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For 40 år siden var der nogle mennesker 
som fandt sammen i sejlklubben, og be-
sluttede at de ville starte en skiklub, det 
blev starten på Roskilde Skiklub. Siden 
den spæde start med ganske få skirejser 
har klubben udviklet sig til en meget 
stor forening med ca. 850 medlemmer. 
Da klubben havde flest medlemmer var 
vi cirka 1.100 medlemmer.

Mange dejlige, hyggelige, arbejdsomme, 
sjove og lærerige timer dage og år er 
gået, siden klubben blev startet . Udover 
det sportslige er det sociale samvær en 
væsentlig faktor, der gør Roskilde Skiklub 
til noget unikt . Netop det, at der har været 
og stadigvæk er, en stærk vilje og et tæt 
sammenhold til at løse de opgaver, som 
skiklubben kaster sig ud i, gør denne klub 
til noget helt specielt . 

Frivillighed er en central nerve i Roskilde 
Skiklub . Ved Skicenter Hedelands 25 års 
jubilæum kom flere talere ind på det im-
ponerende stykke arbejde, som klubbens 
medlemmer lagde for dagen, og fortsæt-
telsen var at mange klubber og foreninger 
misunder den indsats og parathed som 

kendetegner Roskilde Skiklub . Uden jer var 
skiklubben ikke den samme progressive, 
sjove og sociale klub .

Skiture var sådan Roskilde Skiklub blev 
startet . Nogle kreative unge mennesker 
fandt sammen om en fælles interesse 
– nemlig skiløb, og gennem årene har 
klubben været i rigtig mange lande og 
besøgt et utal af forskellige destinationer . 
Fremover vil vi øge såvel antallet af ture 
som mangfoldigheden i turudbuddet, så vi 
får eksempelvis ungdomsture, familieture, 
off-pist ture, langrendsture og  temature . 
Klubbens medlemmer, som arrangerer 
disse ture, yder en meget stor indsat så vi 
alle kan komme ud og stå på ski .  

Skicenter Hedeland, er og bliver en af de 
største udfordringer i Roskilde Skiklub . 
Denne unikke mulighed for at løbe på ski 
i Danmark, blev skabt for 30 år siden af 
klubbens ildsjæle . Gennem årene er der 
sket en meget stor udvikling i udbygnin-
gen af Skicenter Hedeland, og i dag har 
vi stort set alt, der skal til, for at drive et 
moderne skicenter . De skiftende besty-
relser har holdt fast på troen og arbejdet 

for at udbygge, vedligeholde og forbedre 
faciliteterne for de mange børn, unge og 
familier der hvert år besøger Skicenter 
Hedeland . Selvom der er mange udgifter 
forbundet med Skicenter Hedeland, er vi 
fast besluttet på at vedligeholde og udvikle 
denne unikke mulighed for at stå på ski i 
”bjergene” på Hedeland . At vi fra dag til dag 
kan bemande Skicenter Hedeland, få PR . 
rundt og være klar med et kæmpe sæt-op, 
er imponerende . Et et kæmpe cadeau til de 
mange der gennem årene har stillet op fra 
time til time .

Skiburgeren på Roskilde Festival er en me-
get stor opgave i Roskilde Skiklub . Arbejdet 
starter allerede hvor festivalen stopper i 
samme år, og rigtig mange medlemmer 
er med til at arbejde for en endnu bedre 
Skiburger til det kommende år . For rigtig 
mange festivaldeltagere, er festivallen lig 
med god musik, orange scene og skibur-
geren, det er noget vi virkelig  kan være 
stolte af . 

Skigymnastikken  har været et fast punkt 
siden klubben blev stiftet . Godt 100 med-
lemmer dyrker hver onsdag gymnastik, for 

Formanden har ordet

at få smidighed og muskler til klubbens 
ture, så skader bliver forebygget . Gennem 
årene er der kommet mange flere aktivite-
ter til . Rulleskøjteafdelingen køre som en 
selvstændig del af Roskilde Skiklub med 
træning inde som ude året rundt . Yoga, 
crossfit, skovfitness, er kommet til, og der 
er løbende arrangementer over sommeren 
med traditioner som volleyball, go cart, og 
den årelige golf turnering i klubregi . Her 
udover står fest- og arrangementudvalget 
for 3 til 5 arrangementer hvert år, hvor 
skiklubfesten er årets højdepunkt .

Hedelandsløbet som er blevet en fast 
tradition på Hedeland, hvor Anni og Erik 
fra Skiklubben og Fløng Kondi, har været 
vedholdende . Løbet på Heden har udviklet 
sig over årene, til nu at være rigtig godt 
besøgt . I december deltog over 300 løbere 
i juleløbet på Heden . Og der var mere end 
350 deltagere til Jubilæumsløbet . Løbet 
er kun aflyst 4 gange gennem de 25 år, på 
grund af is og sne i Hedeland .

Kim Truesen 
Formand, Roskilde Skiklub
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Kim Truesen 
Formand, Roskilde 
Skiklub.

Skibakken i Hedeland 
kaster lys over mørke 
dage.



Hvide vintre og bjergrige landskaber er 
som bekendt en mangelvare i Danmark. 
Og netop derfor er det ekstra flot, at 
Roskilde Skiklub i år kan fejre sit 40 års 
jubilæum.

Roskilde Skiklub har med såvel iderigdom, 
virkelyst og entusiasme skabt en fantastisk 
atmosfære med et levende og hyggeligt 
foreningsliv: Et fællesskab, hvor skiture og 
glæden ved skiløb i alle dets afskygninger 
godt nok er omdrejningspunktet, men 
aldrig det eneste, som I mødes og hygger 
jer sammen om . Det vidner jeres aktiviteter 
med alt fra skovfitness, golf-arrangementer 
og motionsløb i Hedeland om .

 Skiklubben var netop den nytænkende ini-
tiativtager til etableringen af Hedeland Ski-
center – og det er jo et paradoks, at skabe 

et alpint anlæg på den flade Hedeboegn . 
Men skibakken har for længst bevist sin 
levedygtighed – og rager flot op i landska-
bet, som et monument over kreativitet og 
foretagsomhed .

Som borgmester her i Roskilde Kommune 
glæder jeg mig også over, at jeres klub gen-
nem årene har ydet et stort stykke frivilligt 
arbejde på byens berømte festival . Det har 
tilmed givet jer en sund økonomi – og sat 
jer i stand til at give tusindvis af borgere 
gode oplevelser med skiløb i Hedeland og 
i udlandet .

Tak for det og god sne fremover .

Joy Mogensen,  
borgmester i Roskilde Kommune .

Stort tillykke 
med det flotte 
jubilæum

Roskildes borgmester 
Joy Mogensen (S).
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“Som borgmester her 
i Roskilde Kommune 
glæder jeg mig også 
over, at jeres klub 
gennem årene har  
ydet et stort stykke 
frivilligt arbejde på  
byens berømte festival.”
Joy Mogensen.
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Høje Taastrups borgmester 
Michael Ziegker (K).

”Vildt råt og vildt roligt” hedder visionen 
for Hedeland Naturpark, som Greve, 
Roskilde og Høje-Taastrup Kommune 
har udfærdiget for at skabe endnu mere 
opmærksomhed om Hedelands mange 
kvaliteter. Og her er skibakken og alle 
dens aktiviteter i den grad en trumf og 
et trækplaster. 

