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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. 

Redaktionen.
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Formandens spalte 

Kære skivenner. 
Er netop hjemvendt fra en fantastisk tur til Hemsedal med godt vejr, masser af sne 
og som altid hyggeligt selskab. Tak til alle for opbakningen. 
Den enorme tilslutning til klubmesterskabet betød at hyttestafetten desværre 
måtte aflyses; vi skulle jo også nå til afterskiing hos Thomas, Astrid og Annette.  
Den store tilslutning til mesterskabet kom bag på arrangørerne (undertegnede) i 
en sådan grad, at jeg senere fik udnævnt et par klubmestre på andres bekostning. 
Se mere andetsteds i Bindingen. Det skal jeg selvfølgelig beklage. 
Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden og uden tumulter omkring 
buffet-bordene, tak for det. Søs, Michael og Gurli havde valgt at træde ud af 
bestyrelsen efter lang og tro tjeneste. De modtog alle fortjent applaus for deres 
fantastiske indsats. Astrid, Poul Erik og Bent Michael bydes velkommen i 
bestyrelsen. 
Hedeland har udover Skileg, arrangeret af Danmarks Skiforbund, haft åben i uge 
8 med stor succes på hele sendefladen. Tak til de der hjalp. 
Husk at møde op til arbejdsdagen, så vi kan få gjort Hedeland klar til sommeren. 
Udover ovennævnte tur til Hemsedal har klubben haft ture til Abtenau, 
Chamonix, Serre Chevalier og La Plagne 
Konkurrenceafdelingen har trods ihærdige forsøg haft problemer med at finde nye 
interesserede løbere.med. Således måtte vi aflyse deltagelse i SM i uge 3. 
Vi var dog rimeligt repræsenteret ved det nyligt overståede DM på Hafjell. Det 
blev til 10 guld og 8 sølvmedaljer. 
Den næste udfordring er årets Roskilde Festival, der løber af stablen 2/7 – 5/7. Vi 
har fået placering tæt på sidste år. Vi skal have åbent i ugen op til festivalen og 
skal sætte boden op allerede i uge 26, formentlig 25/6, 26/6 og 28/6.  Der er mere 
herom andetsteds i Bindingen, hvor i også finder info om, hvordan i melder jer 
som medarbejdere.  
Vi håber på en god festival og mange glade og engagerede skiklubmedlemmer, 
der vil hjælpe til med at producere, sælge og servere thai og burgere. Temaet i år 
er nordisk mad (utroligt hvad en Michelinstjerne kan betyde), så vi supplerer med 
en flæskestegssandwich! 
Alle andre ønskes en god sommer og huskes på, at det ligesom på Hedeland (mød 
op på arbejdsdagen og se) altid er sjovt at hjælpe skiklubben på festivalen. 
                                    
                                                                                                              Nis Nørgaard 
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ROSKILDE SKIKLUB:  UDVALG: 
E-mail: roskilde.skiklub@ofir.dk 
www.roskildeskiklub.dk 

 Arbejdsdag/sneproduktion:  
Bent Petersen og Vagn Hansen 

BESTYRELSEN:  Rekruttering, Hedeland: 
Kim Truesen, Otto Kornerup, Olaf Nielsen 
Kantine, Hedeland:  
June Kranker og Lisbeth Feddersen 

Formand: 
Nis Nørgaard  
Rosengårdsvej 38 
2830 Virum  40 89 38 65 
E-mail: dr.nis@dadlnet.dk 

 

Festudvalg:  
(Søs)Birgitte Jørgensen,Lisbeth Hjort Nilsson 

Festivaludvalg: 
Michael Wahlberg, Helle Henriksen, Nis 
Nørgaard, Thomas Nielsen, Lisbeth Feddersen & 
Kurt Hjortsø 

Næstformand: 
Thomas L. Nielsen 
Svanevej 14, 
4000 Roskilde  46 36 32 10 
E-mail: thomas@svanevej.dk 

