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Formandens spalte 

Festivalen er vel overstået. En kæmpe stor indsat af klubbens 

medlemmer, og de friske unge mennesker udefra, gjorde at festivalen 

forløb rigtig godt, der var igen i år sat ressourcer af til social 

arrangementer og sørget godt for, at der ud over det hårde arbejde, også 

var tid til afslapning og mulighed for hygge i bag området.  Bland andet 

var der fri is, cafe og bar, og lækker grill om aftenen. Bag Skiburgeren står 

en gruppe af frivillige fra klubben, som arbejder længe før festivalen, 

faktisk starter det efter festivalen, når regnskab er gjort op. Med 

evaluering og ideer til næste års festival. En meget stor arbejdsindsats.  

Som klubben nyder godt af,  til de mange aktiviteter som klubben 

afholder i løbet af året.   

Tak for en forrygende indsat og en rigtig godt gennemført festival i 

Skiburgeren, en tak til alle implicerede som er, 228 i Skiburgerboden og 

25 som har sørget for opsætning og nedtagning ag Skiburgerboden. 

Vi havde desværre indbrud og tyveri på Hedeland i weekenden op til 

festivalen, døre blev brækket op og låse klippet over, vi fik stjålet vores 

ATV og trailer, værktøj mm. 

 Vi er selvfølgelig forsikret, men ærgerligt at vi ikke kan have tingene 

stående i klub lokalet på Hedeland. Vi vil i bestyrelsen se på nye 

muligheder for at sikre klubhuset bedre i fremtiden. 

Nyt om Liften på Hedeland. Vi har været i tætte forhandlinger om en ny 

brugt lift til Hedeland.  Der har været betingelser som vi ikke helt ville 

være med til, så efter endt forhandling, som blandt andet indebar at 

firmaet i Østrig skulle være til stede under opsætningen, i  ca. 3 uger og 

herefter overlevering af en fuld funktionel skilift. Vores krav gør også at 

liften koster en pæn sum mere. Vi har derfor takket nej i første omgang, 

og arbejder fortsat i fundraising udvalget på forskellige modeller, ved 

fortsat at søge fonde, og her i nyhedsbrevet kan i læse om en model til 

sponsorater, som er på tegnebrættet, så vi forhåbentlig snart kan indgå 

en aftale med et firma om en lift til Hedeland. Vi følger den plan der er 

lagt for finansiering, så må vi se hvordan og hvornår vi kan komme vider 

med lift projektet. 

Den nye hal på Hedeland er næsten klar, så vi nu har bedre plads til vores 

ting, der er skabt plads til en pistemaskine, som vi håber at kunne 

anskaffe inden skisæsonen 2012/13 går i gang. Hasse har stået som 

tovholder på projektet af halbyggeriet, som er forløbet stort set efter 

planen.  

Sidst i juni havde Hasse arrangeret endnu en gokart tur, og 22 friske 

medlemmer havde en rigtig hyggelig og sjov dag, alle kan deltage og jeg 

kan varmt anbefale at prøve kræfter med denne aktivitet. Jeg mener der 

arbejdes på en efterårs aften på gokart banen først i efteråret. 

Den 28. juli havde Vagn arrangeret en rundtur på Hedeland, med grill i 

klubhuset. Ca. 35 havde meldt sig til en interessant rundvisning og 

efterfølgende hyggelig dag, med spil, kano sejlads og mad. 

Når dette nr. af nyhedsbrevet kommer på hjemmesiden er mange af 

årets ture ved at være på plads og planlagt, de vil hurtigst muligt blive 

lagt på hjemmesiden. Otto og Olaf har en tur til Japan i uge 5 – 6, som det 

haster med at melde sig til, en unik oplevelse og skitur. 

Skigymnastik starter op i september, og som noget nyt i år tilbydes der 

ligeledes Yoga til klubbens medlemmer.   
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Husk kontingent betalingen, sæsonen starter i september og et år frem, 

har i ikke fået tilmeldt jer betalingsservice kan det nås endnu. 

Fortsat rigtig god sommer. 

