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Formandens spalte 

Vinteren blev en af de mildeste og varmeste vintre i tiden hvor der er 

målt på disse. En årsag der gjorde at vi måtte nøjes med en dag åben på 

Hedeland, og endda en dag vi måtte kæmpe for at åbne for. 

Vi er på det sidste med klubbens skiture, i år har vi udbudt 10 ture, 

varieret på tid, sted og aldersgruppe. Der er kun en tur der ikke blev til 

noget nemlig - Ungdomsturen til Ischgl. Alt i alt har der været rigtig god 

tilslutning til turene. Roskilde Skiklub har ca. 450medlemmer på skiferien 

i denne sæson.   

Der har været 2 ture i uge 8 til Schladming i Østrig med 54 deltagere,  

samt tur til Sunne i Sverige med 46 deltagere, begge ture forløb meget 

fint, to forskellige steder og også to forskellige rejsemål og priser. Det 

rigtig godt for klubben, at der bliver udbudt ture, som er til at betale for 

en familie, sådan at skiløb bliver tilgængeligt og økonomisk muligt for en 

større gruppe af medlemmer, derfor godt at der kommer forskellige 

tilbud, så flere får muligheden for skiløb. 

Næstsidste tur i 2014 var til La Plange i Frankrig i uge 11, turen er lige 

afholdt, efter sigende en dejlig tur med godt skiføre og sol, der er nu kun 

en klubtur tilbage, som altid i klubbens historie til Hemsedalen i uge 17, i 

skrivende stund er der forsat 15 pladser tilbage på Hemsedal turen. Så 

kender i nogen der gerne vil med, kan de komme med uden at være 

medlem, på de sædvanlige betingelser for ikke medlemmer. 

De fleste ture er vel overstået, tur arrangørerne har udført et kæmpe 

stykke arbejde og gjort det muligt for klubbens medlemmer at deltage på 

nogle gode og veltilrettelagt skiture i 2013/14. En meget stor tak til jer for 

det store arbejde, som i har lagt i denne vigtige og store opgave for 

Roskilde Skiklub.  

Først i marts var vi 3 medlemmer (Mads, Allan og Kim T.) fra Roskilde 

Skiklub, på Studie tur til Allbacken i Sverige, lidt nord for Gøteborg, for at 

se en klub som kører på frivillig basis, og som har anlæg og skibakke på 

størrelse med Hedeland. Det var inspirerende, og vi fik noget med hjem. 

Allbacken Skiklub besøger os på Hedeland først i april, vi er rigtig glade 

for at samarbejde med klubben i Sverige. Som nok skal blive brugbart på 

sigt. 

Anne fra Skigymnastik, er i gang med at undersøge om der i uge 49 - 2014 

er opbakning til en aktiv trænings- og familietur for skiklubbens 

medlemmer til La Santa Sport på Lanzarote. Der er pt. 20 medlemmer der 

har tilmeldt sig turen. Et super godt initiativ, som jeg håber bliver en 

succes. Det skaber grundlag for en god grundtræning forud for 

skisæsonen 14/15. 

Det milde forår har gjort at rulleskøjte afdelingen har været på 

landevejen et stykke tid, følg med på hjemmesiden og se, hvad der sker 

på denne front. 

Indendørs sæsonen lakker mod enden, crossfit stopper den 7. april, 

skigymnastik den 9. april og yoga stopper først i maj. Så nu er det tid til 

de udendørs aktiviteter. 

En af de helt store aktiviteter hen over sommeren er Roskilde Festivalen. 

Roskilde Festival udvalget er godt i gang med at planlægge Skiburgeren 

2014, et stort arbejde, hvor mange fra klubben er engageret og levere et 
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stort for ikke at sige kæmpe stykke arbejde. Så vi igen i år kan 

præsenterer den legendariske skiburgere på festivalen. Musik 

programmet er ved at være på plads på årets festival, tilmelding til 

Skiburgeren 2014 er også lige op over, og midt i april går det løs, for at få 

vagtplanerne lagt. 

Generalforsamlingen er lige om hjørnet, og vi har haft en sank i 

bestyrelsen om udskiftning i bestyrelsen. En konstruktiv snak, om 

hvordan og hvornår vi skifter ud i bestyrelsen, så vi får friske folk ind. 