Tusindvis af børn og voksne har nydt man-
ge glade timer i kolde tider på skibakken 
og fået de første erfaringer med skisport . 
En skibakke i sig selv gør det ikke alene, 
den har kun et liv i kraft af de aktiviteter, 

Tillykke 
med modet 
der skabte bakken

der bliver skabt, og Roskilde Skiklub har i 
den grad æren for succesen .   

At etablere en skibakke midt i det flade 
Hedeland er nok noget, at de færreste vil 
komme på . Ideen var udtænkt af frivillige 
fra Roskilde Skiklub med stor passion for 
skisport, og resultatet blev, at vi i dag har 
et af de mest spektakulære sportsanlæg i 
Danmark: et alpint skicenter i et gammelt 
hedelandskab . Selv om bakken ligger i 
et af Danmarks fladeste områder og i et 
land, hvor sne og frost i store mængder er 
sjældne gæster, har det nu i 30 af skiklub-

bens 40 leveår år i den grad vist sin overle-
velseskraft . . 

Jeg er glad for, at Høje-Taastrup Kommune 
dengang havde mod til at tænke ud af 
boksen, og jeg er rigtig stolt af, at kommu-
nen har lagt overskudsjord til at anlægge 
bakken . For bakken er mere end blot en 
bakke . Det er en skibakke, der i den grad 
giver sjove og sunde oplevelser i det fri og 
masser af livsglæde i en ellers så mørk tid 
på året .

Roskilde Skiklub har i alle årene været en 
katalysator for disse aktiviteter . Klubben 
kom til verden i 1976 med det hovedformål 
at sikre gode og billige rejser til alperne 
i syd og fjeldene i nord . Den aktivitet er vok-
set fra én til op imod ti ture om året . Klub-
bens udbud af ture tilgodeser både unge 
og gamle, træning og fornøjelse, langrend 
og alpint, elite og bredde .

I kraft af entusiastiske frivillige ledere har 
Roskilde Skiklub samtidig skabt en stærk 
og forbilledlig økonomi som fundament . 
Derfor har klubben også formået at udvikle 
Hedeland Skicenter løbende gennem de 
sidste 30 år . Og nu i 2016, hvor Klubben 
runder 40 år, kan et nyt og mere tidssva-
rende liftanlæg på skicentret indvies .

Tak til Roskilde Skiklub for at være primus 
motor for masser af skioplevelser, der gør 
det muligt at leve et godt og aktivt liv – og 
tillykke med 40 års jubilæet .   

Michael Ziegker  
Høje Taastrups borgmester
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“Derfor har klubben også 
formået at udvikle Hede-
land Skicenter løbende 
gennem de sidste 30 år. 
Og nu i 2016, hvor Klubben 
runder 40 år, kan et nyt og 
mere tidssvarende liftan-
læg på skicentret indvies.”  
Michael Ziegler.
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Alpint skiløb på en hede i et af verdens 
fladeste lande. En skør ide har overlevet 
klimaforandringer, finanskrise og med-
lemstilbagegang. 

Få lande er fladere end Danmark og få 
områder i Danmark rejser sig mindre over 
havet end hedelandskabet sydøst for 
Roskilde . Men netop der ligger en bunke 
overskudsjord og modsiger alle sandheder 
om grænser for skisport . Den grønne bakke 
i de udtjente grusgrave rejser sig som en 
svajende dokumentation for rækkevidden 
af danskernes skiglæde .

Hedeland Skicenter . Alene navnet ligner 
en vittighed eller ligefrem en umulig-
hed for den sunde fornuft . Men i landet, 
hvor bakkerne er små, frosten flygtig og 
sneen sjælden er centret i stedet blevet 
en standhaftig hyldest til den skøre ide at 
dyrke alpin skisport i et hedelandskab . Og 
som sådan er det paradoksale anlæg også 
blevet et vidnesbyrd om bæredygtigheden 
af den ide, fremsynede mennesker fik om 
at skabe Roskilde Skiklub i 1976 .

Hedeland Skicenter er et barn af skiklub-
ben og et symbol på den overlevelseskraft, 
der har præget klubben, siden den fik vind 
i sejlene i Roskilde Sejlklub, der havde flere 
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Et sejlivet paradoks

Unge skiløbere testede 
en ny snowpark, da 

skiklubben fyldte 25.
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Skibakken har 
gennem årene 
tiltruket tusindvis af 
sjællændere i alle aldre.

af initiativtagerne som medlemmer . Folk 
som Allan Christensen, Ole Svarre Nielsen, 
Peter Løhr, Peter Thomas, Franz Goldbach, 
Eggert Jørgensen og Gustav Borre fostrede 
skiklubben i sejlklubbens lokaler den 18 . 
november 1976 .

Ideen om klubben red på den nye tendens 
i tiden til, at danskere tog på skiferie i 
alperne eller i Norge og Sverige . Hensigten 
var bredt set at øge kendskabet til skisport 
og øge mulighederne for at dyrke den . 

Det skulle især ske ved at arrangere ture 
til fjeldene og alperne nord og syd for 
Danmark . En grundide var, at det kunne 
ske billigere, hvis klubben kunne mønstre 
mange deltagere på én gang . Samtidig fik 
det sociale samvær betydelig vægt .  
Så betydelig faktisk, at skiftende norske 
værter for skiklubben i den grad forveks-
lede hyggen med støj, at klubben ikke 
rigtigt var velkommen det samme sted to 
år i træk .

De første mange år af klubbens historie 
var præget af rejserne til de store alpine ski-
sportscentre herunder især dem, der ligger 
i Frankrig . De alpine ture var sammen med 
det årlige langrendsarrangement Roskilde 
Rend de sportslige aktiviteter, der kende-
tegnede klubben, som med årene vandt 
stadig større tilslutning . Men hvorfor ikke 
skabe sin egen lille alpetop lød ideen da 

“Vi vil ikke skal have vækst for  
enhver pris.  Det vigtigste er, at de  
medlemmer, vi har, er glade og  
aktive.” Kim Truesen.
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I kan ikke få tilskud 
til skilifte, fordi vi ikke 
giver tilskud til skilifte, 
fik Skiklubben at vide af 
Kulturministeriet i 1987.
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40 års formænd

•	 Trods	sine	40	år	har	klubben	
kun	haft	fire	formænd.	Allan	
Christensen	tog	en	ordentlig	
tørn	med	klubben	de	første	
25	år.

•	 Allan	Christensen	1976	-	2001

•	 Klaus	Truesen	2001	-	2006	

•	 Nis	Nørgaard		2006	-	2010	

•	 Kim	Truesen	2010	-
det kom frem, at de udtjente grusgrave øst 
for Roskilde skulle omdannes til rekreativt 
område med en kælkebakke som en af 
aktiviteterne .

Med Allan Christensen som formand 
indledte klubben et veritabelt lobbyar-
bejde for at få lokale, regionale og natio-
nale beslutningstagere overbevist om, at 
Hedeland skulle rumme et skicenter som 
en af sine aktiviteter . Der skulle dog gå en 
halv snes år, før daværende formand for I/S 
Hedeland, den nu afdøde Aage Engelberth 
Hansen kunne erklære centret for åbent en 
frosthård 10 . januar 1987 .

