ROSKILDE SKIKLUB
NYHEDSBREV – SEPTEMBER 2010

Dette nyhedsbrev indeholder
blandt andet:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Sæsonens ture
Roskilde Festival
Tilskud fra klubben
Ændringer på Hedeland
Klubfesten
Rulleskøjter
Mountainbike

KÆRE SKIKLUB VENNER
Sommeren er forbi og ski sæsonen nærmer sig.
Det er ikke sådan at der dermed ikke har været aktivitet i klubben.
Rulleskøjterne har haft en meget aktiv sæson, med træning,
arrangementer og løb. MTB løb i skoven har kørt over sommeren.
Men det helt store arrangement er som vanligt Roskilde Festivalen,
som igen i år forløb rigtig godt for klubben. En tak til alle de mennesker
der gjorde en forrygende indsats for klubben på Roskilde festivalen, og
ikke mindst Festivaludvalget.
Tre af de bærende kræfter omkring Roskilde Festivalen, har valgt at
stoppe i denne sæson, det er Thomas Nielsen. Lisbeth Feddersen, og
Michael Wahlberg. Det gør at vi kommer til at mangle folk i
festivaludvalget til næste Roskilde Festival. Festivaludvalget har afholdt
et evaluerings møde, hvor der er blevet set på om der er områder der
kan udvikles til næste års festival. Udvalget vil komme i god tid med
oplæg omkring næste års festival.
Er der nogle som allerede nu tænker på, at det er noget de gerne vil
deltage i, hører vi gerne fra jer.
Der er blevet afholdt efter festival fest / arrangement, som blev holdt i
Roskilde Bowlingcenter, det var hyggeligt med leg og god mad. Kurt
Hjortsøe var så beskeden at tage flest kegler, Tak til festudvalget for et
godt arrangement
Hedelands udvalget har også arbejdet i sommer, og de er fortsat i gang
med vedligeholdelse og oplæg på forbedringer på Hedeland. Det kan
nævnes at bakken er blevet udjævnet på toppen, noget vi har søgt om
i flere år og som vi nu har fået tilladelse til. Med arbejdet på skibakken,
følger der en del manuelt arbejde, i at flytte sten, og så græs. Hvorfor
Hedelands udvalget har indkaldt til arbejdsdag den 25. september.
Der vil ligeledes være en arbejdsdag den. 7. november, hvor vi skal
klargøre til vinterens forhåbentlige sne‐rige sæson.

Den 7. november er der ligeledes ekstraordinær generalforsamling.
hvor vi skal stemme om 2 – 3 punkter.
1. Bestyrelsen foreslår, at indkaldelse til generalforsamling fremover
foregår via nyhedsbreve på e‐mail og klubbens hjemmeside.
2. Forslaget om tegning og hæftelse for klubben af bestyrelses‐
medlemmer.
Tillige kommer der nok et forslag om renovering på Hedeland.
Der vil være arbejdsdag den 7/11 fra 9 – 14.30 og derefter
ekstraordinær generalforsamling på Hedeland kl. 15.00, selvfølgelig
med lidt mad og drikkevare. Indkaldelsen udsendes per brev.
Ski gymnastikken er lige startet her den 22. september, så er det igen
tid til at mødes til noget motion, få strammet mave og baller og
forberede os på skiturene i vinter.
Skiture i vinter, som nævnt andre steder i nyhedsbrevet vil der være til
Abtenau i uge 3, Les 2 Alpes i uge 8, Tignes i uge 10 og Hemsedal i uge
15.
Bestyrelsen har vi afholdt et seminar med Danmarks Skiforbund, hvor
vi fik snakket om visioner, målsætning, klubprofil, klubværdier, kort
sagt få lagt en strategi for Roskilde Skiklub, hvor vil vi hen, skal vi have
mere samarbejde med andre klubber, skal vi have flere klubture osv.
I efteråret vil der være et ski arrangement hos Snow Fun, for Roskilde
Skiklubs medlemmer det er mandag den. 15. november kl. 19.
Jeg vil lige slå et slag for skiklub festen som i år bliver den 27.
november. Mød op og vær med til at gøre det til en festlig dag.
Rigtig god ski/vinter sæson 2010/2011
Kim Truesen

