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Formandens spalte 

Skisæsonen nærmer sig og klubbens ture er næsten udsolgt, der mangler 

en tur til Hemsedal, som snart bliver udbudt, og der er fortsat 7 – 8 

pladser på langrendsturen til Norge, ellers er alle ture udsolgt. Så det har 

vist sig at der har været behov for lidt flere ture, noget vi vil arbejde 

videre med de næste år. 

Vi havde et brag af en 35 års jubilæums fest på Hotel Prindsen, de 

perfekte rammer for en god fest, festudvalget havde sørget for et rigtig 

godt program med god underholdning og et godt band med god 

dansemusik. Der blev serveret fantastisk god mad og god vin, så det var 

bare op til os at udfylde rammerne. Tak til festudvalget for en dejlig 

aften, sammen med ca. 200 glade skiklub medlemmer. 

Carsten Hansen fik ved denne lejlighed overrakt årets Skistøvle for en 

mangeårig og stor indsats for klubben – Et stort Tillykke til Carsten 

Hansen. 

Vi havde gang i indkøb af en lift fra Østrig, det viste sig at prisen var i 

overkanten af hvad vi kan og vil betale, så vi må på den igen, og arbejder 

videre på at anskaffe en ny (brugt) lift til Hedeland. 

Vi har modtaget 20.000 kr. fra Casino Ro`s, som tilskud til en Snowpark på 

Hedeland, et projekt som vi samarbejder med Roskilde Skater klub 

omkring. 

De unge fra Skater klubben har tegnet og bygget de, ramper, hop og 

pipes mv. der bliver sat op på Hedeland, vi ser frem til på længere sigt, at 

få et godt samarbejde med Skaterklubben i Roskilde, så der kommer liv i 

den nye Snowpark, som skulle blive den største i Danmark. 

Så lykkedes det, at få ændret på tiden til skigymnastikken, tiden er rykket 

frem til kl. 20.00 fra den 7.  December.  Blandt andet Annette Sejersen 

har gjort et godt benarbejde i dialogen med Roskilde Kommune og 

Himmelev håndboldklub. 

Der var arbejdsdag på Hedeland den 12. november, og igen mødte 28 

friske skiklub medlemmer mødte op og fik ordnet de fleste opgaver, 

sådan at vi er klar til sæsonen 2011 /12. 

Søndag den 8. januar har Roskilde Skiklub endnu et jubilæum, denne 

gang er det Hedeland der har 25 års jubilæum, og selvfølgelig fejre vi det 

med et stort arrangement på Skicenter Hedeland, sæt allerede nu kryds i 

kalenderen. 

Der arbejdes på højtryk i udvalget der står for 25 års Jubilæum på 

Hedeland. For at gøre denne dag festlig. Arrangementet gennemføres 

også, selvom der mod forventning ikke falder sne.                          

Det har været et år med rigtig meget aktivitet i Roskilde Skiklub, og med 

rigtig mange som involverer sig i klubbens aktiviteter, Tak for den store 

indsats i 2011. 

Bestyrelsen i Roskilde Skiklub Hedeland 

ønsker alle en Rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. 

Kim 
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Hedeland fylder 25 år 

Hedeland Skicenter fylder 25 år søndag den 8. januar 

2012 

Så er det ganske og 
vist, at Hedeland 
Skicenter fylder 25 år.  
 
Dette markerer 
klubben ved et 
åbent—bakke- 
arrangement for alle, 
der har tid og lyst til at 
være med til at gøre 
denne dag ekstra 
festlig for bakken og 
os alle.  
 
Da bakkens natur er givet, er der tale om et festligt 
udendørsarrangement den 8. januar 2012. Arrangementet starter kl. 
13.00 og slutter kl. 16.00, når mørket er over os. Afhængigt af vejret vil 
programmet for arrangementet bære præg af dette. 
 
Sikkert og vist er det, at Roskilde Garden kommer og åbner kl. 13.00. Der 
vil derefter være en række taler, hvor vi sikkert kommer omkring mange 
forhold, som årene har budt vores alles skibakke. På en storskærm bliver 
vist fotos, film m.m. som er fundet i de gamle arkiver. 
 
Hvis der ligger fin hvid sne på bakken, er der forskellige former for 
skiopvisninger og skileg (for børn og barnlige sjæle der gerne vil bliver 
fortrolige med ski) på bakken. Der vil være mulighed for at leje ski og 

bakken er åben for alle. Snekanonerne vil så også kunne vise sig i vigør. 
Der bliver noget for alle store som små.  
 
Hvis vejret er med flot sol og grønt græs, er der andre former for 
opvisninger og leg. 

