Bestyrelsens beretning for sæson 2015-16
Så er det 4. gang jeg har skrevet formandens eller bestyrelsens beretning – denne gang bliver så også den
sidste for mit vedkommende. Det er både med lettelse og sorg, at jeg siger farvel til posten som formand.
Det har været sjovt, spændende, udfordrende – men også krævende og drænende. Det har været krævende
og drænende fordi, nu er jeg helt ærlig, at mange forældre stiller så store krav og forventninger om alt til os
som FRIVILLIG bestyrelse. Jeg har i mange og lange perioder lagt mere end 20 timer om ugen FRIVILLIGT i
klubben for at tilgodese trænere, løbere men også desværre i al for høj grad forældre og det har kostet på
den private konto og en af grundene til at jeg stopper som formand. Jeg opfordrer til at vi som
forældregruppe i langt højere grad begynder at tænke mere over, hvad det er vi beder vores bestyrelse om,
ellers er jeg bange for, at vi også vil skræmme det nye formandskab væk! Jeg er klar over, at det er et fåtal
af forældre, der meget engageret bliver ved at ”brokke” sig, men det dræner og det ødelægger kulturen.
Hav nu tillid til at bestyrelse og trænere kan varetage det sportslige og har man ikke den tillid, så skal man
måske overveje om det er i RSIK man skal være. SAMTIDIG er jeg super glad for den tillid og opbakning,
der også er vist til RSIK fra løberne og forældrenes side. Vi var nede at vende for 4 år siden, hvad angår
medlemstal og I der var tilbage har været trofaste og blevet selv i dårlige tider, vi har fået vendt bøtten og
det er KUN med jeres hjælp. Jeg er glad for, at den gruppe løbere vi har, er RSIK løbere og ikke en masse
løbere udefra, der skifter, når tingene ikke lige spiller, som de ønsker det. I har holdt ud og nu er jeg sikker
på, at I også er med til at høste frugterne af det store stykke arbejde, der er lavet i klubben og af vores
trænere. Det har været sjovt, spændende og udfordrende på den gode måde at være formand fordi jeg har
mødt og skiftet bekendtskab med en masse dejlige trænere, løbere og forældre. Jeg har fået udviklet mine
kompetencer for ledelse og kommunikation og ikke mindst tålmod. Jeg har været med til at skabe
strukturen og organisationen på ny i RSIK og det har været spændende og især fordi resultatet viser sig at
være et godt og solidt fundament for fremtiden – hvordan vi er i RSIK – hvordan vi taler og opfører os,
hvordan vi træner i RSIK – hvad vil vi med RSIK. Stabilt medlemstal er altafgørende for et godt resultat og
det har vi nu haft gennem de sidste 2-3 sæsoner.
Vi havde valgt i år, efter et par hårde sæsoner med meget konkurrencearbejde, kun at byde ind på en
funskatekonkurrence og så Copenhagen Dance Cup.
Funskate forløb som sædvanligt, fristes jeg til at sige – som en stor succes. Mange dejlige frivillige hænder
hjalp på dagen med smil på læben. Tak især til Marianne der trak et stort læs med maden og køkkenet og til
Joan/Nikolaj for dejlig sponsoraktivitet.
Vi (forældreforeningen) har ydet tilskud til Friløbs- og Funskatekonkurrence.
Vi har fået en uddannet 5 nye hjælpetræner ved Nicole O, Linus, Caroline F, Natasja og Josephine. Stor
opgradering af trænerkapacitet på funskate, der nu stort set kun trænes af uddannede trænere. Der er
stadig holde-i-hånd løbere også – og dem kan vi ikke undvære især med det store ryk-ind vi har oplevet
igen i år. Vi udbyder noget af det bedste funskatetræning i Danmark med rigtig mange trænere og hjælpere
på holdet. Samtidig med en god struktur som vi har fået oparbejdet med mandagsholdet, der tager godt
imod alle nye løbere – en tak til John som er der hver gang og hjælper med stort og småt og har helt styr
på skøjteudlejningen.