RIGTIG FLOT FESTIVAL‐INDSATS!
Tak til alle der bidrog til, at skiklubbens bod på festivalen igen
forløb med succes! Og med stor omtale af især snekanonens
happenings i forskellige medier.
En bod med 228 frivillige medarbejdere, en kontrolrapport fra tilsynet
med en ”Fuld Smiley”og en omsætning på ca. 1,4 mio.kr. på en uge,
kan kun lykkes, når der er en god tilgang til arbejdet. Så stor tak de er
mange, der har ydet en stor indsats med planlægning, opsætning,
madproduktion, salg, miljø, køre med snekanon, nedtagning og
oprydning, regnskaber osv.
Vi fik solgt:
•
•
•
•
•

8.500 Snowboard‐brugere
12.000 Skiburgere
2.800 Flæskestegs‐sandwich
130 Falaffel‐retter (! den blev lukket ned lørdag)
1.400 Kildevand

Regnskabet mangler endnu lidt afregning, men overskuddet ser ud til
at blive næsten lige så stort som sidste år.

Vi skal se frem mod næste års festival – og har brug for dig!
Vi har haft den første evaluering i festivaludvalget – men har brug for
flere forslag til forbedringer af maden, produktionen,
medarbejderforhold m.v. Derfor vil vi invitere til idé‐møde en onsdag
sidst i oktober lige efter skigymnastikken, hvor alle der har lyst kan
bidrage med gode forslag.

Lisbeth, Michael og Thomas træder ud af festivaludvalget – og selv om
Susanne Norup og Gert Maegaard er trådt til, så er der stadig behov
for et par stykker mere til at forestå planlægning og afvikling af næste
års ski‐bod.
Så du må gerne kontakte Kim Truesen eller jeg (tlf. 61 36 38 52 eller
mail: khk@kl.dk).
På festivaludvalgets vegne
Kurt Hjortsø

2011 SÆSONENS TURE MED ROSKILDE SKIKLUB
Alle klubbens ture åbner for tilmelding på hjemmesiden

fredag d. 1. oktober
Så det er nu du skal tale med de andre medlemmer til skigymnastik, rulleskøjter eller mountainbike om hvilken tur I skal på næste år!?
Det er desuden også vigtigt at finde ud af om du kan huske dit medlemsnummer og kodeord, så du kan booke din rejse på hjemmesiden (du skal være
logget ind). Som tidligere gælder det at du kun kan tilmelde dig en tur, hvis du er medlem, har betalt indskud og kontingent for den pågældende sæson.
Uge 3

Abtenau

Vi følger op på sidste års super tur, som igen for 8. gang
går til skiregion Abtenau/Dachstein–West i Østrig.
Vores sædvanlige 3 hoteller ved det hyggelige torv er booket. Vi
kører i bus; tirsdag d. 18/1 kl. 16 med hjemkomst søndag den 23/1
kl. 12. Turen inkluderer 4 x morgenbuffet og 3 x aftensmad. Vi
forsøger også igen i år, at arrangere en tur ud af området.

Bus: ‐ uanset alder

Kr. 3.050

Uge 8

Le 2 Alpes

Denne tur er primært for familier med børn mellem 0 og cirka 15 år.
Området omkring Le 2 Alpe byder på skiløb fra 1650 til 3568 m incl.
gletcher, fun park og langrend. Der er 220 km pister med
udfordringer for alle. Hotel L’Aiglon ligger centralt midt i byen og
lige ved siden af kabineliften Diable. Turen inkluderer fly fra Kastrup
til Chambery (+ 2 1/4 times bus transfer) + 6 dages ½ pension.

Dobbeltværelse; kat A
Dobbeltværelse; kat B
Ungdomsrabat 5‐14 år
Børnerabat 0‐4 år

Kr. 7.300
Kr. 6.900
Kr. 800
Kr. 1.300

Turen går til Tignes Le Lacs. Der er 2 muligheder for transport enten
med fly eller med hvilebus. Turen indeholder ½ pension på Danski’s
”Hotel Pramecou” og 7 dages liftkort for rejser med fly, 8 dages
liftkort for rejser med bus. Tignes/ Val d’Isère betegnes som et af
verdens bedste og snesikre skiområder.

Fly: dobbeltværelse
Bus: dobbeltværelse

På grund af påsken er turen flyttet til uge 15, med afgang torsdag d.
14. april og hjemkomst mandag d. 18. april. Turen indeholder
bustransport tur/retur Roskilde – Hemsedal, morgenmad fredag
morgen og ellers selvpension i 12 personers Veslestølen Hytter, det
traditionsrige og meget sociale klubmesterskab samt 3 dages
liftkort til hele området.