 
Ind i mellem bliver der mulighed for at varme sig med lidt varmt at spise 
og noget koldt at drikke. Landsholdet vil underholde med musik og til 
sidst, bliver der en festlig afslutning på toppen af bakken. 
 
Et endeligt program vil være tilgængeligt på www.roskildeskiklub.dk, godt 
en uges tid før, da vi bliver nødt til at tage bestik af vejret. Så hold øje 
her, hvis du vil være ajour med detaljerne. 
 
Der bliver nok at gøre, så hvis du har mulighed for at hjælpe med det 
praktiske på dagen, venter Kim med glæde på din tilmelding 
(kim.truesen@roskildeskiklub.dk) 
 
Gaver til støtte for klubbens fortsatte aktiviteter modtages meget gerne i 
form af et bidrag på konto Danske Bank 9173-11022995. 
 
Vel mødt alle sammen. 

  
 
 
 

 

 

 

http://www.roskildeskiklub.dk/
mailto:kim.truesen@roskildeskiklub.dk
javascript:window.close()
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Årets skistøvle 2011 

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.  

2011 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. 

Det har været et år med mange opgaver og store arbejdsindsatser fra 

klubbens medlemmer. 

I år gik støvlen til en person, som igennem mange år har ydet en meget 

stor indsats for klubben, og til tider en ekstraordinær stor indsats, og en 

villighed som har gjort at vi altid har kunnet regne med vedkommende, 

når og hvis der var brug for mandskab eller hjælp. Så har vedkommende 

smidt hvad der var i hænderne og stillet op. 

Vedkommende tager tit med på klubbens ture, hvor især udstyret skal 

være i orden, det kan han godt tale om en rum tid, og ind imellem får 

man lige 3 – 4 andre historier. Så vi kommer vidt omkrig i Carstens 

Univers. 

Årets Skistøvle 2011 gik til Carsten Hansen. 

Tillykke. 

 

 

Hjælp til digitalisering af 
VHS bånd 

OBS. Klubben har en del gamle VHS bånd.  

Roskilde Skiklub har en del gamle VHS bånd, som vi meget gere skulle 
have overspillet digitalt.  
Er der nogen som kan gøre det, eller kender nogen som gør det. 

Vi skulle gerne have filmene til eftertiden. 

Henvendelse til Kim Truesen tlf. 50456717 eller mail truesen2@msn.com  

 

mailto:truesen2@msn.com
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Hedeland er sneklar 

Hedeland er klar til at modtage en masse glade mennesker når sneen 
kommer. 
På arbejdsdagen var der ca. 25 frivillige der satte børneliften og snehegn 
op hvor det plejer at være. 
 
Efter stormen var der flere steder hvor det lå ned, men på en 
efterfølgende arbejdsdag blev det repareret så nu står det igen. 
Det nye køkkenet er færdig, og der er kommet ny belægning på gulvene. 
Alt er malet hvidt, som der forhåbentlige også snart er udenfor. 
Grave arbejdet er sat i gang for tilbygningen til værkstedet. 
Alle ski og støvler er mærket op og skannet, så udlejningen bliver lettere 
og mere sikker. 
 

Hakuba - skiferie i Japans 
uopdagede sneparadis 

Uge 11 (9 til 18 marts 2012) 

 
Den ultimative vinteroplevelse! Om dagen står I på ski på olympiske 
pister med den fineste puddersne. Om aftenen står den på after-ski og 
forkælelse med varme kurbade og gourmetmad på hotellet, såvel som et 
væld af restauranter og barer i nærheden. 
 
Som noget helt nyt tilbyder www.japanspecialisten.dk i år skiferier til 
Hakuba, der ligger i de smukke Japanske Alper. Her falder i gennemsnit 7 

cm. puddersne om dagen og faciliteterne er i verdensklasse, da Vinter OL 
i Nagano 1998 foregik her.  
 
Dette kæmpemæssige område har 
skitilbud til alle aldrer og evner og 
det bedste ved det hele er, at I 
næsten har det hele for jer selv – 
bortset fra japanerne selv er der 
nemlig ikke mange, der kender til 
dette slaraffenland af vinterglæder 
og her er langt fra overfyldt. 
 
Få en oplevelse, som få andre europæere har haft – besøg Japans 
uopdagede sneparadis!   
 