 

Rulleskøjter: 
Kurt Hjortsø   61 36 38 52 
 

Kasserer: 
Annette Sejrsen 
Dr. Margrethesvej 24, 
4000 Roskilde  46 36 72 68 
E-mail: annette.sejrsen@dk.ey.com 

 Konkurrenceudvalg: 
Mogens ”Nuser” Christiansen  

 22 69 72 12 
Michael Gøttrup    40 73 37 10 
E-mail: gottrup@c.dk 
Træner/Konkurrenceudvalg: 
 Poul Møller 

Sekretær & redaktør på Bindingen 
Astrid Gade Frandsen 
Rorupvej 50, Højby 
4320 Lejre  46 48 25 12 
E-mail: astrid.gade@paradis.dk 
 

 

  
Webmaster: 
Helle Henriksen 
Svanevej 14, 
4000 Roskilde  30 83 31 02 
E-mail: hehe@lundbeck.com 

 

 
Poul Erik Hansen 
Jagtvej 28 
4040 Jyllinge  46 73 13 57 
E-mail: poulerik@ruc.dk 
 
Bent Michael Nielsen 
Dragevej 13 
4040 Jyllinge  46 73 13 57 
E-mail: bmnmha@vip.cybercity.dk 
 
 

 

 
REGLER FOR MEDLEMSKAB:  
Sæsonen går fra 1. august – 31. juli. 
Skilledato for junior er 1. januar. 
Familiemedlemmer skal have samme 
folkeregisteradresse, 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. 781 enkeltmedlemmer 
Kontonumer: (9173) 8 03 81 39 

  Deadline for BINDINGEN: 
1. august  2009 
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                 Roskilde Festival 2009 
Torsdag d. 2. juli – søndag 5. juli 2009 

 
Vi skal bruge 225 personer, der har mod på en sjov og anderledes weekend, til mange 
forskellige spændende arbejdsopgaver. Vi vil som sædvanlig kombinere benhårdt arbejde med 
socialt fællesskab/hygge. 
  
Fra lørdag den 27. juni, til og med onsdag den 1. juli. har vi åbent dagligt fra 10.30 til 21.30. 
Fra torsdag den 2. og indtil mandag den 6. juli er der medarbejdere på vagt døgnet rundt. 
 
Reglerne for at arbejde for skiklubben 

• Du skal arbejde mellem 20 og 24 timer. 
• Hvis du arbejder før den 2. juli, skal du have mindst 3 vagter. Hvoraf de 2 vagter, er i 

perioden op til festivalen, og 1 vagt under festivalen. 
• Du skal have mindst 1 sen aften-/nattevagt. 
• Opstilling og nedtagning af boden tæller ikke med i dine vagttimer. 
• Du skal være fyldt 15 år inden første vagt. 

 
Tilmeldingen kan kun ske via Roskilde Skiklubs hjemmeside www.roskildeskiklub.dk 
- og tidligst fra fredag d. 1. maj (inden denne dato er tilmelding ikke mulig).  
 
Tildelingen af vagter foregår efter ”først-til-mølle princippet” og hvis der er fyldt op på den 
vagt du ønsker, tildeles du derfor en anden vagt. Når 225 personer har tilmeldt sig oprettes der 
venteliste for dem som har tilmeldt sig for sent. 
 
Efter festivalen vil Roskilde Skiklub indbyde dig til et ”tak for hjælpen arrangement”. Mere om 
dette i forbindelse med senere information. 
 
Vi ses til Roskilde Festival 2009. De bedste hilsner fra festivaludvalget. 
 
 

                                                                                                         Thomas Nielsen. 
 

 

 

 

 

En Vindinge-bo’s evaluering af skituren i uge 8 til Serre 
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Chevalier i Frankrig. 
 