Ikke fordi vi er trætte af hinanden, men vigtigt at vi ikke alle skifter 

samtidig. Tiden hvor man sad i en bestyrelse 20 – 30 år er nok er saga 

blot, vi syntes det er godt med komplementerende medlemmer som nye 

i bestyrelsen. Ved generalforsamlingen trækker Hasse sig og vi i 

bestyrelsen opstiller en kandidat. 

Generalforsamling er den. 6. maj, det bliver på Hedeland, med spisning 

kl. 18. grill mv. og herefter generalforsamling i hallen kl. 19.30. Sæt kryds 

i kalenderen. 

Godt forår.  

Kim 

Besøg hos Allbacken 

Først i marts var vi 3 medlemmer (Mads, Allan og Kim T.) fra Roskilde 

Skiklub, på Studie tur til Allbacken i Sverige, lidt nord for Gøteborg, for at 

se en klub som kører på frivillig basis, og som har anlæg og skibakke på 

størrelse med Hedeland. Det var inspirerende, og vi fik noget med hjem. 

 

 

 

Kim 
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En stor tak til Roskilde 
Skiklub 

I vinter 2013 var jeg med mit barnebarn i Hedeland for første gang. 

Denne oplevelse var meget positiv for os begge, en varm stemning med 

plads til at ’fjumre’. 

Glæden ved at være i bevægelse i sneen havde jeg gode minder om, da 

jeg var yngre. At komme i gang igen her ca 25 år efter var for mig noget af 

en udfordring, og i hvilken sammenhæng skulle det ske ?  

At tage alene på en skitur var uinteressant for mig, så med baggrund i 

den positive oplevelse i Hedeland, var det naturligt at kontakte Roskilde 

Skiklub, og booke mig på en tur. Her var der mulighed for at være med i 

et fælleskab, og få skiundervisning. Jeg var sent ude og stod på venteliste, 

til en tur til Schladming som tidsmæssigt passede ind i mit arbejdsliv.  

Jeg var heldig, fik eneværelse, desværre var der ikke plads på flyet, så jeg 

kom med bussen til Schladmig.  

Det var Hasse Olsen der stod som 

arrangør af dette arrangement, 

som ny fik jeg en rigtig god hjælp 

og støtte til det praktiske omkring 

rejsen. 

Det var jo en familietur…så børn og 

unge var med, hvilket skabte et 

dejlig liv og god stemning. Vi var 55 afsted på et mindre familie ejet to 

stjernet hotel, maden kunne tåle en forbedring, men rammerne omkring 

spisestuen var ideel for os som gruppe, her spillede vi bingo èn aften, 

gættede tips kupon en anden, til glæde for store og små, med lidt guf 

som præmier gjorde det stor lykke. 

 Derudover var der skiundervisning, 

med plads til et kaffe kagehold, der 

blev arrangeret pistevisning, 

slalomkonkurence, pic nic på 

bjerget i høj sol og sne, og slædetur 

på et 7km langt nedløb. 

Der blev grint og grædt, der var muligheder for udfordringer til alle, 

Schladming var hjemsted for verdensmesterskaberne i 2013.  

En stor tak skal lyde til Hasse og hans crew der var med til at sikre at 

turen blev så fin en oplevelse og havde så stor en bredde at den kunne 

rumme store som små….begyndere og eliten, alt ud i den ædle skisport. 

Ser frem til Hemsedals turen for nu skal 

det også 

prøves…. 

Med mod 

på livet og 

venlige 

tanker 

Marietta Berga 



    Side 5 af 10 

KLUBAFTEN MED SPISNING 
den 30/4 

Sæsonens sidste Klubaften er onsdag den 30. april  kl. 18.30 i Roklubbens 

lokaler på havnen i Roskilde. 

Bemærk  ingen ti lmelding. 

Jens Ole har lovet at lave den fantastiske varmrøget laks til os igen i år. 

Dertil vil der være salat og flutes. Vand, øl og vin kan købes i tutten. 

Hvis du har nogle billeder/videoer fra sæsonens skiture, er du meget 

velkommen til at tage dem med på et USB stik. 

Vi glæder os til at se jer til endnu en skiklub-hyggeaften. 

Mange hilsner 

Festudvalget 

Vil du være med til at gøre 
Skiburgeren til en god 
oplevelse? 