I kraft af en lang og kold vinter kom anlæg-
get forrygende fra start . Massiv presse-om-
tale var med til at lokke skientusiaster  
til fra det meste af Sjælland . Bakken på 
heden blev hurtigt et attraktivt tilbud til 
begyndere og til de, der lige ville teste  
svingene inden en udlandsrejse . Det var 
ikke ualmindeligt - og er det stadig ikke  
- at op imod 2 .000 børn, unge og ældre 
besøgte bakken i løbet af en weekend .  
Det har kastet stor skiglæde af sig,  

skæppet i klubbens kasse og stillet store 
krav til klubbens mange frivillige . De har 
investeret kolde aftner og weekender på 
at passe liften, skiudlejningen og salget af 
mad og drikke .

Siden indvielsen er centret blevet udbyg-
get med en maskinpark, der tæller sne-
kanoner, bobcat, snescooter og pistema-
skine . Samtidig blev bygningen til skistald, 
køkken og cafeteria udvidet . Midt i den 
opsigtsvækkende succes med alpin ski-
sport i Hedeland Naturpark, har det været 
en sten i skistøvlen at anlæggets lift ikke er 
verdens mest begynderegnede . Faktisk har 
den danske alpine skistjerne Johnny Al-
bertsen kaldt den for det modsatte, nemlig 
verdens dårligste lift, husker skiklubbens 
nuværende formand, Kim Truesen .

- Liften tager fat i skiløberen med det 
samme, så den kan godt være lidt bøvlet 
at benytte for især begyndere . Folk har nu 
altid taget det med godt humør . Men det 
har længe været et ønske for os at kunne 
erstatte den med en ny lift, der har slæk på 
trækket, så man har tid til at få tallerkenen 

ind mellem benene, inden den begyn-
der at trække dig mod toppen, siger Kim 
Truesen .

Han kan glæde sig over, at ønsket gik i 
opfyldelse netop i klubbens 40 års jubi-
læumssæson . Ikke mindst takket været et 
stort arbejde fra bestyrelsesmedlemmet 
Allan Carstens, har klubben nu indgået en 
aftale med et tjekkisk firma, der skal opføre 
den ny lift på anlægget i Hedeland . Klub-
ben har høstet 650 .000 kroner i støtte til 
liften, der i alt står i 800 .000 kroner .

Den ny lift er den synlige del af den 
fornyelse, som løbende er en del af klub-
bens arbejde . En visionsplan fra 2011 har 
formuleret sigtelinjerne for klubben, der 
fortsat vil have skiture som en kerneop-
gave . Men derudover satser klubben på at 
løfte ungdoms- og elitearbejdet og på at 
understøtte andre aktiviteter som rulleski, 
langrend og rulleskøjter .

- Selvom vi i dag er oppe på omkring 850 
medlemmer efter at være dykket til 600 i 
kølvandet på finanskrisen i 2008, vil vi me-

get gerne have endnu flere medlemmer . 
Men jeg vil også sige, at vi ikke skal have 
vækst for enhver pris . Det vigtigste er, at 
de medlemmer, vi har, er glade og aktive, 
siger Kim Truesen . Han sætter stor pris 
på det store frivillige arbejde, mange af 
klubbens medlemmer lægger i klubben . Et 
arbejde som er gjort nemmere for de frivil-
lige gennem kommissorier, der betyder, at 
de ikke hele tiden skal spørge bestyrelsen, 
før de handler .

I jubilæumssæsonen ser Kim Truesen lyst 
på klubbens fremtid, ikke mindst fordi en 
ny vision for Hedeland Naturpark un-
derstreger, at der skal være god plads til 
friluftsaktiviteter i området .

 Vi vil gerne udvide skicentret med flere 
nedfarter . Det gælder især  etablering af en 
grøn piste for begyndere fra bakken top . 
I dag er bakkens øverste del lovligt udfor-
drende for alpine debutanter, siger Kim 
Truesen . Han mener, at den nye vision for 
Hedeland giver grundlag for optimisme . 
Den ser ud til at give plads for udvikling af 
skicentret, vurderer han .



Overrendt i det lange løb

“Vi var ved at blive 
løbet over ende af 
konkurrenceløbere.” 
Merete Laurent om 
den overvældende 
tilslutning til 
Roskilde Rend.

En gruppe fra 
skiklubben gør klar til 
langrend i italienske 
Platzwiese.

Langrend er på vej tilbage i skiklubben, 
der var ved at blive kvalt i succes med 
disciplinen i 70erne.

Mens de fleste medlemmer af skiklubben 
foretrækker at drøne ned ad bakke, når 
de har monteret ski under støvlerne, var 
det faktisk langrendsløberne, der kastede 
glans over klubben i dens første leveår . De 
var godt nok også dengang i mindretal i 
en klub, hvis primære sigte var at dyrke de 
alpine nedture . Men de få, der også satte 
pris på lange ture i landskabet, efterlod 
sig tydelige spor såvel i skovbunden som i 
offentligheden .

- Vi var en lille gruppe langrendsløbere, 
som fik den ide at arrangere et løb i Ledre-
borg skovene ved Lejre, husker Merete 
Laurent . Hun var en af initiativtagerne til 
det, der fik navnet Roskilde Rend og som 
viste sig at blive til en succes, der var ved at 
overrumple arrangørerne og som kastede 
massiv presseomtale af sig .

- Vi var bogstaveligt talt ved at blive løbet 
over ende af konkurrenceløbere fra de 
store klubber i København og omegn . I 
Roskilde Skiklub dyrkede vi primært spor-
ten for hyggens og naturoplevelsens skyld . 
Så vi var ikke forberedte på det store rykind 
af eliteløbere, der tydeligvis deltog for at 

konkurrere, fortæller Merete Laurent . 

Sammen med sine medarrangører havde 
hun trukket løjpespor til deltagerne sim-
pelthen ved at køre turen dagen før, løbet 
skulle finde sted . Og mens op imod 500 
deltagere stavede sig igennem løjperne, 
fossede pengene for deltagelsen ind i skik-
lubben . Til gengæld havde arrangørerne 
sat spritduplikatoren på overarbejde, så 
deltagerne kunne få et diplom for anstren-
gelserne .

Og mens sjællandske langrendsløbere kun-
ne smykke deres vægge med duplikerede 
minder om langrend i Lejre, fik skiklubben 

Dronning Margrethe ønskede skiklubben tillykke med 20 
års jubilæet i stedet for at sige ja til at deltage i Roskilde 
Rend, der i jubilæumsåret havde 750 deltagere.

Når sneen er fraværende og varmen nærværende 
kan langrendstræning foregå på hjul.

Naturoplevelser og kondition

•	 Langrend	er	for	de,	der	vil	kombi-
nere	naturoplevelser	med	motion	
for	hele	kroppen.

•	 Tidens	motionsbølge	har	bidraget	
til	at	genindsætte	langrend	på	
skiklubbens	dagsorden.

•	 Grete	Lindsgren	grete@lindsgren.
dk	og	Merete	Laurent	m.laurent@
live.dk	forsøger	at	fremme	
langrend	og	rulleski	som	tilbud	i	
skiklubben.

på sin side et vidnesbyrd om Kongehusets 
interesse for løbet . Da klubben fyldte 20 år i 
1996, fik Dronning Margrethe en invitation 
til at deltage . Hun stillede ikke op, men 
sendte en håndskreven lykønskning med 
20 års jubilæet .

Roskilde Rend blev gentaget de sæsoner, 
hvor vintervejret tillod det, men konkur-
rencementaliteten forplantede sig aldrig 
for alvor fra løbet til Roskilde Skiklubs 
medlemmer, der efterhånden foretrak at 
løbe for sig selv . I en længere periode var 
disciplinen nærmest ikke eksisterende i 

klubregi, men på det seneste har den fået 
en renæssance i kraft af initiativer med 
Grete Lindsgren og Merete Laurent som 
dynamoer . Det gælder langrendsture til 
Italien og et forsøg på at få sat gang i disci-
plinen rulleski, der kan forlænge langrends-
sæsonen ved at flytte den ind på landeveje 
og stisystemer .