Vi har valgt i år at udelukkende tilbyde april træning til RSIKs egne løbere set i betragtning af oprettelsen af
rigtig mange nye tiltag især vores solodanshold er vi stolte af at have fået stablet så hurtigt på benene,
kæmpe ros til Lucie og med fantastiske resultater for de løbere der har deltaget i konkurrencer, de to
løbere, der har været klar til at konkurrere i år har vundet alt, de har stillet op til. Til weekendens
kommende CDC stiller RSIK op med ikke mindre end 7 solodansere (desværre er 3 taget på ferie) men at
have gjort 10 løbere klar til konkurrence på kun 1 sæson er intet mindre end imponerende – igen mega ros
til Lucie. Vi planlægger at afholde camp igen i år i uge 31 i år som RSIK camp for ALLE vores hold, der har
alle allerede fået invitation, programtræning i weekenden i uge 31. Vi har ikke besluttet om vi skal lægge

billet ind på andre konkurrencer til næste sæson end Dance Cup. Opstart (alm. Træning) for funskate og
alle andre uge 32 (samtidig med skolen).
Vi afholder igen i år træner/løber seminar for konkurrenceholdet i april i år får vi fornemt besøg igen –
denne gang af RSIKs verdensstjerner isdanseparret Laurence/Nikolaj, som for alvor har sat isdans og
dermed RSIK, som de er medlem af på verdenskortet. De blev for 2. år i træk nr 9 til EM og skal til VM lige
om hjørnet.
Om resultater på konkurrenceholdet generelt kan vi nævne at efter et par fattige sæsoner uden de store
topresultater er RSIK igen på banen, vi vinder medaljer til alle konkurrencer og flere af slagsen. Line
Carlsen, Mejse Freno, Caroline Eilsø, Charlotte Jensen og Nicole Trasborg har flere gange været øverst på
skamlen, imponerende flotte resultater og pointscorer for begge piger. Derudover har Amanda også i årets
løb prydet medajleskamlerne til konkurrence. DEJLIGT vi igen er med i det skarpe selskab om medaljer.
Derudover er det glædeligt at se, at rigtig mange af vores løbere er i rivende udvikling med rigtig flotte
forbedringer på deres score fra konkurrence til konkurrence.
Funskate har også haft en fantastisk sæson med RSIK løbere langt fremme ved alle konkurrencer, det der
har været rigtig dejligt i år er at flere nye løbere fra gang til gang er kommet med i finalerne og det er heller
ikke de samme der konstant er på podiet – men mange nye popper op og det er jo kun positivt. Som sagt
en fantastisk sæson der kulminerede i Odense til finalen med så mange flotte placeringer og medaljer OG
VI FIK POKALEN FOR ØST – dvs flest point for ”bedste resultater”. Vi gør det rigtige i RSIK, planlægning
og afvikling af træning og konkurrence. En stor tak til Fie, der har fået sørget for den struktur og positive
udvikling i samarbejde med vores dygtige hjælpetrænere og holde-i-hånd’ere.
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 undertegnede sidder som
formand og i den forbindelse har deltaget i dialogmøder og seminarer i løbet af året for at forbedre
vilkårene for os.
VI ER MERE END GLADE for at kunne meddele at hele vores nuværende trænerteam er intakt til næste
sæson. Det skaber kontinuitet og det er noget vi i bestyrelsen har lagt vægt og fokus på. Vi er samtidig også
sikre på, at have set rigtigt med ansættelse af en fuldtidstræner, allerede nu kan vi se stor udvikling og flotte
flotte resultater hos mange af vores løbere, der er ting, der kan blive bedre og det arbejder vi hele tiden på
i samarbejde med trænerteamet.
Til slut vil jeg sige TAK til sponsorer, der har gjort det muligt - TAK til alle jer i RSIK, løbere, trænere og
forældre der har beriget mit liv med oplevelser, jeg ikke ville have været foruden, selvom det i perioder
også har trukket tænder ud. TAK fordi I er som I er hver og en – alle betyder I noget særligt for mig. TAK
til alle udvalg og andre forældre, der med frivillig arbejdskraft får klubben til at fungere, uden jer gik det
ikke. TAK især til en velfungernede forældreforening og jeres super fine og hyggelige arrangementer. TAK
til en bestyrelse der har holdt mig ud igennem 4 år – med mine mærkelige tider at sende mails og beskeder
på midt om natten, med mine korte deadlines og forventninger om svar og handlinger – NU og ikke i
morgen…TAK til Mette for konstant at bakke mig op, TAK til Marianne som har været min højrehånd i
med og modgang, TAK til Ann, der har lært mig ikke at ligge søvnløs om natten over budgetter og
regnskaber – med dit – tag det nu roligt, er vi kommet i land hvert år. Jeg er blevet opfordret/bedt om at
blive i bestyrelsen og det har jeg sagt ja til – hvis jeg bliver valgt ind.
VI GLÆDER OS TIL SÆSON 2016/17.