Så deltog vi endnu engang i klubbens årlige familietur. Under et frisørbesøg hos Annette i 
Roskilde engang i oktober måned fik vi aftalt endnu en fælles tur sammen med vores 
efterhånden store børn. Ja, det er utroligt, som de kærer børn styrer vores lyster.  
Det fine ved en sådan tur er at mødes med så mange venner uden egentlig at have aftalt at være 
sammen på turen. Det er på en positiv måde uforpligtende. Man kan være sammen med 
vennerne, få nye venner, eller bare være sig selv. Vores lille familie talte Jeppe (18 år) Jens og 
undertegnede.    
Mon ikke flere af de unge på mellem 17 og 18 blev lokket med på turen af udsigten til egen 
togkupe’, egen lejlighed og en offpiste dag sammen med en lokal skitræner med lidt snavs i 
skiene. Det var rigtig godt tænkt Thomas. 
 
I alt deltog 94 på turen. Enkelte valgte at flyve turen til Frankrig, mens vi andre rejste med Ski 
Ekspressen fra Høje Tåstrup.Vindingefolket var repræsenteret med hele 15 deltagere.  
 
Turen til Frankrig var ren fornøjelse. Det er bare ren råhygge og total afslapning at blive låst 
inde i et tog og bare køre af sted med en god madpakke, en god bog, et spil kort og gode venner 
med et godt humør og en humor ud over alle grænser. Vi var godt i gang med hyggen da vi 
pludselig måtte skifte vogn i Padborg og vente et par timer på at komme videre. Nå, godt at det 
var på udturen. Ellers havde det været surt.  
 
Vel ankommen til Monetier les Bains, der er en af de 4 byer i Serre Chevalier fik vi mulighed 
for at hoppe i skitøjet på vores Hotel Sylvana, hvor vi sammen med de fleste deltagere skulle bo 
den næste uges tid. Skiklubben havde hele hotellet og med Danski som værter.   
Standarden på Sylvana er OK, når vejret er super, som vi oplevede det hele ugen. Man får det 
man betaler for i Frankrig og sådan er det.  Hverken mere eller mindre.  Vi havde varmt vand på 
værelset og det var herligt. Til gengæld havde vi ingen koldt vand, men hvad, det vænner man 
sig til.   Til gengæld var der andre det havde det omvendte og så ved jeg da godt hvad jeg 
foretrækker. 
 
Maden var ikke bare god, den var uovertruffen fantastisk lækker.  Tilmed tror jeg aldrig, at jeg 
tidligere har oplevet et personale som Danskis’. Alle var hjælpsomme, engagerede og ville 
nærmest gøre hvad som helst for os.  Sikke en service. Det var flot.  Der blev sørget særlig godt 
for børnene. Faktisk så godt, at børnene hver aften erobrede baren med en livlig bartender, der 
forstod at holde godt på ungdommen. – Jo, de lærte det der med baren. 
    
Skiføret var perfekt hele ugen. Høj sol og en frisk vind engang imellem. Der var brug for ”de 
lange uldne” på toppen. Ugen før var der snestorm og bidende koldt, så vi var vist heldige med 
vejret.  De sidste dage kunne men let blive angrebet af en liggestol og en varm kakao på en af 
restauranterne på toppen, så dejligt skinnede solen.  
Som noget helt nyt var vi nogle stykker der afprøvede kunsten med en bjergtur på snesko.  
Det var en stor oplevelse, hvor vi sammen med vores guide Charlotte blev introduceret til 
kunsten både at gå op og ned af bjerget. Vi tumlede lidt rundt, men det var en sjov og hurtig 
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måde at komme frem på. Der var en stilhed, hvor vi kun hørte hinandens tunge vejrtrækning og 
sneen der knitrede. - Det var stort.  Vi besøgte blandt andet en gammel sæterlandsby. (Der 
findes faktisk en bog om livet i netop den sæterlandsby). Stort var det også, da vi mødte 
stenbukken og fulgte den på ganske tæt hold.  
 