Voksen 16 år og opefter:
Ungdom 7 – 15 år:
Børn 0 – 6 år:

Uge 10

Uge 15

Tignes

Hemsedal

Uddybende rejsebeskrivelser ligger på hjemmesiden www.roskildeskiklub.dk

(flere værelsesmuligheder
på tilmeldingen)

kr. 8.175
kr. 6.725

(flere værelsesmuligheder
på tilmeldingen)

kr. 1.900
kr. 1.800
kr. 1.300

PÅ VEJ MOD ALPIN VM I GARMISCH PARTENKIRCHEN 2011
Jeg har hele sommeren og her i efteråret styrketrænet meget og spillet
meget fodbold for at blive stærkere. Din fysik er utrolig vigtig i skiløb.
Hastigheden er høj, og man bliver udsat for mange kræfter udefra i
svingene. Derfor ‐ jo stærkere man er – jo bedre kan man modstå
påvirkningerne udefra og koncentrerer sig om teknikken, som
selvfølgelig skal være ok.
Jeg var en enkelt træningsuge i Østrig i juni, og nu tager jeg af sted i
uge 39 og 42 til Østrig igen for at starte træningen på sne. Det ligger
ikke helt fast endnu, hvor mange FIS konkurrencer jeg skal køre, for at
blive udtaget, men lige nu er det planen, at jeg kører 4 – 6
konkurrencer i uge 46/47, 4 konkurrencer i uge 50 og 4 i uge 1 – alle i
Norge. Udtagelserne til VM sker i slutningen af januar, og forhåbentlig
bliver jeg udtaget.
Jeg hedder Malene Madsen, er 17 år og går i 2g. Jeg var med på min
første træningstur med Roskilde Skiklubs konkurrenceafdeling, da jeg
var 5 år. Siden er det blevet til mange ture først med konkurrence‐
afdelingen og senere med forbundets U‐15 hold. Jeg har blandt andet
deltaget 4 gange i børne VM, som hvert år afholdes i Italien og hedder
Topolino Cup (Mickey Mouse Cup). Det har hver gang været sjovt,
både at være sammen med ens kammerater på det danske hold, men
også at møde skiløbere fra hele verden.
De sidste par år har jeg trænet og kørt FIS løb i Norge, Sverige, Østrig
og Italien. Sidste sæson var jeg på et FIS hold med piger fra andre små
skinationer. Her boede og trænede vi forskellige steder i Østrig og
Italien.
Som overskriften antyder, er mit mål for denne sæson alpin VM, som
afholdes i uge 7 i Garmisch Partenkirchen. Jeg har ikke tidligere
deltaget i et senior VM, så det bliver spændende, hvis det lykkedes. I
skisport kan der nemt komme noget i vejen for en udtagelse. I februar
2009 skulle jeg have været med til ungdoms‐OL, men et styrt i starten
af sæsonen satte en stopper for min udtagelse.

Jeg synes det er meget spændende, at løbe konkurrence skiløb ‐ når
man står i startboksen og ved, at det kun er ens egen indsats de næste
1 – 2 min., der er afgørende for resultatet. Det er en fed fornemmelse
at komme i mål efter et godt gennemløb – mindre fedt, når man har
lavet fejl undervejs. Sportsligt har jeg haft mange oplevelser og får
endnu flere – VM i februar og måske OL i 2014. Jeg har også fået
veninder i mange lande – nu når jeg tager til Hintertux (Østrig) i uge
39, er der et par piger dernede og træne, som jeg kørte med på FIS
holdet sidste år. Det bliver rart, at ses igen.
Jeg har set mange skisportssteder, som man ikke ville rejse til som
turist, set mange banegårde, lufthavne og rigtig mange tusinde
kilometer asfalt. Nu har jeg jo været en del væk fra undervisningen i
skolen gennem årene, men hvis man har lidt disciplin og planlægger
afleveringer og lektier, så går det alligevel.
Uden penge kan det selvfølgelig ikke lade sig gøre. Roskilde Skiklub og
EliteSport Roskilde har støttet mig økonomisk i de sidste 6 år. Den
støtte har virkelig betydet meget for, at jeg har kunnet træne og
deltage i så mange konkurrencer, som jeg har – så tak til begge for
støtten.
Malene