Grete Lindsgren, der har dyrket langrend 
i årtier, fremhæver at sporten kombinerer 
naturoplevelser med motion, der omfatter 
næsten alle muskelgrupper og dermed i 
særlig grad udfordrer lunger og kredsløb .
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Picnic i sneen er en af 
attraktionerne på skiklubbens 
skirejser. Her er madkurven under 
udpakning i La Plagne.

Roskilde Skiklub fører sig helst frem 
på udebane. Turene til alperne i syd og 
fjeldene i nord er en kerneopgaver for 
klubben.

Få danske sportsklubber drømmer om at 
gøre udebanen til hovedarena for sine ud-
foldelser . Men Roskilde Skiklub er ligefrem 
kommet til verden på drømmen om, at 
aktiviteterne først og fremmest skal finde 
sted meget langt fra hjemmebanen . Slatne 
lokale langrendsløjper og korte pister på 
Hedeland er kun flygtige fornøjelser i sam-
menligning med de tusindvis af kilometer 
løjper og pister i alperne og fjeldene .

Skirejser var derfor et hovedformål for ini-
tiativtagerne, da de i 1986 stiftede klubben . 
Den enkle ide var, at skiløbere i forening 
kunne sikre billigere rejser, end det var 
muligt hver for sig . De første erfaringer 
med kollektiv rejseaktivitet var dog ikke for 
opløftende . En rejse bestilt gennem König 
Rejser var godt nok billig, til gengæld blev 
varen heller ikke leveret . Pakken var så fuld 
af fejl og mangler, at klubben indbragte 
selskabet for et klagenævn, der i forvejen 
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var ved at drukne i klager over det samme 
selskab . Ved en senere lejlighed måtte 
skiklubbens rejsearrangører løbe efter et 
tog, der på Hamburg station var ved at køre 
for snuderne af roskildensere på vej mod 
alperne .

Men siden er klubbens rejseprogram sat 
på skinner i den grad, at aktiviteten er øget 
fra typisk en rejse om året den første snes 
år til hele 10 korte og lange ture i sæso-
nen 2015/2016 . De første mange år var 
destinationer i Frankrig de klart foretrukne . 
Men siden er Italien, Østrig, Sverige, Norge, 
Tjekkiet, USA og Island også kommet med 
på kortet over de lande, der har haft besøg 
af skiklubben .

 Af en vision for klubben fremgår det, 
at klubben skal øge mangfoldigheden i 
udbuddet af ture, så der bliver tilbud for 
enhver smag . Det gælder ture i forskellige 
prislag, ture for familier og unge, konkur-
renceture, træningsture og ture rettet mod 
de forskellige discipliner indenfor skisport .

 

Langt højere 
bjerge



Hedesletten øst for Roskilde fik sit 
skibjerg, da politikerne nægtede at fylde 
grusgravene op med skrald.

En lørdag i august 2016 stikker Mads 
Bondo Dydensborg grabben i jord, der 
historisk har været ejet af kirken, kongen 
og generationer af bønder med smag for 
de høje udbytter, der kunne hentes på den 
frugtbare muld øst for Roskilde .  
Han er ved at bane vejen for en ny skilift til 
et alpint anlæg på en gammel hedeslette, 
hvor skikongerne de seneste 30 år har 
overtaget herredømmet fra Gud, konge og 
bondeknold .

Forarbejdet er for længst gjort af bønderne 
på heden . Op gennem 60erne solgte de 
jord til den grusgravning, der har skabt 
bakkerne . Da hullerne skulle dækkes igen, 
sikrede fremsynede politikere i 70erne, 
at det ikke skulle ske med skrald . I stedet 
skulle de bakker og dale, grusgravningen 
havde efterladt i landskabet, udnyttes til 
natur- og fritidsformål .

Med Hedelandsrapporten fra 1974 i 

hånden pegede politikerne på, at en 
kælkebakke kunne blive et af elementerne 
i nyt stort rekreativt område i det landskab, 
grusgravningen havde efterladt . Men 
hvorfor ikke en skibakke, spurgte Roskilde 
Skiklub, der havde udset sig en 50 meter 
høj bunke overskudsjord som bjerget, der 
skulle lægge stejle skråninger til et alpint 
skicenter med lifte, pister og tyrolerstem-
ning .

Politikerne stod ikke i kø for at svare ja til 
det spørgsmål, men ideen modnede sig og 
en passende iskold 10 . januar 1987 kunne 
skiklubben indvie det, der i dag er landets 
største alpine skicenter . Frivillige havde 
forinden lagt tusindvis af arbejdstimer i at 
få anlægget op at stå til indvielsen .

Når sneen ikke kommer dumpene ned fra 
himlen, kører klubben kanonerne i stilling . 
Fire mobile kanoner kan omdanne søvand 
til snekrystaller, når det er koldere end 
minus fem grader . Jomfrukørslen faldt dog 
ikke heldigt ud . Da den første sne skulle 
produceres, faldt sneen i en stor bunke 
oven på de slanger, der ledte søens vand 

Bjerget på heden

op til kanonen, så den ikke kunne flyttes . 
Siden har kanonerne - ikke mindst i nu 
afdøde Bent Petersens kyndige hænder - 
dækket bakken i hundredevis af kolde dage 
til glæde for skientusiaster i alle aldre .

Men de første erfaringer med sneproduk-
tion vidner om, at driften af såvel liftanlæg 
som snekanoner ikke bare handler om at 
trykke på en knap . Mads Bondo Dydens-
borg fra bestyrelsen har således udarbejdet 
tykke manualer til hjælp for de, der skal 
håndtere liftanlæg og snekanoner .

Denne lørdag i august 2016 er han på cen-
tret sammen med Michael Margolis for at 
gøre klar til, at en ny og mere tidssvarende 
tjekkisk lift kan opføres i jubilæumsåret .

Klubbens drømme stopper dog ikke med 
købet af den ny lift . Et idekatalog rummer 
adskillige forslag til udvikling af centret . Et 
af dem er en ændring af bakkens profil fra 
at være meget stejl i toppen til at tegne et 
mere jævnt fald .  En anden pind i drømme-
kataloget er en omfattende modernisering 
og automatisering af sneproduktionen .

Op og ned

•	 Hedeland	Skicenter	har	to		
tallerkenlifte,	der	fører	til		
toppen	og	en	børnelift,	der	
rækker	to	tredjedele	af	vejen.	
Den	ene	af	de	to	toplifte	ud-
skiftes	i	jubilæumsåret	med		
en	mere	tidssvarende.

•	 Lifterne	kan	tage	cirka	1.800	
personer	i	timen.

•	 Bakken	er	282	meter	lang	og	
har	en	faldhøjde	på	45	meter.	
Den	falder	28	procent	den	
første	tredjedel,	16	procent	
på	midten	og	tre	procent	det	
sidste	stykke.

•	 Centret	besidder	lysanlæg,	
pistemaskine,	bobcat	og	fire	
snekanoner.

Skicentret fik en ny 
lift som denne i 
jubilæumsåret.