Mange hilsner Kim  

Her er noget af det musik jeg fik hørt  på festivalen 

 

 

Aktivt efterår for rullerne 

Der rulles fortsat mandage og onsdage kl. 18.30 med mødested ved 

Dyrskuepladsen. Og træningskursen er sat mod flere stærke 

konkurrencer i august og september: 

 Vallensbæk ½- og helmarathon den 26. august 

 DM og åbent ½-marathon den 1. september i Odense 

 Copenhagen Inline Challenge, ½- og helmarathon på Amager 

 og så sæsonens afslutning: Berlin Marathon den 29. september 

Træningen sigter på at få gode tider i disse løb. Så om mandag en træner 

vi teknik og nogle hurtige, korte intervaller på dyrskuepladsen og kører 

derefter en tur. Om onsdagen kører vi på landevejen til en længere tur og 

med lidt længere indlagte intervaller. Og så ”fanger” vi gerne en gruppe 

cykelryttere, vi møder, og bruger dem som ”harer”. 

Der er kommet et par enkelte let øvede her i sommers. Så hvis der er 

nogen af de gode erfarne rullere, som har lyst til at rulle roligt og lære lidt 

teknik fra sig, så skal det være så hjerteligt velkomment mandag eller 

onsdag. 

Hilsen Kurt 
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Skigymnastik  

Så starter vi Skigymnastikken igen i Himmelev-hallen 

Onsdag den 19. september 2012 kl. 20.00 

Husk måtte, bold og noget at drikke undervejs. 

Vi glæder os til at se jer alle sammen. 

 

Astanga yoga hold 

Formålet med Astanga yoga er at forbedre dit velbefindende ved hjælp af 

hård træning, der giver varme og renser muskler og led samt skaber 

balance i kroppen samt giver styrke, smidighed og udholdenhed.  

Astanga yoga består af en serie stillinger der udføres i et 

sammenhængende flow. 

I skal medbringe en yogamåtte og evt. tæppe til afspændingen. 

Det vil foregå hver mandag kl. 16.30 til kl.18 i ”kantinen” på Absalon skole 

med start mandag 17. september. 

Der er plads til 20 på holdet. 

Tilmelding:  kate49@ofir.dk  

Glæder mig til at undervise jer. Kate 

Japan 

SKIFERIE I JAPAN, 29. januar til 8. februar 2013.  

 

Så er chancen for en unik skitur til Japan, som inkludere 2 dages 

storby ferie i Tokyo, en oplevelse til en pris som ikke kan 

arrangeres billigere. 

Pris DKK 17.490,- pr. person i delt to sengs værelse.  

Link til samlet beskrivelse af turen incl. fakta Uge 5 og 6 - 2013 - 

Japan.  

Skihilsen Otto og Olaf 

 

 

 

mailto:kate49@ofir.dk
http://www.roskildeskiklub.dk/media/172635/uge%205%20og%206%20-%202013%20-%20japan.pdf
http://www.roskildeskiklub.dk/media/172635/uge%205%20og%206%20-%202013%20-%20japan.pdf
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Rejsebeskrivelse fra Japan 

Jeg hedder Jeppe Jensen og har været med i RoskildeSskiklub i en del år. 

Jeg blev spurgt om at skrive lidt om min 4 måneder lange skitur til det 

smukke Japan om den lille by Hirafu jeg boede i.  

Her er en lille beskrivelse af hvad man kan vente sig på turen til Japan.  

Først og fremmest vil jeg sige at Japan er det bedste sted at stå på ski i 

lifter som nærmer sig jorden uge for uge pga. snefald, forbudte områder 

med 99,9 % lavinefare og en natur så smuk, sjov og udfordrende, at selv 

det største lejebarn ikke kan få nok. Mit skiløb var begyndt at gå op i 

teori, perfektion og kropsholdning mod det ”rigtige” skiløb og jeg havde 

helt glemt at det faktisk skulle være sjovt at stå på ski. Et faktum er at 

man i Japan glemmer alt omkring rigtigt og forker, men bare nyder at stå 

på ski. Med sne til navlen mange af dagene er man sikret en oplevelse 

som man ikke kan få mange andre steder i verden. Det lækre ved Japan, 

er at man heller ikke nødvendigvis skal ud og gå mange km. For at fange 

den dybe sne. Skiområdet er lavet sådan at det er nemt at tage liften op 

til de områder hvor der i gåseøjne er ”sikker” offpiste. Skipatruljen tager 

ud i disse områder og kontrollere sneforholdene og lavinefaren før det 

bliver åbnet for turister.  