INSTRUKTØRER SØGES – TILSKUD GIVES
I øjeblikket tilbydes, som regel, på klubbens ture, skiskole til begyndere
og let øvede. I bestyrelsen har vi drøftet muligheden for at kunne tilbyde
skiskole til alle, f.eks. også øvede og meget øvede, på alle vores ture.
Et sådan tilbud vil naturligvis medføre at vi får brug for flere instruktører.
Vi vil derfor gerne i al almindelighed gøre opmærksom på muligheden for
at kunne få tilskud fra klubben, til uddannelsen som skiinstruktør.
Generelt gives der kun tilskud efter bestået kursus og kun 25 % af
kursusafgiften. Der ydes tilskud til DDS BSI 1 og 2. Man skal opfylde nogle
forskellige krav, f.eks. være aktiv i klubben, og være indstillet på at
deltage på forskellige ture som skiinstruktør. Man kan få et
forhåndstilsagn fra bestyrelsen om at tilskud kan ydes, men som nævnt,
udbetales tilskuddet kun efter bestået kursus.
Muligheden for tilskud er særligt rettet imod yngre personer, der dog skal
være fyldt 18.
Husk i øvrigt at skiklubben også yder tilskud til arrangementer,
konkurrencer, mv. til aktive medlemmer op til 20 år. Reglerne for tilskud
fremgår af hjemmesiden.
http://intranet.roskildeskiklub.dk/regler‐for‐rejser.aspx

Send en mail til bestyrelsen, hvis du er interesseret i at vide mere om
muligheden for at få tilskud.

Skiinstruktøruddannelsen kræver blandt
andet at du lærer 130 siders teori om
skiløb. Læs mere om uddannelsen på
http://dendanskeskiskole.dk/

HVIS UHELDET ER UDE… og du får en arbejdsskade!
Vi havde desværre i sidste sæson to arbejdsskader blandt vores
medlemmer i forbindelse med skibakkens arrangementer på
Hedeland.
Det var arbejde med liftene og arbejde
med sneslyngen, som var årsagen.
Det er meget trist når det sker og det
er utroligt vigtigt, at vi alle sammen er
opmærksomme på hvad der kan gøres
for at sikre arbejdsgangene, så vi kan
forebygge og undgå skader.
Arbejdsskadestyrelsen omgående.
Hvis uheldet er ude er det Skiklubbens ansvar, at indberette skaden til
Skiklubben ER forsikret gennem en kollektiv forsikring i Danmarks Idræts‐
Forbund og Danmarks Skiforbund. Det gælder uanset det er frivilligt
ulønnet arbejde som udføres for klubben.
Du må gerne kontakte Susanne Norup Kjærbo (se hjemmesiden –
bestyrelsen) vedrørende anmeldelse af en skade opstået under arbejde
for skiklubben. Det sker lettest via mail med angivelse af persondata,
skadestidspunkt og beskrivelse af skaden samt eventuelle vidner.
Herefter vil der komme en skriftlig bekræftelse på anmeldelsen har
fundet sted fra Arbejdsstyrelsen.

AKTIVITETER I SKIKLUBBEN
Du kan finde en oversigt på hjemmesiden
www.roskildeskiklub.dk
med en opdateret aktivitetsliste

HEDELAND
Bakken på Hedeland er blevet
en anden……
Det har været et ønske igennem
mange år, at få ændret faconen
på toppen af bakken i Hedeland.
Toppen har været for stejl, så
sneen pukler til.

ÅRETS SKIKLUB FEST
Ændringen blev gennemført i
starten af september, og der var
almen tilfredshed med
ændringerne. Nu mangler vi
naturligvis bare en masse sne, så
vi kan teste dem i praksis.

X
i kalenderen for lørdag d. 27/11.
Skiklub festen bliver som sidste år
afholdt i golfklubbens dejlige
lokaler, med lækker mad og god
60`er musik.

Projektet er hidtil blevet stoppet
dels på grund af økonomi, dels
på grund af indsigelser fra I/S
Hedeland.
Men i løbet af efteråret har Kim
Truesen og Vagn Hansen haft
nogle meget konstruktive møder
med I/S Hedelands direktør Erik
Juhl, og der blev opnået enighed
om nogle rammer for en
ændring af bakkens facon.
Efterfølgende er det lykkedes
Vagn Hansen at skaffe en rigtig
god ‐ og billig ‐ aftale med en
entreprenør, og bestyrelsen
nikkede derfor ja til at Vagn
iværksatte en ændring af toppen
af bakken på Hedeland.