Prisen er 17.990 DKK inkl. Fly, transport, hotel og universelt liftkort til 
hele opholdet. 
Som medlem af Roskilde Skiklub, giver vi en eksklusiv rabat på DKK 2.000 
per person.  
Log på intranettet og se hvordan under menupunktet 
 
PROGRAM 
I har syv overnatninger i det olympiske resort Happo One, det absolut 
største og mest varierede skiområde. Samtidig får I et universelt liftkort, 
der giver ubegrænset adgang til alle Hakubas syv skiområder. I overnatter 
på det lækre og traditionelle Marukin Ryokan, der ligger tæt på skilifte 
såvel som downtown og har gode faciliteter. Om eftermiddagen kan I 
slappe af i dampende varme kurbade eller på jeres rummelige værelser, 
inden I om aftenen spiser gourmetmiddag på hotellet eller udforsker 
byens store udvalg af restauranter og after-ski. 
 

http://www.japanspecialisten.dk/
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Se meget mere information og dag-til-dag program på vores hjemmeside 

her: 

http://www.japanspecialisten.dk/traveloffer.cfm?product_id=122461189  

 
FAKTA OM HAKUBA: 
Antal pister:    77 
Begynder / middel / avanceret 27 / 33 / 17 
Antal lifte: træk / sidde / kabine 0 / 95 / 5  
Længste pist   8.000 m. 
Højeste punkt   1.831 m 
Vertikal drop   1.071 m. 

  

 

 

 

 

35 års jubilæumsfest 

Fredag den 4. november mødtes 184 
festklædte skiklubmedlemmer til 
jubilæumsfest i den smukke Guldaldersal på 
Hotel Prindsen i Roskilde.  
 
Underholdningen blev leveret af morsomme 
standupkomiker Sebastian Dorset, og af 
Aldo og Selsa med forførende Argentinske 
tango.  
Inden Latin Fever spillede op til dans, blev 
der trukket lod om sponsorgaver leveret af: 
 

 SnowFun – gavekort på kr. 5.000 

 Danski – gavekort på kr. 1.500 

 Find Jørgensen – 2x6 flasker vin 

 Kruse Busser – 3 flasker vin 

 Intersport, Roskilde – en skijakke 

 Hotel Prindsen – 2 gavekort til brunch 
for 2 personer 

 
Mange tak til sponsorerne for de flotte gaver. 

 

Festudvalget 

 

http://www.japanspecialisten.dk/traveloffer.cfm?product_id=122461189
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FSA Open – Freestyle tur 

PÅSKEN 2012 

FSA (www.freestyleacademy.dk) har taget opfordringen op og vil 

sammen med teamet bag DM i pukkelpiste arrangerer årets fedeste tur 

til Alperne. 

 

Hvad enten du er dreng, pige, ung, gammel, til park, pudder, pukler, ski 

eller snowboard vil årets FSA påske tur være en tur, du ikke må gå glip af! 

Turen går til Tignes, Frankrig, der besidder en af de bedste parker i 

verden, og har Europas bedste freeride-forhold. Du vil hver dag kunne 

modtage gratis undervisning i både park og pukler fra landets bedste 

riders. 
 

Ideen med FSA Open er, at samle nye som gamle venner, der brænder for 

sporten og har lyst til at køre en uge sammen, lære en masse nyt og ikke 

mindst bare have det super sjovt! 

 

Påsken i Tignes vil give dig et hav af muligheder: 

 I løbet af ugen vil der være FSA Open, en slopestyle konkurrence 
for riders på alle niveauer.  

 Desuden bliver der afholdt DM i pukkelpiste, hvor banen vil stå 
klar allerede fra ankomstdagen.  

 Sidst men absolut ikke mindst bliver der også kørt DM i Freeride. 
 

Se mere på  www.freestyleacademy.dk  

Skiture 2012 

I skrivende stund  

 Er uge 3 til Abtenau udsolgt - venteliste er oprettet 

 Har uge 4 til Kvitåvatn enkelte ledige pladser 

 Er uge 6 til Zell am See udsolgt - venteliste er oprettet  

 Er uge 8 til Les Menuires udsolgt - venteliste er oprettet 

 Er uge 10 til La Plagne udsolgt - venteliste er oprettet 

 Åbnes uge 16 til Hemsedal i januar 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.freestyleacademy.dk/
http://www.freestyleacademy.dk/
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Medlem til medlem 

Nyt menupunkt på vores intranet, hvor du, som medlem af skiklubben, 
kunne få oprettet en annonce med f.eks. om køb og salg af skiudstyr, 
ledige pladser på privat arrangerede skiture eller andet relateret til det at 
være medlem i Roskilde skiklub.  

Lige nu pladser på langrendstur i nytåret og ønske om køb af 

børnelangsrendski. 

Følg dette link Medlem til medlem. 