En sommerdag i 
2016. Mads Bondo 

Dydensborg og Michael 
Margolis arbejdede  
på at gøre plads til  

det nye liftanlæg.
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Op og ned

* Hedeland Skicenter har to tallerkenlifte, 
der fører til toppen og en børnelift, der 
rækker to tredjedele af vejen . Den ene af 
de to toplifte udskiftes i jubilæumsåret 
med en mere tidssvarende .

* Lifterne kan tage cirka 1 .800 personer 
i timen .

* Bakken er 282 meter lang og har en 
faldhøjde på 45 meter . Den falder 28 pro-
cent den første tredjedel, 16 procent på 
midten og tre procent det sidste stykke .

* Centret besidder lysanlæg, pistema-
skine, bobcat og fire snekanoner .

Hedeland Skicenter 
har naturligvis sit eget 
pistekort.

Næstformand i skiklubben Mads 
Bondo Dydensborg indtog 
gravemaskinen for at bane vejen for 
et nyt liftanlæg.
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Gennem 40 år har skiklubben især skabt 
glæde og samvær for de mange. Nu vil 
klubben have genskabt en elite. Men 
medaljerne dingler ikke lige om hjørnet.

Da fremsynede roskildensere i 1976 
stiftede skiklubben, stod der nok i højere 
guldbajere end guldmedaljer for enden af 
visionen .  Formålsparagraffen var blottet for 
vidtløftige ideer om at skabe World Cup lø-
bere eller bare danske eliteløbere . Ideen var 
først og fremmest at udbrede kendskabet 
til sporten og samværet om den gennem 
ture til fjeldene og alperne .

Men en klub for alle, bør også have en elite, 
lyder den nye vision, der skal genrejse klub-
bens elitearbejde og løfte klubben op på 
fremtidens medaljeskamler .  
 
Pisten mod målet er dog belagt med pukler 
og isede stejlhang . Medaljetagere ved sjæl-
landske og danske mesterskaber bliver ikke 
produceret over natten som kunstsne i en 
dybfryser .

- Vi bevæger os med små skridt, siger 
Cecillie Laage-Petersen . Hun arbejder med 
at få gang i en ungdomsafdeling og på at 

at skabe slalomløbere, der ikke er tilfredse 
med at drøne ned at sorte pister uden 
porte og tidtagning .

 - I første omgang gælder det om at få gjort 
børn og unge interesseret i sporten og i 
de muligheder, klubben tilbyder i form af 
egne instruktører . Vi håber at turene og de 
kurser, vi tilbyder, kan give børn og unge et 
tilhørsforhold til klubben, siger Cecillie .

Hun peger på flere tiltag, der allerede har 
bidraget til at skubbe på den udvikling .

Små sving mod medaljerne

Cecillie Laage-Petersen 
angriber elitearbejdet 
som portene på 
pisterne: med ildhu, 
dedikation og balance.

“Vi bevæger os med små 
skridt.” Cecillie Laage-Petersen 
om vejen mod eliten.

De unge og eliten

•	 Klubben	har	tidligere	sat	sig	på	
en	lang	række	titler	ved	SM	og	
DM	for	ungdom.	

•	 Nu	har	klubben	en	vision	om	
at	genrejse	arbejdet	for	børn,	
unge	og	eliten.

•	 Et	af	målene	er	etablering	af		
en	ungdomsafdeling	med	mi-
nimum	to	årlige	træningslejre.

•	 Udvikling	af	talent-	og	elitelø-
bere	er	en	kerneopgave.

•	 Andelen	af	20-30	årige	med-
lemmer	skal	forøges.

 - En af klubbens medlemmer, Andreas 
Petersen har stået for en ungdomstur til 
Tignes, hvor der blev afviklet DM i Fre-
eride . Og en anden nyskabelse til gavn 
for ungdomsarbejdet har været en tur til 
Livigno for børn og deres forældre, fortæl-
ler Cecillie .

Hun understreger, at målet er at få 
etableret en egentlig ungdomsafdeling i 
skiklubben .

 - Det kan fremme arbejdet med at skabe 
eliteløbere, men det er også vigtigt for 
klubbens fortsatte eksistens at vi får rekrut-
teret nye unge medlemmer, siger Cecillie .
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Skisport har ingen alder. Olaf Nielsen 
er det levende bevis for, at man næsten 
ikke kan blive for gammel til sporten.

Mens nogle børn i dag starter så tidligt 
med alpine udfordringer, at de får ski, før 
de får sko, er Olaf Nielsen det fine eksempel 
på, at man næsten heller ikke kan blive for 
gammel til sporten . 

Sporten uden alder
Olafs møde med sporten var ellers både 
kold og smertefuld . Han iførte sig sine 
første skistøvler som 55 årig på en vinter-
dag i Østrig i 1991 . Vinden bed, støvlerne 
klemte og tvivlen strejfede Olaf, der var 
dukket op i alperne på opfordring fra et par 
af sine ansatte på værtshuset Pilegården i 
København .

 - Jeg havde et par tjenere, som ringede 
hjem fra et skisportssted i alperne for at 
fortælle, at de havde til hensigt at blive der 

et par dage mere end planlagt . Det havde 
jeg ikke den store forståelse for . Men da de 
kom hjem, fik de mig overbevist om, at jeg 
jo bare selv kunne forsøge mig med spor-
ten . Så jeg kørte derned i bil året efter .

 - Jeg havde købt at par støvler, men de 
klemte så meget, at jeg ikke kunne løbe 
hver dag, husker Olaf sit første møde med 
den sport, der skulle komme til at fylde så 
meget for ham de næste 25 år .

Det viste sig, at han havde flair for nedfar-
ter, og allerede i løbet af de første par år 
som alpin skiløber var han så fortrolig med 
sporten, at han følte sig sikker på røde og 
sorte pister . Men medvirkende til, at han i 
den grad blev bidt af sporten var det også, 
at han det første år mødte folk fra Roskilde 
Skiklub, der opfordrede ham til at melde 
sig ind i klubben .

Senior på ski

•	 Olaf	Nielsen	er	pensioneret	gas-	og	
vandmester.

•	 Han	er	født	i	1935	og	blev	80	år	i	
sæsonen,	hvor	skiklubben	blev	40.

•	 Han	debuterede	på	alpine	ski	som	
55-årig.

•	 En	rygskade	bremsede	hans		
skikarriere,	da	han	var	80	år	i	2015.

- Siden da har jeg vel været på skiferie tre til 
fire gange om året . Eftersom jeg kom sent i 
gang, havde jeg jo en del ture til gode, me-
ner Olaf, der i løbet af sin karriere på alpine 
ski også har taget kampen op med terræn 
langt fra de velpræparerede pister, hvor 
det “jo nærmest er umuligt at styrte,” som 
han udtrykker det . Blandt de offpiste-ture, 
der har stået på hans menu, hører dem, der 
ligger så fjernt fra pisterne, at løberne bliver 
fløjet til udgangspunktet med helikopter .

 - Jeg stopper ikke med min gode vilje, 
sagde Olaf i 2010 til Roskilde Kommunes 
senioravis 60 Plus . Desværre satte et uheld, 
han ikke selv var skyld i, i stedet en stopper 
for hans skiløb fem år senere . Som 80-
årig måtte Olaf se i øjnene, at en brækket 
ryghvirvel have stillet sig i vejen for hans 
lidenskab for alpine nedture . 