Ja, planlægningen af årets Skiburger er i fuld gang. Forhåbentlig får vi 

solgt mindst lige så meget som de sidste par år. Og det er ikke en lille 

portion burgere, vi taler om.  Hvis vi lægger alle burgerne op i en lang 

række, så har vi de sidste par år produceret over 4,3 km burgere! Vi 

kunne have belagt hele vejen fra Domkirken til Veddelev med burgere. 

Nu handler det ikke kun om, hvor mange burgere vi skal producere i 

Skiburgeren. Vi har haft mål på tre områder:  

 ”En omsætning over 1,4 mio.kr.” (Vi skal tjene penge for at fastholde 

det gode aktivitetsniveau i Skiklubben) 

 ”Vi skal servere burgere af god kvalitet. Så god at folk får lyst til at 

komme tilbage og købe én til!” 

 ”Det skal være sjovt at være medarbejder i Skiburgeren. Så sjovt at 

man gerne vil arbejde der igen næste år” 

Godt nok er Skiburgeren velrenommeret og omtales som et brand på 

Roskilde Festivalen. Men vi må ikke blive selvfede og tro, at det kommer 

af sig selv! Der er blevet hårdere konkurrence fra andre burgersælgere, 

og ikke mindst er der kommet flere madboder, som drives af folk, der i 

det daglige lever af at drive madsteder.  

Hvis vi skal nå de mål igen i år – så er der brug for din hjælp. 

Skiklub-medlemmer får fortrin til tilmelding til Skiburgeren 

Vi har ca. 230 armbånd og de skal afsættes til flittige personer, som gerne 

støtter arbejdet for Roskilde Skiklub. Det er 24 timer fordelt på 3 vagter i 

perioden lørdag den 28. juni til søndag den 6. juli.   
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For 24 timers arbejde får du til gengæld et armbånd til festivalen og 

adgang til bruge Skiburgerens medarbejder-faciliteter tæt på Orange 

scene, hvor du kan sætte en rygsæk, hygge i lounge-området, få mad og 

drikke til billige penge, oplade din mobil m.m.  

For medlemmer af Roskilde Skiklub kan tilmelding ske fra onsdag den 16. 

april ca. kl. 21.00. 

Derefter åbnes for at alle kan tilmelde sig fra søndag den 27. april ca. kl. 

21.00. 

Læs mere på: 

 Skiklubbens hjemmeside under Skiburgeren 

 På facebook-siden:  Skiburgeren – Roskilde Skiklub  

 

Festivaludvalget 

Åbent for tilmelding til 
opstilling og nedtagning af 
Skiburgeren 

Vi har som sædvanlig brug for folk som gerne vil give en hjælpende hånd 

med opstilling og nedtagning af boden. Vi kan bruge alle former for 

arbejdskraft, kan du kun en halv dag er du også meget velkommen. 

 

Opstilling torsdag 26 og fredag den 27 juni, og en smule 

søndag den 29 juni.  

Nedtagning af bod mandag den 7 juli.  

Belønningen er et travlt, hyggeligt og inspirerende samvær med 10-20 

andre flittige skiklubmedlemmer, løbende bespisning og drikkevarer, 

samt middag mandag den 7 når vi er færdige med at fjerne boden. 

Desværre kan jeg ikke tilbyde festivalarmbånd, kun de armbånd som 

gælder før og efter festivallen. 

Du må meget gerne sende mig en mail med hvilke dage du deltager i 

festlighederne. 

Ole (2966 3329 eller ole@strandengen.dk) 

http://www.roskildeskiklub.dk/skiburgeren---roskilde-festival.aspx
https://www.facebook.com/skiburgeren.
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Schladming uge 8 - 2014 

 Familieturen startede for de fleste af os i Kastrup lufthavn, 3 familier 

kørte selv. 

Vi var en dejlig blandet flok, af nye og gamle medlemmer. Vi havde også 

nogle seniorer med, der havde valgt at deltage på turen. 

Hotellet lå på pisten, så det var ski ind, og ud. 

Søndag var der piste visning og mandag startede skiskolen. 

Skiskolen havde 39 deltagere på denne tur, vi havde vores gode 

instruktører, Carsten, Martin og Thomas med,  de puklede med os, og alle 

blev endnu bedre på ski, tak for det  . 