Det er tre privatejede områder, som for ikke mange år siden gik sammen 

om at lave et samlet område. Derfor er der gode muligheder for at 

komme rund omkring på et bjerg der rummer en frihed og 

opdagelsesmuligheder ud over det sædvanlige. Der er dog enkelte regler 

som SKAL overholdes. Man må ikke dukke sig under de reb skipatruljen 

har sat op, og man må ikke kører under lifterne. De klipper simpelt hen 

ens liftkort. Det er ikke som i Østrig, hvor et skilt med ”eget ansvar” er en 

vurderingssag. I Japan er det livsfarligt grundet de enorme snemængder 

som gør det umuligt for skipatruljen at lavinesikre.  

Rundt omkring i den lille by Hirafu, finder man en masse spændende små 

barer og restauranter. Steder som kan servere anderledes oplevelser for 

alle. Den rå fisk og de mange ting, man ikke er helt klar over om er 

spiselige. Barer som har hemmelige indgange i form af et køleskab, lækre 

farvestrålende drinks som kan tage aftenen fra dig i løbet af ingen tid og 

en bar forklædt som et gammeldags Japansk bordel skaber rammen for 

de hyggeligste og mest spændende aftener i byen jeg længe har oplevet. 

At gå en aftentur gennem de stille gader nederst i byen mens enorme 

snefnug dækker landskabet og de hyggelige huse og stier med sne på 

ingen tid. Snefnuggene er så store og der er så mange af dem, at det giver 

en helt vild oplevelse af naturen. Lægger man sig i sneen for at tage 

pause, er du dækket i løbet af 6½ min.  

Jeg håber i får en vidunderlig tur til Japan. 

Skulle der være andre unge i Roskilde Skiklub som tænker på Japan som 

rejsemål er i meget velkommen til at ringe på telefon 26 59 52 44.  

Jeppe 
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ABTENAU, ØSTRIG 
10 års jubilæumstur 

15. – 20. JANUAR 2013 
Det er nu året hvor turen til Abtenau Dachstein–West i Østrig har 10 Års 

Jubilæum. 

Vi bliver (som vi plejer) indlogeret på hotellerne omkring det hyggelige 

torv i Abtenau. Hotellerne ligger midt i byen, hvor der også er mulighed 

for, at tage ski/post busserne til Annaberg (15 min), Rushbach (10 min). 

Vores egne busser vil blive benyttet i et vist omfang. 

Vi forsøger også denne gang, at fylde 3 busser - i alt 132 pladser - først til 

mølle - klar dig selv ferie osv.  

Vi booker efter først til mølle princippet.  

I anledning af klubbens jubilæum arbejder vi på et festligt indslag på 

festaftenen, som meget gerne må suppleres af festlige indslag fra jer alle.  

Vanen tro medbringer vi hjemmefra vores egen ”DJ Jan”, som vil sørge 

for musikken til afterskiing, her er der mulighed for egne ønsker til musik, 

så der kan komme gang i dansen. 

Vi har desværre ikke pt. alle priser i hus endnu, men forventer at prisen i 

år vil ligge på omkring Kr. 3.300,- til 3.350,-. Stigningen skyldes nedsat 

tilskud fra klubben samt diverse andre stigninger. 

Yderligere informationer kommer på hjemmesiden i løbet af september 

måned. 

Facts om turen: 
 Afrejse:  Tirsdag den 15. januar 2013 præcis kl. 16:00 SHARP 

fra Roskilde Havn. 
 