Giv os dine forslag til at gøre 
Skiburgeren 2012 bedre 

Vi er i gang med forberedelserne til Skiburgeren på Roskilde Festival 
2012.. Vi har selv taget den første evaluering i planlægningsgruppen, men 
vi vil rigtig gerne høre dit forslag til, hvordan Skiburgeren 2012 kan gøres 
bedre – hvad enten det er forslag til tilmelding, vagtplan, holdstørrelser, 
madprodukter, bedre produktion, indretning af boden, personalepleje 
eller …… 

Onsdag den 11. januar efter skigymnastikken vil du have lejlighed til at 
komme med forslag til flere fra planlægningsgruppen, som vil være i 
cafeteriet. 
Derudover er du altid velkommen til at komme med bidrag til mig, 
Susanne Norup, Ole Jensen, Boni Holm Lave eller Gert Maegaard. 

Find os også på Facebook. 

SKIGYMNASTIK 

Billeder fra årets juleafslutning. 

 

 

http://intranet.roskildeskiklub.dk/medlem-til-medlem.aspx
https://www.facebook.com/groups/294002813962835/
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Vi starter den 4. januar 2012 

Husk at tidspunktet er flyttet til kl. 20.00 så tag 

børnene med. 

Mange glade hilsner Anne og Thomas 
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Ved verdens ende 

Før har jeg haft en artikel i fra Kina, hvor klubben trøjer flittigt blev brugt, 

også på den anden side af Jorden nemlig Argentina, er Roskilde skiklub 

synlig, ikke mindst det populære brand som klubtrøjen udgør, Nike og 

Adidas go home. 

Her nogle pingviner 

med  Dorte og Klaus. 

 

 

 

 

 

Gustavo, Bruno og 

Lusila fra Argentina 

med Roskilde Skiklub 

trøjer.  

 

 

 

 

 

På turen rundt i Argentina var vi et smut på Tierra del Fuego i ved byen 

Ushuaia, også kaldet Verdens ende, et guds forladt sted og sidste stop for 

Antarktis, her var der opført en lille skiløjpe, som faktisk er et meget 

populært skisportsted  i Argentina. Det er nok ikke et sted vi kan 

anbefale, der findes en stol lift, og en nedkørsel på ca. 3 km, med en 

rød/blå løjpe, samt en stolelift der kører meget langsomt. 

Men omgivelserne er smukke, med en fantastisk udsigt over fjorden ved 

Ushuaia, og glacierne på toppen af bjergene på denne afsluttende del af 

Andelsbjergene i det sydligste Argentina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim 
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Aktiviteter, datoer og 
deadlines 

Dato Aktivitet Tidsfrist/kommentar 

4. januar Skigymnastikken starter op 
igen 

HUSK vi starter kl. 
20.00 

8. januar 25 års jubilæum i Hedeland 
(indviet den 10. januar 1987) 

Se andet sted i 
nyhedsbrevet og på 
hjemmesiden 

11. januar Skiburgeren 2012 
Efter skigymnastikken vil du 
have lejlighed til at komme 
med forslag til flere fra 
planlægningsgruppen, som 
vil være i cafeteriet. 

 

15. januar Indsendelse af forslag, der 
ønskes behandlet på 
generalforsamlingen.  

Skriftligt til bestyrelsen 
senest 15. januar. 

17-22. januar Abtenau Venteliste oprettet 

26-30. januar Kvitåvan  

7-12. februar Zell am See Venteliste oprettet 

11. februar Indlæg til nyhedsbrev, som 
udkommer i uge 7 

Deadline 

18-25. februar Les Menuires Venteliste oprettet 

3-10. marts La Plagne Venteliste oprettet 

27. marts Generalforsamling  

31. marts Indlæg til nyhedsbrev, som 
udkommer i uge 14 

Deadline 

11. april Skigymnastikken slutter for 
denne sæson 

 

Dato Aktivitet Tidsfrist/kommentar 

19-23. april Hemsedal 
Åbnes for tilmelding i januar 

 

5. maj Indlæg til nyhedsbrev, som 
udkommer i uge 19 

Deadline 

 

Du er altid meget 

velkommen til at sende forslag til 

indhold i nyhedsbrevet, billeder 

eller indlæg. 

Skriv til 

soren.handler@roskildeskiklub.dk.  

Redaktøren 

Mailspam 

Jeg beklager meget de gener det har givet da vores hjemmeside gik 

amok. 

I skrivende stund håber jeg at det er repareret. 

Mange hilsner Spammaster 

mailto:soren.handler@roskildeskiklub.dk