Vi havde slalom konkurrence med elektronisk tidtagning, hvor der var 

mulighed for flere gennemløb, og deltagerne kunne vælge 2 tider til 

resultatlisten. Alle kæmpede hårdt, for en god tid, fra yngste til ældste 

deltager,  alle havde det super sjovt. 

Malthe kørte banen i bedste tid, 

men der var mange gode 

præstationer, en af seniorerne, 

Marietta kørte således flere 

gennemløb, godt løbet bedste. 

Jørgen blev slået af sønnen Simon, 

det var han ikke tilfreds med, altså 

Jørgen. 

Picnic i det fri var en stor 

succes, solen strålede og 

stemningen var høj, der var 

fælles sang/dans inden vi 

spiste. Der blev afsluttet med 

Lambada, hvor høj som lav 

deltog, Malthe kan en trick 

med at bøje den lange krop 

sammen på midten, det så ret 

imponerende ud.  

Under picnicen blev vi også vidne til en vaskeægte redningsaktion med 

banan, akut lægehjælp og helikopter transport væk med den 

tilskadekomne. 

Alt i alt en god tur, vejret var ikke fantastisk hele tiden, det var maden på 

hotellet heller ikke. 

Hotellet passede fint til gruppen, vi havde det næsten for os selv, og 

personalet var søde og hjælpsomme. 

Området er rigtigt fint, med gode pister og noget for enhver, og  alle blev 

udfordret hvis de ville. 

Vi siger tak til alle, for godt humør og hyggeligt selskab på turen. 

Vivi og Hasse 

 



    Side 8 af 10 

Hedelandsløbet 

Roskilde Skiklub og Fløng Kondi afholder den første søndag i hver måned 

Hedelandsløb med start og mål fra Skihytten i Hedeland. 

Løbet har fortsat stor succes og de første 3 måneder i år har fremmødet 

gennemsnitlig været 212 løbere. 

Alle løbere syntes Hedeland er et fantastisk område at løbe i uanset 

årstid og vejr. 

Når det er koldt serverer vi the i målområdet og det er alle rigtig glade 

for. 

Meget få fra skiklubben deltager i løbet men der er plads til mange flere 

så mød bare op. 

Det koster kun 20 kr. for voksne og 5 kr. for børn at være med 

  

  

Læs mere om Hedelandsløbet på www.flongkondi.dk. 

Anni og Erik 

Rullerne går udendørs 

Der er blevet gået til den til indendørstræningen siden oktober. Hver 

fredag har 15-20 rullere trænet teknik, fart og udholdenhed – og spillet 

hockey. Det er blevet til mange hundrede gode råd om ”længere ned”, 

”mere yderskær” osv. Og ikke mindst til et glad sind, når man er gået 

hjem efter træningen. 

 

Det har været en mild vinter. Ikke noget der ellers passer et skiklub, der 

gerne vil have sne på sin skibakken. Men når det nu skal være sådan, så 

http://www.flongkondi.dk/
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er det godt for udendørs-rullerne. Der har allerede været mange gode 

rulle-dage. Og nu går udendørssæsonen for alvor i gang. Med masser af 

gode ture i Roskildes omegn, løb og arrangementer med andre klubber. 

Forestil dig en lun forårsaften sammen med andre gode skiklub-venner 

på en rulletur ud over Kattinge, Gevninge, måske til Lejre og Osted, eller 

en tur til Gadstrup, Snoldelev, Karlslunde, Tune – eller ud over Trekroner, 

Gundsømagle og hjem ad A6 langs fjorden mens solen langsomt bliver 

orange ud over Bognæs og Hornsherred. Man bliver ”høj” af 

rulleskøjteløbet i sig selv, men når kommer den slag ”toppings” ovenpå, 

så skal det bare opleves. 

Vi fortsætter traditionen med fællestræning udendørs mandage og 

onsdage. Mødes ved Dyrskuepladsens hovedindgang, træner måske lidt 

på selve Dyrskuepladsen og kører så en tur. Vi deler os lidt i passende 

packs afhængigt af hvor hurtigt man kører. Men vi følges ad således, at 

de hurtigste packs passende steder venter passende steder, så ingen skal 

køre alene. 

Træningstiden bliver ændret lidt i 

takt med, at det bliver længere 

lyst om aftenen. Vi starter i april 

kl. 18 med teknikøvelser på 

Dyrskuepladsen, og kl. 18.30 

kører vi en tur i Roskilde’s omegn. 