Hjemkomst:  Søndag den 20. januar 2013 ca. kl. 10.00 – 12.00. 
Vi forlader Abtenau lørdag kl. 18.00 SHARP. 
 

Pris/person:  Prisen er (uanset alder) med halv pension, transport 
(bus), liftkort (4 dage), pistevisning og skiskole men 
uden skileje: 
 

Bus Kr. 3.300,-/3.350 

Tager du bilen eller flyet  Kr. 2.300,-/2350 

Tillæg for enkeltværelse – 
begrænset antal 

Kr. 325,- 

  
 

Kontaktpersoner:  Lisbeth Winge,  winge@cool.dk, tlf. 40794441 
Michael Egholm Christensen michael@egholm.biz,  
tlf. 29250078 
 

 

Mange ski hilsener Michael og Lisbeth 

mailto:winge@cool.dk
mailto:michael@egholm.biz


    Side 7 af 12 

Vi producerede over 4 km 
burgere i Skiburgeren! 

På årets Skiburger blev der produceret over 35.000 Skiburgere, 

Snowboardere, Flæskestegsburgere, Rösti m.v. Burgerbollerne er min. 

12,5 cm. Så hvis vi havde sat alle burgerne op i en lang række, så var det 

blevet til over 4,3 km burgere! Vi kunne have belagt hele vejen fra 

Domkirken til Veddelev med burgere. 

Vi har brugt over 6.200 arbejdstimer i Skiburgeren i år: 

Arbejdstimer under festivalen: 228 medarbejdere á 24 timer =   5.472 timer 
Arbejdstid til opsætning og nedtagning af boden                      ca.   600 timer 
Planlægning og afslutning af det hele fra januar – august        ca.   200 timer 
 

Vi havde 3 mål:  

 ”En omsætning over 1,4 mio.kr.” Det nåede vi lige akkurat. Vi kunne 

have solgt mere, hvis  Dankort-terminalerne fungerede hele tiden, og 

vi havde haft adgang til de internationale kreditkort. Der mangler 

stadig den endelige afregning med nogle leverandører og med 

festivalen, så den konkrete overskud kender vi ikke. Men det ser ikke 

ud til at blive helt så stort som sidste år. 

 ”Vi skal servere burgere af god kvalitet. Så god at folk får lyst til at 
komme tilbage og købe én til!”: Vi har så mange burgere, at der er 
mange, der har købt mere end én gang hos os. Men vi kan stadig 
blive bedre til at sikre, at hver eneste burger over disken er varm og 
lækker. 

 ”Det skal være sjovt at være medarbejder i Skiburgeren. Så sjovt at 
man gerne vil arbejde der igen i 2013”: Der er mange, der har sagt, 

at det var den bedste oplevelse i mange år. Rigtig mange har allerede 
sagt, at de vil være med igen til næste år. Men også her er der ting, vi 
kan gøre bedre. 
 

Skiburgeren er et brand på Roskilde Festivalen. Vi skal ikke blive selvfede 

og tro, at det kommer af sig selv, for der er blevet hårdere konkurrence 

fra andre burgersælgere. 

 

Men det er et cado til os, at vi bliver inviteret med til et arrangement for 

madjournalister sammen med Claus Meyer. Så over for 13-15 journalister 

præsenterede Franz Goldbach og jeg, hvordan vi ”ordner” et iceberg-

salathoved, producerer burgerne og Franz fortalte levende  om 

Skiburgerens introduktion af burger og Ceres-fadøl på festivalen i 1978 

(se nedenfor).  

 

Der skal også være fornyelser hvert år:  

I år fik boden ny facade: Både lodrette skilte og flot malet front med 

skiløb, snedækkede bjerge, blå himmel og hvad der ellers hører til en god 

skitur: 
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Vi fik også prøvet at samle al stegning i en stegeø, så stegeosen bedre 

kunne suges ud af ”emfanget”. Det fungerede godt. 

Og så havde vi et nyt produkt: ”360” som også fik en god debut, og var 

ret efterspurgt. 

