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HEDELAND SKICENTER 
 
SKICENTRET: 

2 parallelle skilifter  2 begynderlifter  Ski- & støvleudlejning  4 snekanoner 
 Belyst bakke  Hyggeligt klubhus  P-plads lige ved liften 

 
PRISER:     Voksne Børn (u/15år) 
 
LIFTKORT 
 Hverdage    50,- kr. 25,- kr. 
 Lørdag-søndag   75,- kr. 50,- kr. 
 
UDLEJNING, SKI & STØVLER (alpin) 
 Hverdage    100,- kr. 75,- kr. 
 Lørdag-søndag   125,- kr. 75,- kr. 

 
ÅBNINGSTIDER: 
 Hverdage     kl. 17:00-20:00 
 Lørdag-søndag    kl. 10:00-17:00 
 
AUTOMATISK TELEFONSVARER: 
Vor telefonsvarer giver dig bl.a. besked om sneforholdene på bakken: 
 

46 56 20 25 
 
 
Vejr-rapport: www.roskildeskiklub.dk 
 

På gensyn i Hedeland Skicenter: 
Klubhus  46 56 36 87 

 
 
Den generelle: 
For en god ordens skyld skal det bemærkes, at artikler og andre meningstilkendegivelser i Bindingen ikke er et udtryk for redaktionens 
eller skiklubbens officielle holdninger, men alene er en gengivelse af de modtagne indlæg. Redaktionen forbeholder sig retten til eventuelt 
at afkorte indlæg af redaktionelle årsager. Der tages forbehold for trykfejl og alle andre typer fejl, som måtte forekomme. 
 

      På redaktionens vegne 
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Formandens spalte 
Kære venner og medlemmer af Roskilde Skiklub, 
Netop hjemvendt fra sydens sol står en ny skisæson for døren. 
Siden sidst har medlemmer af bestyrelsen videreudviklet klubbens 
hjemmeside www.roskildeskiklub.dk, så du blandt andet har adgang til referater 
fra bestyrelsens arbejde, som måtte have din interesse, dog uden 
personfølsomme oplysninger. Arbejdet med hjemmesiden fortsætter og 
gode ideer og indlæg modtages gerne. 
Siden sidst har klubben også været engageret i Roskilde Festival, der jo 
normalt er en vigtig kilde til klubbens mange aktiviteter, da det 
beskedne kontingent slet ikke dækker udgifterne. Derfor er det også 
trist at konstatere, at kun under 60 af klubbens 850 personer store 
medlemsskare valgte at hjælpe klubben i dette vigtige arbejde. Det er 
specielt kedeligt, når det som i år ikke var muligt at skaffe et 
tilstrækkeligt antal medarbejdere uden for klubben. Vi manglede i 
denne gang 25 ud af 225 medarbejdere i ”Skiburgeren”. Og specielt 
kedeligt når vi hvert år sender omkring 400 medlemmer af sted på 
diverse skiture med et ordentligt tilskud i røven, for ikke at nævne 
gratis skigymnastik og mulighed for rulleskøjtetræning hele året. 
Et surt opstød fra formanden, ja men det må til en gang imellem, når en 
lille flok ydere må arbejde hårdt for en stor flok nydere. Og det kan 
faktisk være både sjovt og hyggeligt at arbejde i ”Skiburgeren”, hvis 
der er folk nok til det. Stor tak til dem der hjalp.  
På trods af kun 67.600 solgte billetter havde vi en god omsætning. Det 
endelige resultat må i vente med til generalforsamlingen. Der er 
festivalfest 6. september. 
Siden sidst har vi også, sikkert som flere af jer, måtte se bekymrede til 
udviklingen i Rosklide Bank. I skrivende stund har jeg ikke overblik 
over et eventuelt fald i klubbens formues størrelse. Årets 
festivalomsætning står indtil videre sikkert i Danske Bank. 
På trods af ovenstående usikkerhed planlægger vi i uge 3 tur til 
Abtenau, i uge 5 tur til Chamonix kombineret med off-piste tur, hvis 
der er tilstrækkelig interesse herfor, i uge 8 familietur til Serre 
Chevalier, i uge 10 tur til La Plagne og i uge 16 tur til Hemsedal. 
Læs mere om turene og tilmeldinger i næste nummer af Bindingen, 
som du kun modtager, hvis du husker at betale dit kontingent. 
Med ønske om en stor sæson vil jeg blot huske dig på arbejdsdagen på 
Hedeland, så vores dejlige anlæg, med din hjælp kan stå klar til den 
kommende vinter.                                                               Nis Nørgaard 
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ROSKILDE SKIKLUB: 
 
E-mail: roskilde.skiklub@ofir.dk 
www.roskildeskiklub.dk 
 
BESTYRELSEN: 
Formand: 
Nis Nørgaard 
Rosengårdsvej 38 
2830 Virum               40 89 38 65 
E-mail: dr.nis@dadlnet.dk 
 
Næstformand: 
Michael Wahlberg 
Strandtoften 8 
4040  Jyllinge   46 73 29 45 
 
Kasserer: 
Annette Sejrsen 
Dr. Margrethesvej 24, 
4000 Roskilde   46 36 72 68 
E-mail: annette.sejrsen@dk.ey.com 
 
Sekretær: (ind- og 
udmeldelser,kontingent) 
 