Hjemturen fra Serre Chevalier gik igen fuldstændig som planlagt. Lige bortset fra, at nogle 
andre end os også ønskede at låne toget. Efter nogen tumult blev de sat af toget, så alle kunne få 
en plads hjem igen.   
 
Også ungdommen hyggede sig. Lejligheden med de 17-18 årige lignede noget der var løgn… 
men de hyggede sig helt klart med hver sin computer, når de ikke lige var på ski eller sov.  Jeg 
ved der findes flere sjove fotos af dem fra snowparken, hvorfra de hentede mange blå mærker 
med sig hjem.  Det kunne være sjovt at få fingre i de billeder.  
 
Tak til jer alle for en rigtig fin tur. 
                                                 
                                                                                                             Conny Ransborg 
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Foto: Jens Sørensen/Conny Ransborg 
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Copenhagen Inline Challenge: ½- og 1-marathon i København 
den 26. juli 

Dette rulleløb på Islands Brygge og omegn er en god anledning til at finde rulleskøjterne frem 
og sætte sig et træningsmål! 
Se mere på denne hjemmeside: 

www.cic2009.dk             http://www.copenhageninlinechallenge.dk/velkommen.html 
 
Du sparer penge ved at tilmelde dig inden 30. april (du tilmelder selv direkte og skriver 
"Roskilde Skiklub" i rubrikken "Klub/team". Send mig gerne en mail, når du har tilmeldt dig, så 
jeg ved, hvem der deltager fra klubben). 

Hilsen Kurt 
khk@kl.dk  

 
ANNONCE for COPENHAGEN INLINE CHALLENGE 26. 

JULI 
Kære rulleskøjteløber! 
Deltag i årets største rulleskøjtebegivenhed i Danmark! 
Vi er stolte af, at det for anden gang er lykkedes os at arrangere Copenhagen Inline Challenge 
på en fuldt afspærret rute i centrum af København. Denne gang er det endda muligt at løbe den 
klassiske maratondistance på 42 km. For de som ikke har helt mod på en fuld maraton, vil der 
også være mulighed for at løbe halvmaraton på 21 km. Løbene afvikles søndag den 26. juli 
2009. Den nye rute i forhold til 2007 er en rundstrækning på 10,5 km. 
For mange danske rullemotionister står Berlin Maraton som en stor og måske lidt for over-
vældende udfordring med de op til 8000 deltagere. Nu har du mulighed for at udfordre dig selv 
i lidt mere trygge omgivelser. Vi håber på rigtig mange deltagere fra hele Danmark. 
Du har med disse løb alle tiders mulighed for at udfordre venner, familiemedlemmer, klub-
kammerater eller kolleger til en dyst på rulleskøjter.  
For de hurtigste forventer vi en god dyst med den danske elite suppleret med dygtige 
udenlandske løbere. De 3 hurtigste kvinder og herrer konkurrerer om en samlet kontant 
præmiesum på kr. 10.000,- . 

Med sportslig hilsen 

Sune Jensen og Søren Helmsøe 

Vesterbro Rulleskøjte Klub 

Vallensbæk Rulleskøjteklub 
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Udendørsrul 
 
 
Den fælles udendørstræning starter onsdag den 6. maj.  
I år starter vi ved parkeringspladsen ved Roskilde-hallen, hvor der er god plads til at lave 
bremseøvelser og anden tekniktræning. 
  
I maj måned vil træningen forløbe således: 
Kl. 18.00: Bremse- og teknik-træning 
Kl. 18.30: Rulletur i Roskilde og omegn. Der er så mange muligheder for en god tur     mellem 

10 og 30 km. 
               Vi danner hold og aftaler ture på stedet.  
               Jo flere der møder, jo større er chancen for at danne hold, 
               som passer til den enkeltes rullelyst. 
  
Fra 3. juni starter selve rulleturen først kl. 19 (samme sted).  
På det tidspunkt tager vi stilling til, om der er behov for grundlæggende træning inden 
rulleturen. 
  