Og vi prøvede at ”stege” snowboard-bøfferne på en ny måde: at varme 

de forstegte vakuumpakkede bøffer i varmt vand. Det gik egentlig ganske 

godt, og bøfferne smagte fortrinligt. Men de er lidt dyrere …… 

Nu skal vi evaluere det 

hele og se på ideer til 

forbedringer. Det bliver 

alle inviteret med til en 

dag efter 

skigymnastikken i 

Himmelevhallen. 

Tusind tak til alle jer, der 

har bidraget før, under og 

efter festivalen! 

Mange hilsner Kurt 

Vidste du, at Skiburgeren 

startede burger- og fadøls-salget på festivalen? 
For at få Skiburgeren med på sin første Roskilde Festival i 1978 skulle man 
finde på et produkt, som ingen andre havde. Så blev Skiburgeren født! 
Prisen for den første Skiburger var 15 kr. 

Skiburger-boden introducerede også fadøllet på festivalen. Det var Ceres-
fadøl, de andre ville hellere sælge flaskeøl. En Skiburger og en fadøl blev 
solgt for 25 
kr. 
 
Men med 
den hurtige 
og synlige 
succes, så 
meldte 
Tuborg sig til 
at stå for 
fadøls-salget. 
Og det har de 
så gjort 
siden.   
 
Skiburgeren har gennem årene også haft andet end selve Skiburgeren: 
hapsdog, ala-carte restaurant, thai-ret, mongolian barbecue m.fl. 
 
 

 

Roskilde Festival 2012 

Nu har jeg i flere år, hørt og set min søns glæde, når han skal på Roskilde 

Festival, og bagefter hørt om alle de gode oplevelser, glade mennesker, 

fed musik, og at det er den bedste ferie, stedet hvor man glemmer alle de 

dagligdags problemer. 
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Jeg trængte til udfordringer fra hverdagens tummerum, men vidste godt 

at jeg er blevet for gammel til at feste igennem, og bo på 

campingområdet og feste igennem med min søn og hans venner. 

Så jeg tænkte på frivilligt arbejde, og var så heldig at jeg kunne få job i 

SKIBURGER. Så jeg tog en uges ferie fra mit cafe arbejde. 

Og jeg er glad for, at jeg tog udfordringen op og arbejdede i 

SKIBURGEREN, for selv om vi havde meget travlt, og jeg ikke ligefrem 

havde lyst til en flæskestegsburger, var det  skønt, at opleve at være på 

arbejde i SKIBURGEREN, for der var en rigtig fed stemning, jeg blev 

overrasket over den omsorg der var for hinanden, og  der var fuld 

forplejning og pauser, når man havde brug for det. 

Jeg syntes også, at de unge lige skal have ros med på vejen, jeg syntes det 

er stærkt gået, at de kan feste igennem, og så knokle i sådan en varme, 

selv om de har fået for lidt søvn og har tømmermænd. 

Ja jeg kan kun sige til alle jeg har arbejdet sammen med. Tak for godt 

samarbejde, det har været en stor oplevelse og glæde for mig. 

Jeg håber virkelig at jeg kan få frivilligt arbejde i SKIBURGER år 2013. 

Kærlig Hilsen fra Susanne Hansen 

 

 

 

 

Instruktørkursus i 
skiskydning 

 
     
 

Hvis du er interesseret i skiskydning og gerne vil uddannes som 

instruktør, så læs videre her! 

Danmarks Skiforbund tilbyder et instruktørkursus i skiskydning 28. - 30. 

september 2012 i skitunnellen i Torsby, Sverige, med instruktion af de 

bedste svenske undervisere i skiskydning, blandt andet den tidligere 

norske landstræner, Mikael Løfgren. 

Formålet med kurset er at give deltagerne en bred indsigt i skiskydning, 

så den enkelte er i stand til at lære nybegyndere skiskydningens 

udfordringer på klubniveau i danske skiklubber. 

På kurset vil der være fokus på skydeteknik og skiteknik der er relateret 

til skiskydning, så du skal have et passende egenfærdigheds niveau på ski 

for at kunne deltage. Der kræves ingen forudsætninger i forhold til 

skydning. Målet er at få skiskydning som en fast aktivitet i danske 
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skiklubber. Dette kursus er tænkt som en kickstart af skiskydning i 

Danmark. 