Gurli Vittrup 
Gundsølillevej 43A  Gundsølille 
4000  Roskilde 
E-mail: roskilde.skiklub@ofir.dk 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
 
Thomas L. Nielsen 
Svanevej 14, 4000  Roskilde  46 36 32 10 
E-mail:  thomas@svanevej.dk 
 
Anne Birgitte Risskov Jørgensen 
Kornvej 54,  
4000  Roskilde  46 37 12 82 
E-mail: sos.risskov@gmail.com 
 
Helle Henriksen 
Lysholmvej 22, 
4000  Roskilde  30 83 31 02 
E-mail: hehe@lundbeck.com 
 
 
REDAKTIONEN PÅ BINDINGEN: 
Redaktør: Astrid Gade Frandsen     
E-mail:  astrid.gade@paradis.dk   
 
Webmaster: roskilde.skiklub@ofir.dk 
 
 

UDVALG: 
Arbejdsdag/sneproduktion: 
Bent Petersen og Vagn Hansen 
 
Kantine, Hedeland: 
June Kranker og Lisbeth Feddersen 
 
Festival: 
Michael Wahlberg 
E-mail: mw@niro.dk 
 
 
Konkurrenceudvalg: 
 
Mogens ”Nuser” Christiansen  22 69 72 12 
E-mail: nuser@private.dk 
 
Michael Gøttrup                    40 73 37 10 
E-mail: gottrup@c.dk 
 
 
 
Rekruttering, Hedeland: 
Kim Truesen, Otto Kornerup og 
Olaf Nielsen 
 
Rejseudvalg: 
Nis Nørgaard 
 
Rulleskøjter: 
Teddy Krongaard  46 14 01 46 
 
Kontonumer: (9173) 8 03 81 39 
 
 
REGLER FOR MEDLEMSKAB:  
Sæsonen går fra 1. august – 31. juli. 

Skilledato for junior er 1. januar. 

Familiemedlemmer skal have samme folke-
registeradresse, og når man fylder 21 år, 
skal man være selvstændigt medlem. 

Kontingent: 
Junior < 21 år kr. 275,- 
Senior (fyldt 21 år) kr. 450,- 
Familie kr. 900,- 
 
Indskud: 
Junior < 21 år kr. 275,- 
Senior (fyldt 21 år) kr. 450,- 
Familie kr. 900,- 
 
MEDLEMSTAL: 
Ca. 780 enkeltmedlemmer 
 
Deadline for BINDINGEN: 
Ca. 1/10-2008, Tjek hjemmesiden! 
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:Skigymnastik 
Så nærmer tiden sig for en ny sæson skigymnastik. Starten vil gå i Himmelevhallen 

Onsdag den 24. september kl. 20.00 – 21.30  
Og ja du læste rigtigt vores tid er ændret med en halv time. Men så er der lidt længere tid til 

at fordøje maden, putte de små og pakke tasken inden gymnastikken kalder. 

Husk at medbringe et liggeunderlag og en flaske vand.  Så skal vi nok sørge for resten! 

På snarligt gensyn                                                                                         
Thomas & Christine 

 

 
 

Klubhuset i Hedeland 
  
Vores klubhus trænger til at blive malet og vi mangler lidt hjælp til dette. 
Vi har afsat lørdag den 27. september om eftermiddagen til at få klaret opgaven. Vi mødes 
efter frokost - ca. 12.30 og hvis du har lyst til at være med så send en mail til. 
roskilde.skiklub@ofir.dk eller ring til Lise Ebbe på 4637 3882 eller Vagn på 4678 7668 
  
Vi slutter af med fællesspisning mad fra grillen 
  
I tilfælde af regnvejr er vi nødt til at aflyse malerarbejdet. 
 
Skisafari til Chamonix i uge 5, 2009 
Et af 2009s højdepunkter bliver en off-piste safari med base i 
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Charmonix. Vi har lavet en foreløbig aftale med Mikael Jensen om at 
være chefguide på en uge, hvor smukke bjerge og off-piste skiløb er 
i centrum. Mikael har boet og arbejdet i de franske alper de sidste 20 
år (check evt.  www.sardonne.com). 
Charmonix er valgt pga. de mange valgmuligheder med hensyn til 
terræn. Normalt masser af sne, gode muligheder for skiløb blandt 
træer i tilfælde af dårligt sigt, og masser af udfordringer på alle 
niveauer. Hertil kommer kort afstand til Contamines, Megeve, Praz 
sur Arly og Combloux. Byen Charmonix er charmerende, hvis man 
vil lidt ud om aftenen, eller har brug for en fridag. Den enkelte dags 
program vælges ud fra vejret og gruppens ønsker. 
 
Turen vil henvende sig til habile og gode skiløbere, som har sørget 
for at få konditionstrænet noget inden vi tager afsted. 
 
Foreløbiget prisoverslag: godt 9.000 kr. plus udgifter til transport 
derned.  
Absolut ikke billigt, men du får også en skitur som er helt ud over 
det sædvanlige! Prisen vil dække hotel med halvpension, lokal 
transport, liftkort, lavineudstyr og guider. Der vil være en 
guide/instruktør pr. 8 deltagere.  
 
Det må forventes, at der vil være et deltagermaximum på 16. Der 
arbejdes pt. på at lave en “almindelig” klubtur til samme område i 
samme uge, således af vi kan rejse og måske bo sammen. 
 