 - Jeg forsøgte sidste vinter, kort efter jeg 
var fyldt 80 år - på en skitur til Østrig med 
min datter Birgit - om jeg kunne genoptage 
skiløbet . Det blev ikke godt, og jeg beslut-
tede, som lægen i øvrigt havde tilrådet, 

at stoppe mit skiløb, siger Olaf, der også 
savner samværet med dem, han kalder 
sine gamle skibumse-venner . Til gengæld 
har skaden ikke bremset hans store indsats 
som frivillig arbejdskraft . Han har i flere 
årtier hjulpet til i såvel skiklubbens lukra-
tive burgerbod på Roskilde Festival som på 
Hedeland Skicenter .

Olaf tøver ikke med at anbefale sporten til 
andre ældre og han mener, at medlems-
skabet af skiklubben er en god vej ind i 
sporten på grund af de sociale værdier og 
muligheden for at træne og komme på 
kursus . 

“På de præparerede 
pister er det jo  
nærmest umuligt  
at styrte.”  
Olaf Nielsen.

Olaf Nielsen var aktiv 
på skiene indtil en 
rygskade satte en 
stopper for skiløbet, da 
han var 80 år.
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Ikonisk bøf 
giver smør 
under skiene
Skiburgeren på Festivalen er blevet  
det brand, der sikrer fine afkast og 
dermed klubbens medlemmer en række 
goder som skiundervisning og gymna-
stik.

Friske løgringe, syltede agurker, grøn salat, 
tomater, salatmayo, bøf og bolle . Opskrif-
ten på en succes . Sådan en af slagsen, der 
gennem mere end 30 år har skæppet i 
skiklubbens kasse .

Siden Frans Goldbach og andre kreative 
sjæle i 1982 opfandt Skiburgeren, er den 
blevet lige netop det, enhver iværksætter 
drømmer om: et brand . Den enkle opskrift  
er gået så rent ind hos Festivalens publi-
kum, at den nærmest har vundet kultstatus 
i nogle kredse derude på marken mellem 
Darup og Roskilde .

“Skiburgeren” er i den grad blevet det lidt 
mærkelige ord i munden på festivalpubli-
kum, at Politiken i 2013 kårede begrebet til  
et af tre ikoner for Festivalen . De to andre 
var Nøgenløbet og Orange . Med andre ord 
et rygstød til en biks, initiativtagerne kun 

Skiburgeren holder næsten 
døgnåbent under festivalen.

Dagbladet Politiken udpegede  Skiburgeren 
som et af tre ikoner for  Roskilde Festival.  

De to øvrige var Nøgenløbet og farven orange.
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Klubben er bøf

•	 Selvom	skiklubben	gennem	årene	
har	solgt	andet	end	bøf,	er	det	
Skiburgeren,	der	har	løftet	det	store	
læs.	Andre	retter	på	menuen	har	
været	thairet,	mongolian	barbecue	
og	hapsdogs.

•	 Det	første	år	(1982)	røg	11.000	
burgere	over	disken.

•	 I	2015	var	omsætningen	af	burgere	
steget	til	25.000.

•	 Ifølge	en	opgørelse	fra	2012	lægger	
klubben	6.200	arbejdstimer	i	salget	
af	bøffen.	Det	gælder	fra	marken	
er	bar	til	boden	er	taget	ned	igen	
kort	tid	efter	Festivalen	er	slut.	
Det	svarer	til	en	håndværkerløn	på	
to	millioner	kroner	og	dermed	en	
dårlig	forretning,	hvis	det	ikke	var	
frivillige,	der	stod	for	arbejdet.

“I dag er det kun en tredjedel af de frivillige i boden, 
der er klubbens egne medlemmer svarende til 10 
procent af klubbens medlemmer. Den andel drøm-
mer jeg om at få højere op.” Søren Handler.

blev løbet over ende og boden løb tør for 
både bøf og grønt inden nye forsyninger 
nåede frem .

I dag er boden samtidig vokset fra at 
beskæftige 50 frivillige det første år til om-
kring 230 i klubbens jubilæumsår .   
 
Gennem mere end 30 år har klubben 
løbende taget ved lære af erfaringerne og 
i dag er koordinationen af aktiviteterne er 
lagt i hænderne på Søren Handler, der  
nærmest som en moderne erhvervsleder 
står i spidsen for en optimering af forret-
ningen .

- Vi forsøger hele tiden at styrke planlæg-
ning, lederuddannelse, organisation, vagt-
planer, produktion og indkøb . Som en frugt 
af arbejdet er der eksempelvis lykkedes at 
købe så effektivt ind, at vi stort set ikke har 
haft noget spild af mad . Det betyder også, 
at der ikke er så meget til Det Runde Bord, 
der er en forening som formidler madspild 
fra blandt andet festivaler, siger Søren 
Handler .

kunne have drømt søde drømme om, da de 
i 1982 rejste den første forretning på en bar 
græsplæne .

Bøf med løg har skabt smør under skiene 
i en klub, der med rette har kunne kalde 
Skiburgeren for en hellig ko . Den har gjort 
klubbens bod pladskendt i den grad, at 
overskuddene generelt har været opgjort  
i hundredtusinde kroners klassen .  
Derimod fik klubben ikke lov at beholde  
et andet guldrandet forretningsområde: 
salget af fadøl . Det overtog Festivalen, da 
det blev indlysende, hvor massive mæng-
der af den drik, der kunne rækkes over 
diskene .

Klubbens burgerbod startede med et 
teltskur, en kølevogn, et øl anlæg og en 
uudtømmelig uvidenhed om, hvor mange 
burgere, der skulle indkøbes for at dække 
behovet . Svaret var lammende . Køerne 
foran de døde køer i bolle efterlod næsten 
ingen pauser til de frivillige, der ellers var 
stillet i udsigt, at de nok kunne tage sig 
et par ture rundt på festivalpladsen for at 
suge til sig af stemningen . Skiburgeren 

Han ser det som en af udfordringerne at 
kunne mobilisere flere medlemmer af 
klubben til at hjælpe i burgerbaren .

- I dag er det kun en tredjedel af de 
frivillige i boden, der er klubbens egne 
medlemmer svarende til 10 procent af 
klubbens medlemmer . Den andel drøm-
mer jeg om at få højere op, siger Søren 
Handler .

Han peger på værdien ved at være sam-
men om at løfte en opgave for den klub, 
man er en del af . 

Stegning af bøfferne 
er nærmest et non stop 
arbejde for de frivillige  

i Skiburgeren.

Skiklubbens formand, 
Kim Truesen, tager 

en tørn i Skiburgeren 
sammen med  

Boni  Holm Lave.
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Fit for 
ferie
Færre skader, mere glæde. Skigymna-
stik, Crossfit, yoga og skovfitness giver 
merværdi til skiferien. 

Ferien kan være hårdt arbejde . Hvis man 
foretrækker at afvikle den med stive bræd-
der under fødderne, tilbyder ferien over-
arbejde for led, muskler og iltoptagelse . 
Og i værste fald er risikoen en nedtur med 
læderede ledbånd, makulerede muskelfibre 
eller knækkede knogler .

Men Roskilde Skiklub har fra starten i 1976 
forstået, at det er muligt at øge ferieglæden 
og reducere risikoen for skader længe in-
den medlemmerne får sne under fødderne 
i sydens alper eller de nordiske fjelde . I 

et land uden høje bjerge og stejle pister, 
kan man lade som om man står på ski en 
gang om ugen . Og det kan sagtens foregå 
indendøre, selvom brædderne og stavene 
er parketter i gulvet .

Skigymnastik er disciplinen, der gennem 
alle klubbens 40 år har gjort hundredevis af 
medlemmer fit for ferien .