HUSK at sætte et stort

Den egentlige indbydelse kommer
senere.
Med venlig hilsen
Fest og arrangement udvalget

Klubaften hos Snow Fun
Snow Fun Ski & Run og Roskilde
Skiklub har fornøjelsen at invitere
dig til klubaften, hos Snow Fun på
Industrivej 1E, 4000 Roskilde,
mandag d. 15 november kl 19.00.
Vi byder på lidt grillpølser og
tilbehør mm. Udover godt til ganen
er der selvfølgelig gode tilbud på ski,
beklædning, støvler og udstyr, hvor
du kan spare op til 25%. I løbet af
aftenen vil der være foredrag om de
sidste nye trends indenfor
skisportens verden.
Er du løbe interesseret vil der denne
aften også være tilbud på sko og
beklædning.

Bestyrelsen og Hedeland‐gruppen
studerer den ændrede top på
bakken

Tilmelding med navn og hvor mange
til Mads Bondo Dydensborg senest
torsdag d. 11/11 på:
mads.bondo.dydensborg@roskildeskiklub.dk

så vi ved hvor mange grillpølser der
skal til ☺

11 SEJE RULLERE TRODSEDE REGN OG GLATTE VEJE I BERLIN

Roskilde Skiklubs rullere viste
vikingesind og lod sig ikke slå af heftig
regn ved årets inline‐marathon i Berlin.
De 42 km glatte veje og farerne i de
centimeter‐dybe vandpytter førte til rigtig
mange styrt, men ingen af klubbens
deltagere kom til skade.
På vej til startområdet iklædt ponchoer i dagens anledning

Selv om vejret gav sluttider 12‐15 min.
langsommere end på tør vej, så blev
klubbens placeringer rigtig flotte!
Med hele den internationale verdenselite
med i Berlin‐løbet, så fås konkurrencen ikke
hårdere.
Set i dansk målestok blev det til flere flotte
placeringer på 2., 3. og 5.‐ pladser blandt de
mange danske deltagere i de forskellige
aldersgrupper. Det er placeringsmæssigt
Skiklubbens bedste resultat nogen sinde.

Adrenalinen peppes op allerede i startbåsene før det går løs!

Skiklubbens resultater i hovedtræk:

Så er starten på den bedste tid startet…

Alders‐
klasse

Placering i AK Placering blandt
Samlet
(ud af XX
samtlige danske placering i hele
antal
deltagere i
løbet
deltagere)
aldersgruppen mænd/kvinder

Navn

Tid
(km/t)

T5078

Kurt Hjortsø
Kristensen

1:31:43
27,6 km/t

AK50

32
(650)

3

187

T5098

Ulrik
Mehlert

1:35:40
26,5 km/t

AK50

63
(650)

5

371

T5115

Kim Salkvist
Nielsen

1:36:27
26,2 km/t

AK20
senior

51
(296)

3

417

T5041 Bent Hansen

1:38:24
25,7 km/t

AK60

20
(234)

2

546

Peter
Christiansen

1:42:49
24,6 km/t

AK40

302
(1203)

22

805

Finn Larsen

1:42:49
24,6 km/t

AK40

301
(1203)

21

803

T5093

Kurt
Majgaard

1:52:30
22,5 km/t

AK50

273
(650)

15

1342

X1258

Karina
Christensen

1:55:24
21,9 km/t

AK30

81
(353)

5

1837

T5091

Søren
Maigaard

1:55:48
21,9 km/t

AK60

85
(234)

11

1874

2:07.42
19,8 km/t

AK60

145
(234)

22

2736

Ingen reg.
af chip

AK60

‐

‐

‐

T5014
T2975

T5114 Egon Nielsen
T5161

Erik Skou

PÅ VEJ MOD INDENDØRS RULLETRÆNING

Det er oftest bedre at være på
vej hen mod end væk fra noget.
Men når jeg lige nu står og ser
tilbage på en fornem udendørs
rullesæson med masser af gode
træningsture og –løb, gode
resultater, hygge, sved og flot
natur, så er det både med glæde
over det, vi har oplevet, men
også med lidt tristhed over, at vi
nu skal væk fra de mange gode
oplevelser udendørs.
Vi har haft mange gode timer på
rulleskøjterne sammen, og
samlet set er vi blevet lidt flere
af de ”faste” rullere i
speedgruppen, bl.a. fordi rullere
fra især Køge og Rolling Vikings‐
teamet har kørt fast med det
meste af sæsonen. (Og bortset
fra Jan Onkel så præsterede
motions‐holdet mest at tale om,
at de gerne ville rulle ……).