Interesseret?: Så kontakt mig: peter.h.carstensen@gmail.com eller 
4022 8210. 
 
Flere informationer:  
Send mig en mail om at du er interesseret snarest. Vi skal have 
tilmeldinger i løbet af september, så jeg vil kontakte alle der er på 
min liste (det kan ikke nås i næste nr. af bladet). 
 
Vi tales ved.                                                                             Peter 
 
                                                                                              

ABTENAU DACHSTEIN-WEST, ØSTRIG 
 14 – 20 Januar  2009 
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Vi følger op på sidste Års supertur, som igen og for 6. gang, går til skiregion 
Abtenau/Dachstein–West i Østrig.  
Vi forsøger også denne gang, at fylde 3 busser  - i alt 132 pladser  - først til                                    
mølle  - klar dig selv ferie osv. 
Vores sædvanlige 3 Hoteller, som alle ligger på/ved det hyggelige torv i Abtenau, er booket. 
Hotellerne ligger midt i byen, hvor der også er mulighed for, at tage ski/postbusserne til Annaberg (15 
min), Rushbach (10 min.). Vores egne busser vil blive benyttet i et vist omfang. 
Vi forsøger også igen i år, at arrangere en tur ud af området - Wagrain ell. Obertauen. 
Pris for denne tur incl. transport og liftkort (ca.1 time med bus) er af 325,00,- kr. 
HUSK at afkrydse på tilmeldingen hvis du/I vil med på denne tur. 
Husk også at afkrydse hvis du/I vil på skiskole. ALLE der er tilmeldt skiskole på  
niv.2 (let øvede), vil blive testet inden skiskolestart, for at sikre en korrekt placering  
og bedst mulig undervisning og naturligvis er der pistevisning. Vi har brug for 5-6 frivillige til 
pistevisning. HVEM HAR LYST – anført evt. på tilmeldingsblanketten eller 
 kontakt os. 
 
Facts om turen: 
Afrejse :Tirsdag den 13.Januar 2009, præcis kl. 16:00  

 
Hjemkomst:Søndag den 18.Januar 2009, Kl. ca.12:00 (Vi forlader Abtenau  lørdag kl. 18:00) 

 
Transport :I hvilebus tur/retur – 44 sæder og der er god plads til ben og hvile. 
                            
Indkvartering:I dobbeltværelser m/eget bad, toilet og fjernsyn. 
                       Der vil også være mulighed for enkeltværelse, dog begrænset antal for et  
                      ekstra  tillæg på kr. 300,00. Også dette skal noteres på tilmeldingen. 

 
Pension:4 x morgenbuffet og 3 x aftensmad m/3 retter  
           (særønsker må man selv aftale med hotellet) 

 
  Liftkort:4 dages kort i Dachstein-West(40 lifte incl. svævebane fra bunden – 130 km piste ) 

 
Leje af udstyr:Der vil være mulighed for leje af udstyr til en rimelig pris. 

 
Pris :Alt dette får du/I for kr. 2.850,-  uanset alder . Bemærk, at det er 4 dage på ski. 

 
 

Tilmelding:Er kun gældende med korrekt udfyldt (ALLE RUBRIKKER )tilmeldings blanket og rettidig betaling. 
I får KUN besked hvis der skulle være udsolgt når din/jeres tilmelding modtages. 
Hører man ikke noget er man med og vil før afrejse modtage informationsmateriale. 
Ved enkelt tilmeldinger uden ønske om eneværelse, sammensætter vi på Db.værelse. 

 
                                                                                                                                             Mange ski hilsener Kim, Michael og Lisbeth 

 
 
 
 

 
 
En fortælling om en tur til et forunderligt rige. 
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Vi pakker og pakker og tænker om vi mon nu har fået tøj med til al slags vejr. Herefter går 
turen til Høje Tåstrup station, hvor et hav af forventningsfulde skientusiaster bakser med alt 
for meget bagage og oveni dette tasker med slalomstøvler og poser med nyslebne og 
nyvoksede ski. Vi er nye rejsende i dette regi, men vi finder hurtigt Roskilde Skiklub, hvis 
medlemmer står forventningsfulde og venter på skiekspressen. 
 
Toget kommer og turens vel nok mest seværdige forestilling begynder. Tasker, kufferter, 
børn og voksne i en stor pærevælling maser sig ind af døre og vinduer. Efter ca. 15 min.’s 
fast arbejde er 6 personers bagage og overtøj, samt kilovis af proviant til turen, fordelt på 
hylder og i sprækker og vi får os placeret på hvert sit sæde i en forholdsvis rummelig kupe. 
 
Vi deler kupe 10 i vogn 109 med et par der har været af sted før. Vi får os en rar og 
informativ snak vedrørende ski, sne og tidligere familieture Roskilde Skiklub har arrangeret. 
Desuden har vi et ret så hyggeligt samvær på hele turen. Tak for det. Den næste store 
teaterforestilling løber hen over scenen, da seks smalle køjer skal gøre det ud for verdens 
mindste sovesal. Det er på en eller anden måde dog temmelig hyggeligt og sådan en smule 
overlevelsesagtigt. Det gode ved at ligge ned, er at vi får sovet det meste af natten. 
 