- Jeg deltager selv i skigymnastikken . I lø-
bet af halvanden time kommer deltagerne 
hele bevægeapparatet igennem . Det er 
min erfaring, at skiløbet bliver sjovere og 
bedre når jeg har trænet musklerne forud 
for ferien, fortæller aktivitetsansvarlig i 
klubbens bestyrelse, Annette Sejrsen .

Skigymnastikken har i det store og hele 
haft tilslutning fra over 100 medlemmer pr . 
gang hen over de mange år, den har stået 
på klubbens menu . En af fordelene ved ak-
tiviteten er, at deltagerne kan gennemføre 
den i det tempo, de selv magter . 

De seneste år er klubbens palet med fysisk 
træning blevet udbygget . I 2012 kom yoga 
på programmet efter ønske primært fra 
ældre medlemmer, der gerne ville træne 
smidighed og balance . Og som det seneste 
skud på stammen er Crossfit fra 2015 blevet 
et tilbud til de medlemmer, der gerne vil 
udfordres mere på fysikken end det sker i 
skigymnastik og yoga .

Siden 2012 har man desuden i sommer-
perioden kunnet dyrke skovfitness i Him-
melev Skov, så formen holdes ved lige hen 
over sommeren .

- Gevinsten ved at træne fysisk inden ferien 
er mindre muskelømhed, øget udholden-
hed og stærkere muskler, påpeger Annette .

Hun understreger, at såvel skigymnastik-
ken som yoga og Crossfit finder sted under 
ledelse af fagfolk som fysioterapeuter eller 
uddannede instruktører .

Crossfit foregår med høj intensitet.Det sejler for skiklubben. “Båden” er en af øvelserne i Yoga. 
Fysisk forberedt

•	 Skigymnastik	er	det	brede	tilbud	om	fysisk	
træning	for	alle.

•	 Yoga	giver	især	balance,	styrke,	smidighed	
og	udholdenhed.

•	 Crossfit	foregår	med	korte	intervaller,	høj	
intensitet	og	høj	puls.	Det	styrker	kondition	
og	muskler.

•	 Skovfitness	er	udendørs	løbe-	og	styrketræ-
ning.	Det	foregår	i	maj,	juni	og	juli	måned.

Skigymnastik giver deltagerne 
styrke til bedre skiløb.

“Min erfaring er, at 
skiløbet bliver sjovere 
når jeg har dyrket 
Crossfit og skigymnas-
tik forud for ferien.” 
Annette Sejrsen.
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Rulleskøjteløb satte hjul under skitræ-
ningen men blev også en selvstændig 
disciplin, der har kastet topresultater af 
sig.

“Den kontante virkelighed rammer én 
lørdag eftermiddag . På flere måder . Vejret 
er lunt og kun svag vind . Perfekt . Rulle-
turen fra Kreutzberg til startområdet ved  
Brandenburger Tor har løsnet lidt op for 
sommerfuglene i maven . Ligesom opvarm-
ningen rundt om Siegessøjle . Men byen 
Berlin og det gode vejr er ikke det mest 
nærværende . Det er derimod pulsen, som 
drøner helt vildt i vejret, mens jeg står her i 
startboks B, tæt klinet op ad 150 andre og 
over 4 .000 rulleskøjteløbere bagved . Selv 
om jeg ikke laver andet stå stille og vente 
på et startskud . 

Første blok bliver skudt i gang . Vi vil alle 
først ud på ruten, så der er kamp om 
pladsen . Efter 100 m skruer vi farten op, og 
allerede efter Siegessøjle runder vi 35 km/t . 
Det gælder om at spotte de hurtigste og 
hænge på med dem . Og så går det ellers 
gennem en stor del af Berlin, hvor tilskuere 
med råb, klap og musik muntrer én op . 
Endelig, den sidste kilometer ad Unter den 
Linden og så gennem Brandenburger Tor, 
hvor de sidste kræfter pines ud af kroppen 
i en spurt . I mål . Fedt, det var alle trænings-
timerne værd . Langsomt samles Roskilde-
rullerne og danskerne fra de andre klubber . 

Snakken om løbet fortsætter til langt ud 
på aftenen i stigende takt med velfortjent 
rødvin og øl . Berlin er en dejlig by, og løbet 
er en klassiker, og så er det en klubtur, der 
samtidig markerer afslutningen på uden-
dørssæsonen .”

Berlin Inline Marathon 2015 set indefra . 
Eller rettere gennem brillerne på en af 
deltagerne i løbet, Kurt Hjortsø fra  
Roskilde Skiklub . Han og Finn Larsen løb  
de godt 42 kilometer i Berlins gader på  
lige under en time og 13 minutter svarende 
til en gennemsnitshastighed på 35 km/
timen . Begge løb turen hurtigere end  
nogensinde tidligere, selvom de har nået 
en alder, hvor det normale i sport er  
tilbagegang . De gennemførte løbet som  
to af 10 skatere fra skiklubben, der satte  
disciplinen på sit aktivitetsprogram om-
kring 1997 .

- Det giver god mening at kombinere skiløb 
med rulleskøjteløb som den disciplin, 
skiløberne kan bruge til at vedligeholde 
formen hele året . Rulleskøjteløb udfordrer 
din udholdenhed og de samme muskel-
grupper, som er vigtige i skiløb . Det gælder 
ikke mindst vores core, der er kroppens 
kernemuskulatur i ryg og mave . Samtidig 
styrker rulleskøjteløbet din balance gen-
nem den vægtforskydning, der er vigtig for 
løbet, siger Kurt Hjortsø .

Selvom rulleskøjteløbet blev indført som 
et tilbud om træning til skiløberne, har 
det for længst udviklet sig til at blive en 
selvstændig disciplin i klubben . I dag 
rummer sportsgrenen såvel motionister 
som eliteløbere, der har markeret sig med 
topresultater i flere store løb herunder 
Berlin Marathon . Faktisk er Kurt Hjortsø så 
hurtig på hjulene, at han har mulighed for 
at vinde medalje ved både det danske og 
det europæiske mesterskab, når han i 2017 
rykker op i aldersklassen 60 - 70 år .

Som tiderne ser ud i den klasse, er det 
ikke umuligt, at jeg kan kæmpe med om 
titlerne, siger Kurt Hjortsø . Han peger på, 
at klubben har en halv snes medlemmer, 
der træner hårdt for resultaterne, mens 
der henover en sæson er omkring 20 - 30 
medlemmer, der dyrker sporten som 
motionister .

Klubben tilbyder kvalificeret træning og in-
struktion til medlemmer, der vil forsøge sig 
med hjul under fødderne for første gang .

- Man skal have mod på at forlade sin 
komfort-zone og slippe nervøsiteten for 
at falde . Men det er fedt at se, når nogen 
dukker rystende nervøse op til træning, 
overvinder sig selv, får en god oplevelse på 
skøjterne og går sejrrige hjem, siger Kurt 
Hjortsø .

Skitræning på hjul

Gode rulleskøjter står i 
mellem 1.500 og 10.000 

kroner. Billedet viser to 
generationer af skøjter 
med 15 års forskel. Fra 

fem hjul på 80 mm til 
kulfiberskøjter med 125 

mm hjul.

Som i Cykelsport sparer man også i rulleskøjteløb 
kræfter ved at ligge på hjul. Her er det Kurt Hjortsø, 

Ole Fjeldhagen og Finn Larsen (i mørkeblå trøjer), 
der har lagt sig i slipstrømmen på løberen i lyseblåt 

under et maratonløb i Vallensbæk i 2016.