Kursusprisen vil være 2.900 sv.kr. (ca. 2400 dkr. d.d.) inkl. Ophold på 

vandrehjem, kursus, skikort og alle måltider. Transport til Torsby er for 

egen regning. Husk du kan ansøge din skiklub og kommunen om tilskud til 

uddannelsen. 

Nærmere om kurset og dets indhold vil sendes direkte til deltagerne. 

Seneste frist for tilmelding er den 25. august 2012, og hvis du har 

spørgsmål er du velkommen til at kontakte Tom Jensen på mail 

tj@skiforbund.dk eller mobil 20 28 99 67. 

Skovtur til Hedeland 28. juli 

Kl. 9.00 mødtes 35 nye og gamle medlemmer på Hedeland til 

morgenkaffe og derefter var det rundt med bus i et megastort område, 

nemlig Hedeland. 

Det er altså stort og rummer så mange forskellige landskabstyper og 

aktiviteter, som jeg ikke havde drømt om.  

Vores guide snakkede og viste frem uafbrudt i 2 timer på det 16 ha store 

område, som Hedeland er. 

Derefter var der aktiviteter, som boldspil og kanosejlads samt grill mad. 

En stor tak til Vagn for et super arrangement. 

Søren 

Filebænk efterlyses 

Har nogen lige en filebænk, stående i garage eller udhus, som ikke bruges 

og egentlig bare skal ud, så tænk på Hedeland. 

Derfor har du en filebænk du gerne vil af med, så kontakt mig på 

mail vagn.r.hansen@gmail.com eller tlf.  46 78 76 68. 

Vagn 

 

Deltagere til arbejdsgruppen 
på Hedeland efterlyses 

Er du ikke arbejdsramt og har lyst til at give en hånd med ved 

vedligeholdelsen af Hedeland så kontakt mig på 

mail vagn.r.hansen@gmail.com eller tlf.  46 78 76 68. 

Vagn 

 

 

mailto:vagn.r.hansen@gmail.com
mailto:vagn.r.hansen@gmail.com
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Sponsorer til ny lift på 
Hedeland 

Vi har nu i en rum tid arbejdet på at anskaffe og udskifte hovedliften på 

Hedeland. Vi må erkende at prisen desværre kun går én vej, efterhånden 

som vi bliver klogere og klogere på projektet, Hvis vi tager udgangspunkt i 

det tilbud vi havde fået fra vores østrigske leverandør, var der forhold 

omkring leveringen og opsætningen som vi ønskede ændret, bla. at vi 

skulle have ekspertise fra leverandøren med ved opsætningen. 

Omkostningerne ved sådan ekspertise var desværre en del større end vi 

havde håbet på. Men det er den model vi vil vælge, så vi får en lift der 

fungerer, og sælger er medansvarlig for at liften kører forsvarligt og lever 

op til de sikkerhedskrav der stilles til lifte i Europa. Det gør imidlertid at 

projektet bliver en del dyrere. Samtidig har vi valgt at opjustere nogle af 

vores skøn, f.eks. for omkostninger til nye fundamenter og nedtagning af 

de gamle, og samlet gør det at vi ikke kan regne med at gennemføre 

projektet i 2012. 

Vi fortsætter med at søge fonde men vi er blevet mere pessimistiske i 

forhold til om vi kan opnå tilstrækkelige midler ad den vej. Vi har derfor 

også gang i nogle andre tiltag. 

En af de ting vil vil udnytte, er oprettelse af sponsorater. Virksomheder 

(eller privatpersoner) kan blive (med)sponsor på den nye lift, og give 

større eller mindre beløb. Vi vil snart have færdiggjort materiale, som vil 

blive sendt ud til firmaer og virksomheder, og vi vil gøre hvad der skal til 

af opsøgende arbejde. Vi lægger op til at man kan købe forholdsvis små 

sponsorater, og lægger stor vægt på at firmaerne får noget igen: 

1. De får fribilletter til skileje, lift kort og drikkevarer og mad, til x antal 

medarbejdere, afhængigt af størrelsen af sponsoratet. 