Vi ankommer til St. Michell Maurienne ved 9-tiden herfra er der ca. 1 time med bus til 
Valloire. Turen dertil går gennem snoede alpeveje, der er ikke meget sne at spore på vejen 
op, men pludselig, ja faktisk samtidig med at der kommer en skiguide om bord, tårner der 
sig det skønneste alpeområde, med sneklædte tinder op foran vore øjne, hvor der stadig er 
lidt søvn fra nattens Ole Lukøje ridt. 
 
Da vi ankommer til hotellet skal 80 mennesker incl. bagage klæde om på ca. 20 
kvadratmeter. Det går bare ikke, derfor tages hotellets spisesal i brug, hvilket medfører at et 
hold gæster, der skal til at hjem, får et og andet at studere. Herefter er det tid til at leje ski, 
hvilket forløber let og smertefrit lige bortset fra at vi må stå i kø en ekstra gang for at få 
noget, der kan beskytte hjernerne. Så er vi næsten klar til at komme ud i det sneklædte 
paradis. Vi mangler kun ”ægget” og så er vi der. Den første tur er ubeskrivelig, og hurtigt 
glemmer vi det sidste døgn, med taskemøfferi, trange kår i kupeen og dårligt indeklima, for 
dette er friheden - bedre end i drømme. 
 
En typisk dag på skiferien starter for vores families vedkommende med morgenmad kl. 7.30 
i spisesalen. Det er et lækkert morgenmåltid, hvor der ikke mangler noget. Vi giver os tid til 
at nyde maden og er klar ved ægget kl. 8.45, hvor de første skiskolehold (klubbens egne 
skilærere: Martin Holgaard og Poul Møller) for børn er klar til afgang. De første tre 
formiddage er der skiskole for børn, hvilket er rigtig dejligt for børnene, der kan forbedre 
deres teknik og heller ikke så tosset for de voksne, der lige får en lille stund til at give den 
gas på de røde og sorte pister. Den medbragte frokost nydes på et sted med god udsigt og 
dejlig solskin. Skønne oste, godt brød og masser af kildevand. Eftermiddagene bruges til at 
køre rundt i området og udfordre hinanden på tempo og teknik samt nyde hinandens 
samvær. Såvel sneen som vejret var i top, selvom der var lige lovligt meget schlosseis i 
dalen.  
 
Noget særligt ved denne tur er alle de dejlige aftner med tre retters menu i hotellets spisesal. 
Maden er i top og her får vi lejlighed til at møde skiklubbens medlemmer, der alle er 
særdeles gæstfrie og imødekommende. Her udveksles tips om gode pister og oplevelser fra 
de mange solfulde og eventyrlige dage. Jeg havde fødselsdag på denne skitur og dette gik 
ikke stille for sig. På selve dagen var der sang og lykønskninger og et par dage senere var 
der kæmpe fødselsdagslagkage (på størrelse med en dør) til de personer blandt deltagerne, 
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der havde fødselsdag, mens vi var af sted. Det var meget fornemt og overraskende. Tak for 
dette alle sammen. Derudover var der en af aftnerne en musikquiz, hvor folk gik så meget op 
i det, at de smed bluser og dansede med koste og sang for fulde hals. Noget andet særligt 
ved denne tur var ugens eftermiddags-picnic med sodavand, øl, slik, chips, rødvin, masser af 
blød sne og slalomkonkurrencer mellem børn og deres forældre.  
 
Valloire er et dejligt sted at holde skiferie, især med Roskilde Skiklub, hvori vi virkelig har 
følt os vel modtaget. En stor tak til alle medlemmerne for en dejlig tur og en stor tak til 
arrangørerne for det store arbejde i lægger i arrangementet. En tak til Martin og Anne 
Kathrine Holgaard for at have opfordret os til at tage med på en skitur, der blev en af de 
bedste vi har været på. 
 
Hjemturen forløb uden store problemer, og vi lever stadig højt på en uforglemmelig 
oplevelse. Jo -  vi vil bestemt se, om vi er heldige at komme med næste sæson. 
 
                                                                                             På familien 
Platz’ vegne Lene Blom Platz 
 
 
 

 
 



 

SIDE 10 • BINDINGEN SIDE 10 

 
 
 
 

 
           
 

På tur med Vagn’s gyro 
Denne skidag på Abtenau-turen havde Vagn vanen tro givet 
overskriften: ”Mindst mulig tid på pisten!”. Styret af sin 
mentale gyro og aversionen mod præparerede pister styrede 
Vagn sine telemarkski rundt i terrænet. Ud bag de orange 
afmærkninger og advarslerne, lidt skarp vurdering af 
mulighederne for uberørt sne og en vanskelig nedstigning, 
og så afsted inden for mange overvejelser melder sig. Her er 
ikke tradition for at sidde i rundkreds og diskutere hvilken 
vej, vi skal løbe. Der bliver såmænd ikke sagt så meget før 
vi står samlet igen neden for skrænten og lige skal have 
fortalt, hvor godt vi klarerede det – og hvorfor skien er 
forkert konstrueret, når den ikke svinger som jeg vil. Ind i 
mellem må gyroen have små udfald for så skal vi have en 
lille vandretur for at komme videre. Tak for udfordringerne, 
Vagn! 
Og tak for en meget flot arrangeret skitur, Lisbeth og Kim! 

Kurt Hjortsø

Kom vi virkelig 
ned ad det der? 