HUSK hjelm - uden hjelm ingen fællestur. Håndleds- og knæbeskyttere kan anbefales.  
  
Udover fællestræningen er der muligheder for at aftale andre ture i ugens løb, når vejret og 
lysten er til det. Sørg for at få kontakt med andre, som du kan få en god rulletur med. 
  
Fx har vi en "speed"-gruppe, som allerede har løbet en del ture udenfor. Her annonceres typisk 
en rulletur via sms med få timers varsel. 
  
På hjemmesiden kan du se en oversigt over sæsonens rulleløb.  
 
Der en aktuel invitation til ½- og 1-marathon i København den 26. juli. Det kunne være et 
træningsmål for dig at deltage i dette! 
 

Mange hilsner 
Kurt 

 
Mail: khk@kl.dk 

                                                                                                                               Mobil 61363852 
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Hemsedal 2009 
 

Endnu en tur til Hemsedal er vel overstået, og (desværre eller heldigvis) kun med et par enkelte 
skader. Vi nåede små tre dage på ski i sol, varme og med sne. 
 
En tur som er så traditionsbunden, kan det være svært at finde nyt at skrive om, med mindre de 
enkelte hytter vil bidrage til den gode historie, så husk det til næste år! 
Der var dog sket lidt nyt siden sidst.  
 
Ud over at der bygges en del nyt, så skulle der klemmes to ekstra senge ind i hytterne i 
Veslestølen – vaskerummet var taget i brug til dette formål, og mange klaustrofobiske rygter 
gik i bussen på vej op, indtil vi fik set herlighederne og fandt ud af, at vaskemaskinen VAR 
fjernet og der VAR kommet et vindue i værelset og at det IKKE var i saunaen nogle skulle 
sove, selvom det også tidligere var forsøgt. 
 
Spisebordet var dog ikke gjort længere ad den grund og alt var blevet bare lidt ”tættere”! Selv 
terrassen kunne ikke rumme os alle – 1,5 gange 3 meter havde vi at boltre os på i hytte 42, når 
vi en sjælden gang var hjemme og gerne ville nyde solen, men hellere det end det nye ”Polske 
plastic slot” down-town, som en anden af klubbens medlemmer frekventerede med sin familie. 
Der var flere mennesker end der plejer at være, og for første gang i min Hemsedaltid, hørte jeg 
på tyskere og amerikanere som snakkede. 
 
Det er ufatteligt hvad man når på så kort en tur – skiløb, gourmetmiddage, snak, rødvin og 
drinks, dans, for enkeltes vedkommende en natlig strabadserende gåtur ned til byen og hjem 
igen for den gode fest`s skyld, enkelt- og dobbeltudløsninger på pisten, ”Pistesalsa”  eller 
”Røvdans” udført af en af de kvindelige skiløbere til en mandlig skiløbers store fornøjelse, en 
meget hyggelig afterskiing lørdag eftermiddag som tegner sig til at blive endnu en fast tradition 
på denne tur, da det er tredje gang vi holder en sådan, bustur, støttestrømper, natbriller, 
hørepropper, sovepiller…..…..jeg kunne blive ved.  
 
Måske er det derfor vi alle år efter år vælger at deltage på turen, som i sidste uges nummer af 
Fjordbyerne får en lille, men fin spalte. 
 
Jeg er med næste år igen, igen…………er du også? 
 