Rul i Roskilde

•	 Rulleskøjtetræningen	henven-
der	sig	til	såvel	de	skiløbere,	
der	vil	holde	formen	ved	lige	
om	sommeren	og	til	dem,	der	
vil	dyrke	disciplinen	for	sin	
egen	skyld.

•	 Rulleskøjteløb	i	Roskilde	fore-
går	inden	døre	om	vinteren	og	
på	landevejen	om	sommeren.

•	 Facebook-gruppen	Roskilde	
Rul	fortæller	om	dagsaktuel	
rulletræning.

•	 Rulleskøjteløbere	fra	Roskilde	
Skiklub	har	opnået	flotte	resul-
tater	i	løb	som	12	timers	løbet	
i	Varberg,	24	timersløbet	i	Le	
Mans,	halv-	og	helmaratonløb	
som	Spreewald	i	Tyskland,	
Matchmind	halvmaraton	i	
Odense,	Ørestadsstafetten,	Val-
lensbæk	halv-	og	helmaraton,	
Copenhagen	Inline	Challenge	
og	Berlin	Inline	Marathon.	
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Skibakken på Hedeland har gennem 
årtier smittet landet med livsglæde. 
En nærmest ensidigt positiv presse har 
været smittespreder.

Provence har sin gigant i Mont Ventoux, 
svenskerne kan prale af Kebnekaise . Men 
hvem ved, måske er skibakken i Hedeland 
den, der får mest presseomtale pr . højde-
meter . Den rager kun en tyvendedel så højt 
op, som Ventoux og den svenske fjeld-
højde, til gengæld bliver den omtalt vidt og 
bredt så snart den naturlige eller kunstige 
sne dækker bakken i det gamle grusgravs-
område .

Lokale, regionale og landsdækkende 
TV-stationer sender deres weekendvagter 
ud på Hedeland, når børn, unge og ældre 
befolker den med ski under fødderne . Det 
samme gælder aviserne . Og beskeden er 
som regel den samme fra redaktørerne . 
“Kom hjem med en reportage, vi har brug 
for et åndehul i avisen .” “Åndehul” er pres-
seslang for de lette muntre historier, der 
skal supplere alle de alvorlige historier om 
politiske og økonomiske samfundsproble-
mer .

Enten lytter journalisterne eller også har 
de haft svært ved at vende hjem med 
kritiske historier efter et besøg på bakken, 
hvor livsglæden trives i en grad, så den kan 
smitte selv de sureste reportere . I hvert fald 
har der kun været ganske få kritikpunkter 
at finde i den omfattende dækning, TV-
Avisen, TV Lorry, Berlingske, Dagbladet, 
Roskilde Avis og alle de andre medier har 
stået for gennem tre årtier .

“Det føles lidt som at være på Alpe d´Huez” 
skrev Berlingske den 1 . februar 2010 i en 
overskrift, der var et citat fra en begejstret 
familiefar . Den milde overdrivelse er blot ét 
eksempel på en omtale af bakken, der har 
stillet den i et positivt lys og som har været 
med til at kaste en glans over Roskilde .

Faktisk har centret også haft bevågenhed 
fra udenlandske journalister . Den tyske 
rejsejournalist Christoph Schrahe har 
omtalt centret og fået den placeret på 
den populære tyske hjemmeside over 
skisportssteder, skiresort .de . Her får centret 
som helhed 1,9 af 5 mulige stjerner . Men 
personalets venlighed opnår de maksimale 
fem stjerner .

Bakken kaster glans 
over Roskilde
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Roskilde Skiklub har et katalog af vilde 
ideer til udvikling af skicentret. Og He-
deland Naturpark åbner for vildskaben.

Roskilde Skiklub kan fejre 40 års jubilæum  
i forvisningen om, at klubbens kæreste 
barn, Hedeland Skicenter er blevet en 
velvoksen og levedygtig 30-årig . Den små-
skøre ide om et alpint anlæg på den gamle 
moræneslette har givet tusindvis af små 
og store danskere de første erfaringer med 
slalomski eller snowboard under  
fødderne .

En fuldvoksen pistemaskine købt i Østrig 
og en mere tidssvarende lift er helt friske 
eksempler på den udvikling, centret 
har gennemgået alene de seneste år . 
Men klubben er så langtfra løbet tør for 
ideer . Den har faktisk et katalog fyldt med 
kreative forslag . Og meget tyder på, at 
katalogets ideer kan få frugtbar jord at 
blomstre i . Hedeland Naturpark, der ejes af 
de tre kommuner Roskilde, Høje Taastrup 
og Greve, er netop nu i gang med at stive 
sin identitet af som et område, der  favner 
såvel de stille naturoplevelser som de vilde 
og rå fritidsudfoldelser .

Af et forslag til vision for området fremgår 
det, at Hedeland Naturpark er stor nok til at 
rumme flere aktiviteter og flere besøgende 
end tilfældet er i dag . “Hedeland er ikke 
romantisk og blid men rå og vild,” hedder 
det i forslaget, der blandt andre fremhæver 
skibakken som et af de anlæg, der giver 
“enestående kultur- og landskabsmæssige 
oplevelser .”

Bestyrelsen for Hedeland Naturpark, der er 
sammensat af politikere fra de tre ejerkom-
muner, siger i en kommentar til visionsud-
spillet, at “det er vigtigt at inddrage Hede-
land Naturparks foreninger i udviklingen af 
området, både i form af faste årlige møder, 
der skal sikre koordinering på tværs, og i 
form af input til den kommende vision .”

Signalet fra Hedeland Naturpark om at 
udvikle parken med flere aktiviteter i 
samarbejde med de foreninger, der bruger 
området, ligner en jubilæumsgave til skik-
lubben og det katalog af udviklingsideer, 
klubben ligger inde med . En af de vilde 
- og dyre - ideer fra kataloget går ud på at 
dække hele bakken med et kunstunderlag 
som gør det muligt at bruge den hele året . 

Og som sådan kan ideen også ses som en 
løsning, der kan vise sig at blive aktualise-
ret af den globale opvarmning og risikoen 
for et reduceret antal dage med sne på 
bakken .

Hvor mange af skiklubbens ideer, der kan 
føres ud i livet afhænger naturligvis af såvel 
økonomi som en konkret stillingtagen i 
Hedeland Naturpark . Men den visionsplan, 
parken har spillet ud med, ligner en åbning, 
der giver grundlag for optimisme i et 
jubilæumsår .

  

Himlen er grænsen

Roskilde Skiklub har samlet ideer til 
udvikling af Hedeland Skicenter i et drøm-
mekatalog. Blandt ideerne er: 

•	 Fond	for	udvikling	af	Hedeland.

•	 Dækning	af	skibakken	med	
kunstunderlag.

•	 Ændring	af	bakkens	areal	og	
udformning.

•	 Opgradering	af	sneproduktionen.

•	 Svævebane	på	tværs	af	bakken	eller	
søen.

•	 500	meter	lang	rollercoaster	på	
bakkens	østside.

Vilde drømme i 
et vildt område

Etablering af 
kunstunderlag, der gør 

det muligt at bruge 
skibakken hele året, 

er et af forslagene i et 
idekatalog til udvikling 

af skicentret.

Kilde: Hedeland Naturpark - Anbefalinger og 
sammenfatning. Greve Kommune, Høje-Taastrup 
Kommune, Roskilde Kommune.
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