 ”Jeg skal nok nå 
frem!” 

 
Op på hesten 
igen, Vagn! 

Kærlighedens glæder 
(og hvorfor vi skal træne 

armkræfter til skigymnastikken!) 
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Canada 2008 
 
Tilsyneladende har nogen fået den opfattelse at turen til Canada 2008 var aflyst, hvilket 
imidlertid ikke er tilfældet – der var bare kun 2 deltagere: Bente og undertegnede. 
  
Vores motivation for at rejse til det vestlige Canada på skiferie skyldes alene rygterne og 
reklamerne om den fantastisk rige mængde af  ”champagne powder”, skiområderne i Rocky 
Mountains bryster sig af. Vi har begge 2 gange tidligere været i Nordamerika på ski – uden 
dog at opleve dyb sne i nævneværdige mængder, så nu skulle det være. 
 
Grundet den lange rejse, havde vi udvidet og ændret turen lidt i forhold til det oprindelige 
oplæg, så programmet så således ud: 

• 3 skidage i Fernie, British Columbia  
• 3 skidage i Kicking Horse (ved Golden), British Columbia 
• 4 skidage med basis i Banff, Alberta (skiområderne: Lake Louise, Sunshine Village 

og Mount Norquay) 
 

                                  
 
 
Turen til Canada går via Frankfurt og derfra 11 timers direkte flyvning til Calgary. 
Tidsforskellen til US mountain time (tidszonen i Calgary) er 8 timer - vi ankommer kl. 17 
lokal tid. 
Vi får hurtigt udleveret lejebilen og sætter kursen sydpå på en tur vi har fået oplyst tager ”et 
par timer”. Vejret og vejene er rimelige - de første 200 km overstås på motorvej i rimeligt 
vejr på 1 ½ time, men så begynder det at sne for alvor. Samtidigt viser det sig at ”et par 
timers kørsel” er 340 km! De sidste 140 km foregår i tæt snevejr og tager 2 ½ time, så vi 
ankommer sent til vores lodge (=hotel) i Fernie – godt udkørte efter en lang rejse. 
  
Jeg vågner kl. 5 (jetlag) og går ned i receptionen, hvor den unge receptionist er i gang med 
at ringe rundt til vennerne, idet der er faldet 30 cm nysne i løbet af natten– ”its time to let 
the big dogs out” hører jeg ham sige. Jeg går ud fra han refererer til nogle brede offpisteski, 
hvilket bekræftes nogle timer senere: 
Vi har fornemmelsen af, at størstedelen af Nordamerikas skibumser og powder hounds er i 
Fernie i dag, for trods sit forholdsvis store areal og nattens snefald er det stort set umuligt at 
finde uberørt sne – helt uhørt. Weekenden spiller sikkert også ind, for vi står 10 minutter i 
liftkø nogle gange. Fernie har mange stejle partier med god plads mellem træerne, men også 
her er sneen kørt op kl. 9.30. Der er helt vildt mange super dygtige skiløbere og 
snowboardere – flere gange ser vi dem udføre stunts som på skifilm. Med undtagelse af de 
fem bowls er hele området træskiløb, hvilket er heldigt for det sner næsten hele dagen. 
To af de fem bowls er lukket grundet lavinefare og grænserne er markeret med skilte: 
”Lukket – liftkortet bliver konfiskeret hvis grænsen overskrides”. Det bliver den ikke, 
hverken af os eller nogen andre - selv om det er fristende. 
Vi finder selvfølgelig trods alt noget dybsne og har en super skidag i det Fernie selv kalder 
”the heart of the powder highway”, men der skal arbejdes (traverseres) mere for det, end vi 
forventede om morgenen. Det viste sig senere, at denne søndag i cult-skiområdet Fernie var 
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ekstrem – på resten af turen var der ikke tilnærmelsesvis så mange mennesker, der kørte 
offpiste. 
 
Næste morgen er der faldet yderligere 40 cm sne, men temperaturen er faldet 25˚C til -27˚C, 
hvilket til vores overraskelse gør sneen ekstrem langsom på flade pister og tung i offpisten. 
Vi er helt dækket ind og fryser næsten fast til stoleliften. Weekenden er overstået og der er 
betydelig færre skiløbere (kulden spiller måske også ind). Vi  passerer bl.a. en svensk 
gruppe, som har lidt problemer med den dybe sne. De må dog applaudere da Bente elegant 
”sejler” forbi dem i ”slow motion” i stejl, dyb sne mellem træerne (så kan de lære det!). 
 
Om aftenen hører vi i TV, at kulden og sneen er ekstrem selv efter Canadiske forhold. Under 
200 km væk er temperaturen under -50 ˚C. Bente mente at tilhøre sidste kategori, da man i 
TV anbefalede at ”børn og kæledyr skal holdes inden døre”. Flere skiområder lukker idet 
risikoen for forfrysninger ved et evt. liftstop er for stor. ”Kragerede passet” der er 
adgangvejen fra Calgary lukkes grundet stort snefald. 
 