Du kan sagtens komme kl. 18.30, 

selv om du ikke kan nå 

tekniktræningen kl. 18. 

Der er ingen træning, hvis det er vådt på vejene.  

Følg med i den næsten daglige opdatering af træninger, arrangementer 

og løb på facebook-siden ”Roskilde rul”. 

Ring til mig, hvis du vil høre mere om vores rulle-aktivitet!  

Mange hilsner, Kurt (61 3638 52) 

Hjemme i Sisimiut igen efter 
Artic Cirkel Race 

Kære alle sammen 

Så er Agnete og jeg hjemme igen efter en fantastisk weekend med ACR. 

Det har været en STOR oplevelse og her er bare så flot og barskt. Vi 

startede fredag morgen og havde en anstrengende tur hele dagen, før vi 

var fremme ved campen. Der stod et telt klar til os, og så skulle vi have 

tørt tøj på! Det vi havde på var helt vådt af sved!! Omklædningen foregik i 

det super kolde telt(-17 grader), men det var skønt at få tørt tøj på!!! 

Aftenen gik med at få noget at drikke og spise og så i soveposerne. Igen 

en meget kold fornøjelse, da det var blevet minus 20 grader nu. Op for at 

tisse om natten, selv om det var svært at komme ud af posen!! Gevinsten 

var ekstra stor da der var nordlys!! Det er SÅ smukt. 

Efter en LANG nat i samme kulde var det på med alt skitøjet og ud på en 

fantastisk tur igen. Denne gang ikke så meget opad, men alligevel! Vi 

skulle ned af en MEGET lang og stejl bakke og det gik vældig stærkt. Der 

kom vi så ned på en gudesmuk frossen fjord og der skulle vi så løbe 3-4 
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timer. Vi havde det mest fantastiske solskinsvejr, men stadig lige koldt. 

Opstigningen til campen var lang og smuk. 

Hjemme igen samme procedure med det våde og det nye tørre tøj. 

Aftensmad igen og så godnat! Ikke så meget fest og ballade, dertil var det 

stadig for koldt. Det blæste og var Meget koldt igen, stadig mellem minus 

20-22 grader. 

En ny morgen hvor alting knitrede i teltet. Vi skulle pakke sammen og 

forlade teltet allerede kl 9.00. Det var svært at pakke ,da alle poser og 

tasker var fuldstændig stivfrosne. Men det gik da. Og vi har da  fået al 

vores grej med hjem! Det var igen MEGET koldt at være ude i det fri , 

men starten i dag gik som planmæssigt kl. 9.00. Igen en dag med fuld sol 

og minus 20 grader. DE første 12 km. Gik det mest opad, men derefter 

var det mest ned indtil vi kom i mål. En fantastisk weekend er slut og vi 

har det skønt!! 

Kærlige hilsener fra Agnete og Merete 

Skiture 2014/2015 – vil du 
være arrangører? 

Så er skiturene i sæsonen 2013/2014 ved at være overstået og en ny 

sæson banker på. 

I denne sæson havde vi ture til Val d’Isere i uge 50, Abtenau i uge 3, 

Kvitåvan (langrend) i uge 4,  Zell am See i uge 6, 2 ture i uge 8 

(Schladming og Sunne), i uge 11 til La Plagne (som den også gør i 2015, 

hvor der er arrangører, som nok vil arbejde på at få et andet hotel) og så 

turen til Hemsedal i uge 17 (ligger også nogen gange i uge 15 eller 16, 

afhænger af påsken. 

Så har du en ide eller lyst til at være arrangører på en tur i den 

kommende sæson, så kontakt 

Jimmy Andersen  på  mail jimmy.andersen@spx.com eller 44 66 88 78. 

Turudvalget  

Du kan låne et headcam! 

Skal du på tur med skiklubben f.eks. til Hemsedal, så har vi et headcam 

der kan lånes. 

Kontakt  Søren Handler på soren.handler@roskildeskiklub.dk. 

Husk at brug af arbejdstøj på 
Hedeland! 

Når du arbejder på Hedeland f.eks. til vinter- eller sommerklargøring, så 

husk at bruge arbejdstøj, der kan tåle noget. 

Der findes kedeldragter som du kan låne. 

Hedelandsudvalget 

mailto:jimmy.andersen@spx.com
mailto:soren.handler@roskildeskiklub.dk

