Roskildehallen 

 Ny udsugning i produktionen 

 Nye containere 
 

Giv os forslag til, hvad der bør gøres bedre!  

Så selv om vi fik en god Skiburger i hus i år, så skal vi ikke hvile på 
laurbærbladene. Vi vil gerne gøre det endnu bedre næste år. 
 
Så nu evaluerer vi inden vi tager fat på Skiburgeren 2012. 
 Vi tager først en evaluering i planlægningsgruppen, og så inviterer vi til 
en snak efter en skigymnastik-aften for alle, der har lyst til at fortælle os, 
hvad der kunne gøres bedre. 
 
Tak for indsatsen til alle, der har været med i planlægning, opsætning, 
afvikling, nedtagning, regnskab m.m.! 
 
Mange hilsner 

Kurt 
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Kurt Hjortsø er til daglig kontorchef i Roskilde. Men i disse dage laver han byens 
bedste burgere. 

Foto : Charlotte Elgaard Christensen 

KL-chef laver Roskildes bedste burger 

Af Susan Grønbech  

Relateret indhold 

 

Borsen.dk 

01-07-2011 13:30 Til daglig forhandler han med ministerier og kommuner om forholdene på 

det sociale område ude i kommunerne. Men i disse dage sørger han for burgere til tusindvis 

af gæsterne på Roskilde Festival 

 

Medarbejderne sveder over bøfferne, lægger med ferm hånd endnu en skiburger sammen og 

langer den over disken til de sultne festivalgæster.  

 

Burger-produktionen er allerede godt i gang under ledelse af Kurt Hjortsø, da dagbladet 

Børsen gæster Skiburger-boden for at blive klogere på, hvorfor en vicekontorchef i 
Kommunernes Landsforening (KL) bruger sin sparsomme fritid på at arbejde frivilligt på 

landets største festival. 

 

Naturligt for Roskilde-borgere 

 

54-årige Kurt Hjortsø er en af 25.000 frivillige på Roskilde Festival, der giver festivalen en 

helt speciel lokal opbakning. Og samtidig gør den til en helt usædvanlig harmonika-

organisation, der kan foldes ind og ud efter behov. Og for ham er det frivillige arbejde en 

helt naturlig del af at bo i Roskilde.  

 
»Man kan ikke lade være med at komme på festival, når man bor i Roskilde. Især fordi 

festivalen har så enorm stor betydning for alle foreninger, der slet ikke ville kunne have 

samme aktivitetsniveau uden indtjeningen fra festivalen,« forklarer han og fortsætter:  

 

»Men først og fremmest er jeg frivillig på festivalen, fordi det er ekstremt vigtigt for mig at 

bruge min fritid på ting, der giver god energi, og er helt anderledes end mit job i KL. Jeg er 

ikke typen, der skal hjem og sidde i sofaen, efter en hård dag på arbejde. Og derfor er det 

meget bevidst, at jeg er frivillig på festivalen i stedet for at gå ind i bestyrelsesarbejde, for 

den slags minder for meget om mit arbejde,« forklarer Kurt Hjortsø.  
 

25 år på festival  

 

Her kommet fast på Roskilde Festival i omkring 25 år, og de senere år har han stået i 

spidsen for Roskilde Skiklubs bod på festivalen, Skiburgeren. Og engagementet sætter sit 

tydelige præg på stemmen, når han fortæller om sit frivillige arbejde. Arbejdet i boden 

trækker mere end musikprogrammet.  

 

»Jeg får ikke hørt så meget musik på festivalen, for den er ikke rigtig lavet til mig, men jeg 
når da at høre det, jeg rigtig gerne vil. Jeg har ansvaret for, at alt forløber godt i boden, så 

derfor er jeg på arbejde det meste af festivalen. For mig er det sjovt at motivere så mange 

forskellige mennesker til at lave nogle gode burgere, og det er rigtig vigtigt, at vi har det 

sjovt, mens vi står og sveder over burgerne, for vi vil jo gerne have, at flest muligt af de 225 

medarbejdere kommer tilbage næste år,« forklarer han og fremhæver, at det frivillige 

arbejde med mange forskellige typer mennesker har styrket hans evner til at tænde 

engagement i folk også i hans arbejde i KL.  

 

Og hvad er så din bedste festival-oplevelse?  

 
»Det var stort, da Robbie Williams spillede hernede, men ærlig talt, så er det allerbedste, at 

vi har vores egen fanskare, som søndag aften, når vi egentlig har lukket, kommer og banker 

løs på de lukkede låger og råber på skiburgere. Og når vi så – efter tilpas lang banke-session 

– åbner forsigtigt, så de kan få deres burgere, så kræver de også at få vores svedige trøjer. 

Det er en kanonforløsning efter at have været i gang så mange dage og timer,« siger Kurt 

Hjortsø.  

 

 

mailto:nr@borsen.dk
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Himmelev Motionscenter 

Tilbud til medlemmerne 

Nu kan vi som medlemmer af skiklubben benytte Himmelev 

Motionscenter, som er et godt motionscenter med mange maskiner. 

Prisen er efter rabat kr. 150,- pr. måned for skiklubbens medlemmer. 

Rabatten er kr. 25,- pr. måned (årligt kr. 300,-). 

Der er åbent fra kl. 7 til 23 alle ugens dage. 

Du finder motionscentret ved Himmelev Badminton Klub, Herregårdsvej 

48, Roskilde og det kan kontaktes på 46 75 74 45. 

www.hbk-motionscenter.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

Input og deadlines til 
nyhedsbrevet 

Du er altid meget velkommen til at sende forslag til indhold i 

nyhedsbrevet, billeder eller indlæg. 

Skriv til soren.handler@roskildeskiklub.dk.  

Lige nu er der planlagt følgende deadlines: 

 8. oktober 2011 

 17. december 2011 

 11. februar 2012 

 31. marts 2012 

 5. maj 2012 

Redaktøren 

 

http://www.hbk-motionscenter.dk/
mailto:soren.handler@roskildeskiklub.dk