Yderlige 30 cm sne i løbet af natten, denne gang faldt sneen ved -30 ˚C hvilket er højst 
usædvanligt – Champagne Powder. 
Kanon skiløb – kun få mennesker. Det er for koldt til at tage billeder – ingen tager frivilligt 
handskerne af. 
Vi stopper skiløbet kl. 13 og spiser frokost. Det sneer kraftigt og vi vil gerne have overstået 
størstedelen af de foranstående 340 km til Kicking Horse i dagslys. 
Bilen startes og vi renser ruder, men da vi er klar til at køre har bilens computer låst alle 
døre og vi står udenfor bilen! Med hjælp fra en venlig receptionist på et hotel ringer jeg til 
den lokale mekanikker som siger, at han kan komme 2 time senere – mange har brug for 
starthjælp o.l. Da han forstår at bilens motor kører, lover han at komme med det samme. 15 
min. senere er bilen åbnet (60 $) – billigt sluppet! 
På trods af sneglatte veje får vi en hyggelig tur til Golden næsten i dagslys med kun lidt 
trafik og god sigt. Vi ser en del dyr, bl.a. hvidhovedet ørn, Big horn sheeps, Wapiti’s/Elks 
(kronhjorte) og flere andre hjortearter. 
Ved ankomst til Vagabond Lodge (vores hotel) i Kicking Horse alpine ressort, får vi en 
hjertelig modtagelse af værtsparret Kenn og Lori. Der er kun 10 værelser, udendørs fodtøj er 
bandlyst indendørs og størstedelen af den kæmpe træbygning er udlagt til fællesarealer som 
er fyldt med jagttrofæer og diverse skind. Det er mægtig hyggeligt – vi er én stor familie. 
 
Kicking Horse er noget mindre end Fernie. Vores hotel ligger 4 min. gang fra liften og vi 
kan køre på ski til døren. Temperaturen de næste dage er mere moderat (-8 til -16˚C). 
Liftsystemet består af en lang 8 personers gondollift og en 4-stolelift, men de er effektive – 
der er 106 navngivne nedfarter.  Flere af de sorte nedfarter kræver dog at man går et stykke 
opad, hvilket vi gør flere gange og finder lidt dybsne. Der er sten, klipper og trærødder flere 
steder – noget vi ikke oplevede i Fernie. Til vores overraskelse serverer værtsparret frokost 
”complimentary” (inklusiv)– hyggeligt atmosfære. Kenn giver tips om hvor vi kan finde 
powder.  
 
Vågner op til 10-15 cm nysne og meget få mennesker i terrænet. Kører i ”sjanse-powder” 
lige ved siden af pisterne hele formiddagen i skiftende sigt. 
 
 
 
 
Der er kun en beværtning i terrænet: Golden Eagle Lodge. Man kan bo der for 850 $ (4.250 
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DKK) per nat per person. Til gengæld kører man derop med en opvarmet VIP-gondolkabine 
og får serveret champagne på vejen. 
Til frokost giver Kenn giver et tip om powder i ”Feuz Bowl” og den er god nok – efter 5 
min. gang fra toppen af stoleliften kan vi køre ned over et stejlt hang i dyb powder. 
 
Næste morgen er der faldet endnu nogle cm sne.  Vejret skifter mellem sol, skyer, let sne, 
rimskyer. 
 

 
 
 
Vi kører på ski til 15.45, hvorefter den smukke tur til Banff (160 km) overstås uden 
problemer. Banff by og vores hotel i Banff (Caribou lodge) er stort – der er umiddelbart 
intet at udsætte, men vi finder det  uchamerende i forhold til vores tidligere opholdssteder. 
 
Næste morgen kører vi til Lake Louise (40 min.) og står ved gondolliften kl. 8.45 for at få 
nogle ture inden det forventede weekend mylder. Temperaturen er faldet til -15 ˚C og det 
blæser på toppen. Vi har problemer med at holde tæer og fingre varme. Efter et par 
opvarmningsture finder vi dyb sne i de enorme powder bowls. Der er godt nok faldet 1-2 cm 
sne om natten, men det er de 30 cm der er faldet 2 dage tidligere vi får glæde af. Vi er 
heldige, at den stejle træklift til toppen (som kostede 3 mennesker livet for nogle år siden) 
har været lukket dagen i forvejen og det bliver sent før vi får frokost. Stolelifterne har ikke 
fodstøtte – irriterende! 
 
 
Vi fandt ud af at penge næsten kan flytte bjerge i Nordamerika: Man kan købe et RCR 
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(Resort Canadian Rockies) skipas der giver ”first track” rettigheder, hvilket vil sige at man 
kan køre med liftene fra kl. 8, mens pøblen må vente til kl. 9 (var det mon derfor sneen i 
Fernie var kørt op kl. 9.30?). 
Begrebet ”Canadian Rockies” har fået en ekstra betydning, idet vi flere gange rammer 
klipper/sten skjult under sneen – skiene er godt ridsede og trænger til reparation. 
Vi køber ind til morgenmad i et supermarked og kan brygge kaffe på værelset– priserne i 
restauranten er urimeligt høje, specielt for kaffe/the. Underligt, for i receptionen lige udenfor 
restauranten serveres gratis kaffe/the. 
 
