	
  

Bestyrelsens beretning for sæson 2014-15
Som noget af det, der har fyldt mest i år må vi nævne ansættelsen af en fuldtidstræner med alle overvejelser
for og imod samt afholdelse af 3 arrangementer i DSU regi.
Vi er sikker på vi har taget en rigtig og god beslutning med ansættelsen af Lucie, som officielt påbegynder sin
trænergerning i RSIK d. 1.4. Vi glæder os til samarbejdet og håber I alle vil tage godt imod Lucie. Vi har i feb.
måned mistet Bue, der ikke kunne sige nej til et tilbud som cheftræner i Århus. Resten af vores trænerteam
er intakt og vi skal i løbet af foråret have fordelt timerne. David ønsker ikke at være ansvarlig længere for
isdans, vi håber at kan indgå en overgangsordningsaftale med ham omkring Lucie og isdans.
Vi har afholdt en fantastisk flot Funskatekonkurrence og Friløbskonkurrence samt Copenhagen Dance Cup
– hvor jeg endnu engang gerne vil takke alle de frivillige, der stillede op og var med til at det kunne lade sig
gøre at afholde så mange vellykkede konkurrencer.
3 store afholdte arrangementer har trukket tænder ud på flere af os og vi har trukket hårde veksler på den
skare af frivillige, der ALTID stiller op med deres hjælp og tid i klubben. Det er virkelig imponerende med
den store opbakning fra jer alle. Jeg kan ikke sige det stort og varmt nok TAK.
Vi har klart set skriften på væggen i år omkring vores konkurrencehold, der bliver færre og færre af de
ældre løbere og så har vi været bunduheldige med en del skader, det har amputeret holdene i løbet af
sæsonen, men også gjort at vi har måtte tænke lidt mere ud af boksen. Vi har oprettet et funskate mini
hold, som får en ekstra træningstime om ugen på 9 løbere og det er noget vi løbende skal blive bedre til at
”udpege” løberne i en tidlig alder. Funskate er et fantastisk tiltag men der kan være en ”risiko” for at nogle
løbere, der kunne være blevet konkurrenceløbere ”hænger” lidt fast i funskatedelen, så det er noget vi
arbejder på at være mere opmærksomme på. Vi ser dog stadig optimitisk på fremtiden med en god blanding
af M, K2 og en bred K flok samtidig med vi skal kigge på de små nye.
Vi bruger rigtig meget tid og kræfter på trivsel – ikke at I altid ser eller mærker det, men vi mener det er
meget vigtigt, at der bliver taget hånd om mulige konflikter også gerne inden de bliver til konflikter. Det er
faktisk næsten aldrig blandt løberne – men udelukkende forældreissues vi tager os af….lidt tankevækkende,
men vi vælger at se det positivt som, at vi har en flok dedikerede og engagerede forældre.
DM der deltog Caroline samt Emil/Siri – og vi havde igen, trods hårde odds, imponerende besøg af vores
to udenlandske par, som præsterede flotte flotte danse og tryllebandt hele publikum i Herning. Siri/Emil,
Laurence/Nikolaj, Sarah/Malcolm vandt DM og Caroline blev nr. 10
Vi nåede op på 60 funskateløbere inkl. dem på funskate free. En opstart med 40 medlemmer og en tilgang
på mere end 20 løbere. Det er et virkelig flot resultat, vi lægger et stort stykke arbejde i vores funskate og
det bliver ved at bære frugt, der er styr på velkomst og struktur på træning og trænere
Vi (forældreforeningen) har ydet tilskud til Friløbs- og Funskatekonkurrencer, apriltræning og forsommer,
da vi mener når økonomien ser godt ud, at pengene skal retur til løberne.
Vi har fået en uddannet 4 nye hjælpetræner ved Emil, Silke, Adelia og Mejse. Veronica, Silke, Rafael, Sara og
Bue har eller er i gang med at tage dommeruddannelser, super dejligt med den megen interesse for at lave
arbejde for klubben og sporten.
Vi arrangerer april træning igen i samarbejde med Gladsaxe, vi er med til forsommer og vi planlægger at
afholde camp igen i uge 32 i år som RSIK camp for ALLE vores hold, nærmere info følger, programtræning i
weekenden i uge 32, vi lægger billet ind hos DSU på en funskate konkurrence og skal også afholde Dance

	
  

	
  

Cup om alt går den rette vej. Opstart (alm. Træning) for funskate og alle andre uge 33 (samtidig med
skolen).
Vi afholder igen i år træner/løber seminar i april med tidligere verdensmester Maurizio Magaglio.
Pilotprojekt om samtræning med ishockey.
Vi har kæmpet en kamp med Rødovre Kommune, en kamp som fortsætter for fremadrettet at få kommunal
is i april og maj og del af august, vi finder det urimeligt at skal leje os ind i egen hal – men trods alt bedre
end slet ingen is. Vi er repræsenteret i Brugerbestyrelsen vedr. vores anlæg, hvor Heidi sidder som formand
og i den forbindelse har deltaget i dialogmøder og seminarer i løbet af året for at forbedre vilkårene for os.
Marianne og Heidi deltager i april måned i DSUs strategiseminar, som vi ser frem til med spænding og
forventning.
Vi synes, at kan mærke en større tillid og forståelse i forhold til at være forældre, der nemmere kan ”læne
sig lidt tilbage” og lade alt det sportslige foregå på isen og være en sag mellem trænere og løbere. Det er
dejligt når tilliden kan mærkes hele vejen rundt – og er også med til at skabe ro til at have fokus på det
vigtige – træning, udvikling, konkurrence og på de enkelte løbere.
Stor tak til Giulia for hendes store arbejde med og i trivselsudvalget, tak til Tina for hendes store arbejde i
fuskateudvalget, Tina træder nu efter flere års stort arbejde ud af funskateudvalget. Tina har påtaget sig alt
det administrative arbejde omkring tilmelding til bl.a konkurrencer og det har ikke altid været nemt men
arbejdet er blevet udført super godt og det siger vi tak for Tina. Tak til mandagsudvalget med Cornelia og
John i spidsen, tak til Elena for at have taget tørnen med skøjte/kioskvagterne, det er ikke altid det mest
taknemmelige job, det er gået over al forventning og der er kommet en god forståelse for vigtigheden at
dette stykke arbejde, som vi forældre må påtage os. Tak til Susan, Marianne, Vit, Elena, Giulia og Ann for et
super godt samarbejde i bestyrelsen. Susan har valgt at trække sig fra bestyrelsen, tusind tak for din indsats
det forgangne år og velkommen til Forældreforeningen, hvor du heldigvis har valgt at lægge dine kræfter
efter Maria. Tak til Mette for at passe på vores hjemmeside og hjælp med alt det grafiske og programmer
etc. Tak til Isdanseudvalget for fin afholdelse af Dance Cup. TUSIND tak til vores fantastiske
forældreforening, der gør vores arrangementer hyggelige og vellykkede.
VI GLÆDER OS TIL SÆSON 2015/16.

	
  