Vi holder nu en lille pause og
lader rullebatterierne op hen
mod næste etape, når vi starter
indendørs fredag den 22.
oktober i Roskilde Hallen. Det
foregår som vanligt i den store
hal C fra kl. 20 – 23. Det er for
alle og træningen bliver de
første måneder med præget af
tekniktræning for både
begyndere, øvede og
”verdensmestrene” – i en
kombination af teknikøvelser,
leg, hockey og småkonkurrencer.
Det er nu den gode teknik skal
grundlægges! Hen gennem
indendørssæsonen vil der blive
lagt mere vægt på hurtighed og
udholdenhed.
Så giv dig selv en ugentlig
fredagsgave – og tag gerne en
støtte‐ven med! ‐ fra starten af
sæsonen den 22. oktober kl. 20!
Det kræver kun styrthjelm og
rulleskøjter med hjul uden
småsten.
Med venlig hilsen
Kurt
‐ ring på 61 36 38 52, hvis du
vil høre mere.

MOUNTAINBIKE
Vi er stadigvæk en del, der kører
MBT om søndagen også gerne i
Boserup skov, men nogen kører
på andre tider og steder, og
nogen beslutter sig for tid og
sted i sidste øjeblik og skriver
lige sammen inden.
Så for at undgå at du som evt ny
står ved Boserup skov kl.10.00
helt alene, så skriv eller ring lige
først, hvis du vil være sikker på
selskab.

gentaget hver 2 måned og som
absolut er anbefalingsværdig.
Søndag d. 31‐10 er der MTB‐
løbet Gribben som nogle af os vil
deltage i.
Og så sker der jo vældig meget
andet i den verden.
Vi ses på cyklen.
Hanne Kjær
hanne.kjaer@fasttvnet.dk

NÆSTE NYHEDSBREV
Næste nyhedsbrev udsendes
november‐december.
Skriv til webmaster hvis du har noget
du gerne vil dele med andre
klubmedlemmer ‐ indlæg modtages
meget gerne.
Vi har siden sommerferien bl.a
været i Hareskoven til et
arrangement med Ride4Fun,
2 timers tekniktræning ca. 60
deltagere delt op i flere hold. En
gratis event, som de vil forsøge

Rigtig god skisæson
webmaster@roskildeskiklub.dk
Helle Henriksen

Bestyrelsen:

Kend dine kontakter i Roskilde Skiklub!
Bestyrelsesmedlem
Susanne Norup Kjærbo
Frederiksborgvej 155A
4000 Roskilde
Tlf: 20 28 55 95

Formand
Kim Truesen
Hersegade 19 D 2 sal
4000 Roskilde
Tlf: 50 45 67 17
kim.truesen@roskildeskiklub.dk

Næstformand
Thomas Nielsen
Svanevej 14
4000 Roskilde
Tlf: 41 40 13 43
thomas.nielsen@roskildeskiklub.dk

Kasserer/medlemsregistrering
Annette Sejrsen
Dr. Margrethesvej 24
4000 Roskilde
Tlf: 46 36 72 68
Bestyrelsesmedlem/webmaster
Helle Henriksen
Borgediget 16, 3 th
4000 Roskilde
Tlf: 30 83 31 02
webmaster@roskildeskiklub.dk

susanne.norup@roskildeskiklub.dk

Bestyrelsesmedlem
Bente Andersen
Bøndermosevej 3
2750 Ballerup
Tlf: 44 66 88 78
bente.kjaer.andersen@roskildeskiklub.dk

Bestyrelsesmedlem
Mads Bondo Dydensborg
Bakkekammen 51
3600 Frederikssund
Tlf: 33 26 12 04
mads.bondo.dydensborg@roskildeskiklub.dk

Hedeland:
Rekruttering til Hedeland
Kim Truesen
Tlf: 50 45 67 17
Otto Kornerup
Tlf: 21 73 56 08
Arbejdsdage/sneproduktion
Vagn Hansen
Tlf: 22 70 52 48
Bent Petersen
Tlf: 30 54 53 79

Festival:
Kurt Hjortsø
Tlf: 61 36 38 52

HUSK!

Skigymnastik:

Du kan følge med i
bestyrelsens arbejde og læse
referaterne på skiklubbens
intranet
Du skal være logget ind med
dit medlemsnummer
og adgangskode.

Anne Nielsen
Tlf: 61 65 81 54

Rulleskøjter:
Kurt Hjortsø
Tlf: 61 36 38 52