Sunshine Village. Om formiddagen er der klar sol for første gang på turen. På toppen af 
”Lookout Mountain” er der rigtig god sne og vi finder da også lidt dyb sne. Lookout 
Mountain og Goat’s Eye er højalpint (ingen træer) og må være håbløst i usigtbart vejr. Den 
øvrige del af terrænet hælder mange steder den forkerte vej, så man skal stage meget, hvilket 
er specielt irriterende fordi sneen er meget langsom grundet den lave temperatur. Vi er ikke 
imponerede over Sunshine. 
Sunshine har 3 specielle Freeride zoner, som man kun kan få adgang til hvis man er mindst 
2 personer med lavineudstyr (beeper, skovl etc.). Utroligt at man overhovedet officielt 
tillader folk at færdes der, for det ser meget vildt ud – områderne var dog lukkede, da vi var 
der. 
 
Næste dag kører vi til Lake Louise igen. Vi er tilbage i dybfryseren: -24 ˚C. Sol om 
formiddagen og kun få andre skiløbere. 
På trods af kulden får vi en lækker formiddag med let dybsne, selv om vi skal gå/traversere 
en del for at komme til det. 
 
Det er først da Bente bliver lidt for afslappet og står på hovedet, at vi finder ud af hvor dyb 
sneen faktisk er, hvis man ikke har ski på.….. 
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Hyggelig lang frokost med udsigt til bjergene. Ved middagstid i solen kan man være 
udendørs uden at fryse, men om eftermiddagen trækker det sammen og begynder at blæse. 
En herlig dag trods kulden. 
 
Sidste dag på ski går efter en del overvejelser til Mount Norquay, der ligger lige udenfor 
Banff. Dagen starter med lidt sol, senere bliver det skyet/diset. Det er kun få frostgrader og 
vi sveder (!) i flere omgange, bl.a. efter en længere skovtur der viser sig at være forgæves, 
da den dybe sne er ekstrem tung. 
Vi skal have brugt de sidste kræfter og kører meget på ski, bl.a. en del pukler. Der er næsten 
ingen mennesker. 
Selv om Norquay er et lille område og lifterne forholdsvis korte, er der adskillige stejle 
partier som kun befærdes af enkelte skiløbere. 
 
På den sidste dag i Canada for denne gang er der ingen fysisk aktivitet og vi er begge helt 
flade og bekymrede for at være ved at blive syge. Det går dog bedre i løbet af dagen. Kører 
kl. 13 til  Calgary – der er 130 km. 
Får efter nogen diskussion refunderet vores 60 $ for åbning af bilen. Hjemrejsen går 
planmæssigt. 
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Efterskrift: 
Vi har haft en ”fed” tur. Det har været en spændende og på mange måder oplevelsesrig tur 
med en masse godt offpiste skiløb. 
 
Selv de største områder i Nordamerika er liftmæssigt små i forhold til de store (specielt 
franske) områder. Men fælles for de Nordamerikanske områder er bjergenes form og 
terrænets karakter som gør, at hver lift giver adgang til mange forskellige nedfarter. 
Den tørre sne i Nordamerika sikrer at der næsten aldrig er isede pister. 
Mentaliteten i Nordamerika er meget forskellig fra Europa. Serviceniveauet er meget højt 
alle steder (lifter, hotel, restauranter m.v.). Vi mødte og snakkede med folk fra mange 
forskellige lande – man kan næsten ikke passere nogen uden et ”how are you”, ”have a nice 
day” osv. Til forskel fra Europa, kommer man frivilligt eller ufrivilligt konstant i snak med 
folk – i lifterne, i terrænet, på hotellerne og på beværtninger. Afterski findes, men mere 
moderat end i Europa. Prisniveauet er som i Europa – måske lidt lavere. 
 
Alligevel konkluderer vi, på trods af de gode sneforhold, at man fx i alperne kan få endnu 
bedre skiløb for færre penge og med mindre rejsetid, bl.a. i form af skisafari.  
Der skal efter vores mening yderligere grunde end selve skiløbet til at tage på skiferie i 
Canada igen. 
  
I stedet overvejer vi at prøve alternative nye muligheder som fx Kaukasus, Tyrkiet, Ukraine, 
Slovakiet m.v   
                                                                                                                                Jimmy 
                                                                                                                                                       
 
                                           
                                                                
                   
               
 
Kontinget for den kommende sæson  
Så starter vi en ny sæson med masser af spændende tilbud på rejser, skigymnastik, 
rulleskøjteløb og meget mere. 
Hvis du vil deltage i disse arrangementer skal du være medlem og indbetale dit 
kontinget når opkrævningen kommer. 
Igen i år vil opkrævningen blive udsendt fra betalingsservice og det vil være rigtig 
dejligt hvis i betaler og tilmelder jer betalingsservice. 
Jeg forventer at opkrævningerne udsendes i september/oktober med en kort tidsfrist for 
betaling. 
De fleste af sæsonens skiture vil blive udbudt i næste nummer af Bindingen og denne 
udsendes kun til dem der har betalt til tiden.  
Så skynd jer at overføre kontingentet når opkrævningen kommer. 
                                                                                                                                            Gurli 
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ROSKILDE SKIKLUB 
     
 INDMELDELSE   ÆNDRING   UDMELDELSE 
        
 Familie   Senior    Junior (< 21 år) 
 
Medlemsnr. 
(anføres ved 
adresseændring og 
udmeldelse) 

Navn 
(ved “familie angives navn & fødselsdato for HVERT familiemedlem) 

FØDSELSDATO 

   
   
   
   