                                                                                                                                Astrid 
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Klubmesterskab 2009 
 
Klubmesterskabet blev traditionen tro afholdt i Hemsedal. Banen og tidstagningen var dygtigt 
sat af Mathias og Jeppe. 
Der viste sig en utrolig interesse for deltagelse, faktisk 63 løbere. Det er selvfølgelig rigtig godt. 
Desværre kom det lidt bag på arrangøren, hvilket betød, at der under præmieoverrækkelsen blev 
uddelt et par titler, uden at der var rigtigt var belæg for det. Det betød også, at der var et par 
klubmestre, der ikke blev hædret, som de burde. Det vil jeg hermed meget gerne undskylde 
over for alle. Samtidig lover jeg at gøre det bedre næste år, hvis jeg altså får lov at prøve igen. 
Alle havde mulighed for to gennemløb, og bedste samlede tid vandt. 
Resultatlisten ser ud som følger efter revision: 

0-10 år Piger Drenge 
Guld Matilde Dydensborg Baltazar Dydensborg 
Sølv  Lukas Holme 
Bronze   

11-14   
Guld Krista Lund Olsen Søren Nielsen 
Sølv Ana Radanovic Frederik Dalsgaard 
Bronze  Emil Jensen 

15-20   
Guld Sofie Nørgaard Jacob Frølund 
Sølv Ina Nørgaard  
Bronze   

21-39   
Guld Anna Laurent Thomas Lassen 
Sølv Anne Jul Morten Ebbe 
Bronze Mette Pedersen Christian Ebbe 

40-60   
Guld Lisa Burchardi Hasse Olsen 
Sølv Hanne Kjær Bo Vittrup 
Bronze Annette Sejrsen Johnny Jørgensen 

61-   
Guld Gurli Vittrup Vagn Hansen 
Sølv Sonja Dybdahl Henning Dybdahl 
Bronze  Olaf Nielsen 
 
 
 

Startnum Navn T1 T2 T 
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mer 
9 Arne  Lindahl 42.81 40.21 83.02 
1 Olaf  Nielsen 39.34 37.67 77.01 
91 Jan Kronholm 36.01 36.00 72.01 
6 Bent Michael  Nielsen 39.36 37.17 76.53 
7 Henrik  Bertelsen 51.29 51.37 102.66 
93 Krista Lund Olsen 38.04 38.03 76.07 
3 Elin  Stegmann Christensen 72.46 65.21 137.67 
94 Hasse Olsen 30.04 30.09 60.13 
8 Jan  Kristensen 51.76 52.15 103.91 
11 Gert  Maegaard 33.79 33.95 67.74 
92 Anna Laurent 31.32 31.72 63.04 
10 Walther  Byberg 40.22 39.23 79.45 
14 Claus  Odgaard 36.61 36.88 73.49 
13 Birgitte  Grønhøj 45.01 45.62 90.63 
73 Hanne Kjær 34.48 35.05 69.53 
16 Lukas  Holme 77.26 72.68 149.94 
77 Søren Nielsen 39.59 40.32 79.91 
20 Lise  Aaberg 37.65 39.25 76.90 
19 Per  Aaberg 35.04 34.71 69.75 
18 Morten  Ebbe  30.18 60.36 
74 Jeanna Andersson 70.82 99.01 169.83 
75 Klaus Larsen 39.29 38.38 77.67 
23 Mette  Pedersen 68.41 66.91 135.32 
24 Christian  Ebbe 33.09 31.57 64.66 
31 Mads  Bondo Dydensborg 33.03  66.06 
78 Erling Ammentorp 61.72 54.77 116.49 
33 Baltazar  Bondo Dydensborg 57.01  114.02 
34 Matilde  Bondo Dydensborg 108.12  216.24 
25 Rene  Dalsgaard 35.20 35.99 71.19 
72 Helen Sørensen 44.84 43.40 88.24 
27 Frederik  Dalsgaard 42.85 47.93 90.78 
71 Anne Nielsen 57.06 54.14 111.20 
80 Vagn Hansen 37.25 36.77 74.02 
37 Pia  Ganer  35.93 71.86 
38 Ana  Ganer Radanovic  40.75 81.50 
88 Thomas Lassen 30.07 29.33 59.40 
79 Gurli Vittrup 40.83 40.30 81.13 
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81 Bo Vittrup 32.86 33.38 66.24 
51 Henning  Dybdahl 37.46 37.17 74.63 
52 Sonja  Dybdahl 46.97 45.47 92.44 
43 Thomas  Lindegaard Nielsen 33.90 34.16 68.06 
44 Helle  Henriksen 47.17 43.74 90.91 
45 Kurt  Majgård  41.86 83.72 
46 Lisbeth  Majgård 62.81 55.36 118.17 
47 Rune  Majgård 44.19 40.97 85.16 
48 Michael  Wahlberg 36.67 36.44 73.11 
85 Lisbeth Poulsen 40.22 40.30 80.52 
82 Helle Andersen 45.51 43.83 89.34 
84 Benny Andresen 45.79 46.44 92.23 
40 Johnny  Jørgensen 33.84 33.84 67.68 
49 Annette  Sejrsen 40.00 37.56 77.56 
61 Jette Jensen 42.37 42.95 85.32 
87 Lisa Burchardi 31.89 31.43 63.32 
62 Emil Jensen 56.77 56.34 113.11 
65 Eric Jul 37.34 37.90 75.24 
57 Helle  Gøttrup 62.18 55.39 117.57 
58 Grete  Jensen 47.28 45.08 92.36 
66 Anne Jul 37.45 36.96 74.41 
55 Sofie  Nørgaard 38.04 36.97 75.01 
56 Ina  Nørgaard 39.94 39.21 79.15 
53 Nis  Nørgaard 35.46 34.71 70.17 
64 Jacob  Frølund 31.78  63.56 
68  Bjarne Olsen 43.77 44.07 87.84 