2. De får deres logo på hjemmesiden, på en særligt skiliftsponsorside.  

3. De får deres logo på en plakat som opsættes i klubhuset i min 10 år. 

Vi vender naturligvis tilbage med dette, men hvis du kender en 

virksomhed (eller person) der kunne være interesseret i at være 

(med)sponsor på den nye skilift, må du meget gerne kontakte 

fundraiserudvalget. 

Kim 

 

Partnerskab 

Et tiltag fra Danmarks Skiforbund. 

Partnerskab er en mulighed for skiklubber i Danmark, til at indgå 

partnerskab med institutioner om samarbejde indenfor skiløb.  

Her er det oplagt for os at indgå nogle partnerskaber med f.eks. 

børnehaver, skoler, fritidsklubber om partnerskaber, sådan at vi tilbyder 

eftermiddage på Hedeland når vi har åben, med læring, instruktion til 

alpint skiløb. Er der nogle af jer klubmedlemmer der har kontakt til 

institutioner der eventuelt kunne tænkes at indgå en sådan aftale, må i 

meget gerne kontakte undertegnet. 

Aftalen for vores vedkommende bliver når Hedeland har sne og er åben. 



    Side 12 af 12 

Her er hvad partnerskabsaftalen skal indeholde: 

Hvad er et partnerskab: 

Et partnerskab er baseret på et samarbejde mellem skiklubben/Danmarks 

Skiforbund og en skole/børnehave/institution, hvor vilkårene er 

beskrevet nedenfor. Partnerskabet indeholder tilbud om uddannelse i 

grundlæggende skifærdigheder og inkluderer et besøg på 

skolen/børnehave/institutionen, uddannelsesmaterialer og startpakke til 

børnene, profilering af samarbejdet på Skiforbundets hjemmeside og 

profileringsmateriale til brug for skole/børnehave/institution. 

Partnerskabsaftalen kan indeholde flere tilbud end ovenstående som for 

eksempel lærerkurser, konkurrencer, events, etc.. 

Målsætning: 

Danmarks Skiforbund ønsker at udbrede kendskabet til skisporten, og vil 

benytte partnerskabsaftaler til at introducere skisporten overfor nye og 

unge målgrupper, og markedsføre skisportens kvaliteter - personlig 

udvikling, naturoplevelser, fællesskab og skisportens krav til tekniske 

færdigheder, med henblik på hvervning af medlemmer til skiklubben. 

Vilkår: 

Skiforbundet leverer nødvendig startpakke efter aftale med skiklubben, 

uddannelsesmateriale til SkiLeg, profileringsmateriale og sætter 

samarbejdsaftalen på hjemmesiden. 

Skiklubben leverer besøg på skolen/børnehaven/institutionen, 

undervisning af eleverne i en eller flere skiaktiviteter og præsentation af 

materiale på skolen/børnehaven/institutionen. 

Skolen/børnehaven/institutionen leverer elever. 

Kim 

Aktiviteter og deadlines 

Dato Aktivitet Tidsfrist/kommentar 

17. september Yoga starter  

19. september Skigymnastik starter  

4. oktober Klubaften I Roklubbens lokaler 

7. oktober Indlæg til nyhedsbrev, som 
udkommer i uge 41 

Deadline 

2. november Klubfest Information følger 
senere 

9. december Indlæg til nyhedsbrev, som 
udkommer i uge 50-51 

Deadline 

Uge 3 – 2013 Abtenau, Østrig  

Uge 4 – 2013 Kvitåvatn, Norge  

Uge 5-6 – 2013  Japan  

Uge 6 – 2013 Zell am See, Østrig  

Uge 8 – 2013 Les Menuires, Frankrig  

Uge 11 – 2013 Val d’isere, Frankrig  

Uge 16 – 2013 Hemsedal, Norge  

 

Tak til alle skribenter for de fine indlæg. 

Redaktøren 