   
E-mail  
Adresse  
Postnr./by  
Telefon   

Kuponen sendes til: 
Gurli Vittrup, Gundsølillevej 43A, Gundsølille, 4000 Roskilde 
E-mail roskilde.skiklub@ofir.dk 
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Tilmeldingsblanket/ Abtenau Østrig/Dachstein West 2009  

 

Wagrain ell. 
Obertaun 

Kr. 325,- 
Antal 

Skiskole (husk niveau) 

Niv. 1 Begyndere  ell. 
Niv. 2 Let øvede 

Rejse/ophold og liftkort 

Pris: 2.850 kr./person 

Samlet pris 

  I DKK 

Medlemsnr.: 
(6 cifre) 

Navn + e-mail eller tlf.nr :     

      

      

      

      

      

      

 

Totalpris 
Konto: 6160-4642563                  SENEST 
01.11-2008 

 Indsendt af:  

Tilmeldingsblanket: 
Abtenau Østrig / Dachstein-West, 13-18 januar 2009          NB 
NB !!  Tilmelding er bindende . 
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Abtenau, Østrig 
 
 
Tilmelding og betaling senest   01.11.2008.  
 

______   (afkryds)  ØNSKER  ENKELT VÆRELSE tillæg  Kr. 300 og  læg beløbet til samlet pris.  

HUSK AT ANFØRE HVILKEN TRØJE  STR. DU/I ØNSKER  .(1 pr. Person) 

STR: 

 NB NB !!!:  TILMELDING  ER KUN GÆLDENDE ved fremsendelse af  KORREKT UDFYLDT  BLANKET , SAMT RETTIDIG 
INDBETALING. Andre  former  for  tilmelding kan desværre  IKKE..godtages. 

TILMELDINGSBLANKETTEN SKAL SENDES TIL: 

 LISBETH WINGE, SØPARKEN 15,SVOGERSLEV, 4000 ROSKILDE – TLF. 40794441 –MAIL: winge@cool.dk eller 

Kim Truesen,, Holbækvej 36 , 3.th, 4000 Roskilde – tlf. 50456717   
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REGLER FOR »ROSKILDE SKIKLUBS REJSER« 
Pkt. 1 Du kan kun tilmelde dig til en tur, hvis du er medlem, har betalt indskud og 

herudover kontingent for den pågældende sæson. Manglende eller for sen ind-
betaling af enten turens depositum eller restbeløb kan medføre, at du udelukkes 
fra deltagelse i turen. Alder ved afrejsetidspunktet er gældende for prisen. 

 
Pkt. 2 Det påhviler medlemmerne selv at tegne de nødvendige forsikringer, herunder 

afbestillings- og sygeforsikring. 
 
Pkt. 3 Ved afbestilling tilbagebetales depositum minus kr. 300,-. 
 
Pkt. 4 Erstatningsdeltagere kan kun formidles via klubben. 
 
Pkt. 5 Ved afbestilling mindre end 2 måneder før afrejse er tilbagebetaling bl.a. af-

hængig af, om der kan skaffes anden rejsedeltager (medlem). Den fulde beta-
ling kan i værste fald påregnes tabt. Afbestillingsforsikring tegnes individuelt. 
Eventuel tilbagebetaling sker først efter rejsens afvikling. 

 
Pkt. 6 Alle henvendelser om afbestilling eller ændring skal ske skriftligt til den per-

son, der har modtaget tilmeldingen. 
 
Pkt. 7 Ved deltagelse i klubbens ture skal man ikke påregne, at indkvarteringsstedet 

er tilgængeligt før efter kl. 17:00 på ankomstdagen. Ligeledes kan vi risikere, 
at indkvarteringsstedet skal forlades kl. 9:00 på afrejsedagen. 

  

TILSKUD 
A. Aldersgruppe 

Op til 20 år. Der kan dispenseres herfra. 
For at komme i betragtning bør følgende være opfyldt: 

 
1. Medlemskab og betalt kontingent mindst et år. 
2. Været aktiv deltager i skisportsarrangementer, træning eller lignende. 

Således ikke kun de arrangementer, hvortil der søges tilskud. 
 
B. Tilskudsstørrelse 

Afgøres blandt andet af antal ansøgere hver sæson. Udbetalingen sker først, når 
du har deltaget i arrangementet og tilsendt bestyrelsen kvittering. 

 
C. Hvad kan der søges til? 

1. Udtagelse til deltagelse i træningsarrangementer/-grupper, kreds-, skifor-
bunds- og mesterskabsarrangementer. 

2. Diverse træningsture, som klubben ikke i forvejen giver tilskud til. 
 
D. Hvornår skal der søges? 

Senest den 1. december for den følgende sæson. Oplys, at du er tilmeldt eller 
vil tilmelde dig. 
Oplys pris på arrangementet. Når alle ansøgninger er indkommet, kan vi tage 
stilling til den endelige tilskudsstørrelse. 
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 Roskilde Skiklub Hedeland  

Dato AKTIVITETSKALENDER Dag 

27/9 Male klubhus i Hedeland  

7/9 Hedelandsløb, Kl.10.00 Søndag 

5/10 Hedelandsløb, Kl.10.00 Søndag 
2/11 Hedelandsløb, Kl.10.00 Søndag 
7/12 Hedelandsløb, Kl.10.00 Søndag 

   

   

Uge 3 Abtenau, Østrig 13-18/1-09 

Uge 5 Skisafari, Chamonix  

   

   

   

 

 