 
 
 
 
 
 
 



SIDE 16 • BINDINGEN SIDE 16 

 
                                                           

                                                                       Foto: Astrid 
Fra en dejlig lørdag eftermiddag til afterskiing  i 

Hemsedal!



SIDE 17 • BINDINGEN  

 
                                                                                Foto: Astrid 
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                                        Hedeland ! 
 
De forholdsvis få medlemmer der har været ved Skihuset, pasning, oprydning og 
vagt når Skibakken var i drift, de har kun set en lille del af Hedeland. 
 
Der er mange der ikke ved hvor meget Hedeland indeholder. 
 
På bagsiden af Bindingen står datoer for HEDELANDSLØBET. 
Jeg er sikker på, at der er rigtigt mange der ikke er klar over hvad det er. 
Hedelandsløbet er både for løbere, powerwalkere og stavgængere.  
Prøv at deltage, det koster kun 20 kr. for voksne og 5 kr. for børn til og med 14 år 
og du vil opleve det unikke ved Hedeland.  
Du kan vælge mellem 3-6-9 eller 12 km. 
Hedelandsløbet finder sted den første søndag i hver måned kl. 10.00 hele året 
rundt. 
2 gange om året er der lodtrækningspræmier, i juni og december måned.  
Så derfor kom og nyd det dejlige Hedeland. Efter løbet er der saft og frugt. 
 
STJERNELØB 
Den 7. juni vil Hedelandsløbet arrangere et Stjerneløb, dvs. at alle ruter går ud og 
hjem samme vej så man kan hilse på de andre deltagere. 
Der er 5 distancer mellem 1,4 og 11,2 km. 
Læs mere på www.flongkondi.dk 
 
 
                                                                                                       Hilsen Erik 
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Foto: Thomas 
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                                                                                                                                                                                        Foto: Astrid      
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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 herud-

over kontingent for den pågældende sæson. Manglende eller for sen indbetaling 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. afhængig 

af, om der kan skaffes anden rejsedeltager (medlem). Den fulde betaling 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 person, 

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-, skiforbunds- 
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 stil-
ling til den endelige tilskudsstørrelse. 
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Aktivitetskalender: 
D. 2/7 – 5/7 Roskilde festival  
D. 7/6 Stjerneløb i Hedeland  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

www.roskildeskiklub.dk 


