Bestyrelsens beretning for sæson 2013-14
Vi i bestyrelsen har set det som vores fornemste opgave at skabe arbejdsro til løbere og trænere, at skabe
ro i forældregruppen ved at skabe struktur på organisation, kommunikation og træning.
Vi ville gerne have mere dynamik/bevægelse på holdene, således at små løbere hurtigere kan komme op i
gennem systemet, så vi kan sikre en fremtidig ”fødekæde” af gode løbere.
Vi havde mål om få ansat decideret off-ice træner og ballettræner.
De mål mener vi at have nået og er uden at prale jævnt tilfredse med vores indsats.
Der er sket en kæmpe udvikling med rigtig mange af vores løbere, flere og flere lander de svære spring, der
bliver arbejdet med piroutter og trinserier – noget vi har manglet rigtigt meget i de senere år.
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 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.
Vi har afholdt et fantastisk flot SM/SC – 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 et så vellykket mesterskab. Resultaterne var i den
weekend helt i top og vi ”væltede” os faktisk i medaljer – ikke mindre end 10 blev det til.
DM blev skrevet i Isdansernes tegn – vi havde imponerende besøg af vores to udenlandske par, som
præsterede flotte flotte danse og tryllebandt hele publikum i Herlev. Siri/Emil vandt DM og Kamille/Linus
vandt sølv. Derudover deltog Sofie og Alberte.
Vi skal ikke fokusere udelukkende på medajler når vi taler konkurrenceholdet – både fordi vi ikke har fået
så mange, men også fordi den positive udvikling, vi som klub er inde i – tager tid og vores
”generationsskifte” er i fuld gang og vi ser lyst på fremtiden. Taler vi derimod Funskate – så kan vi godt
tillade os at prale i år. Funskateholdet har skovlet medajler ind til alle konkurrencer, virkelig imponerende
indsats af løbere og trænere. Værket blev kronet med to DM titler til Funskate finalen i Odense ved Sofie
og Nicole.
Vi nåede op på 46 funskateløbere inkl. dem på funskate free og hold 5 i år. En opstart med 25 medlemmer
og en tilgang på mere end 20 løbere. Det er et virkelig flot resultat, håber at vi til næste sæson ikke skal ud
at finde 25 nye igen igen, men april og maj træning gør at der ikke er så lang en pause og at alle starter op
igen til august.
Vi fik i år sponsorhjælp til super flotte jakker til alle konkurrenceløbere og senere også til Funskate free.
Tak.
Vi fik i år også sponsorhjælp til træningsjakker til alle konkurrenceløbere – Tak til Dorthe Andersen!
Vores farve er rød –uanset om løberne synes om det eller ej!
Vi (forældreforeningen) har ydet tilskud til Ballettræning, 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 hjælpetræner ved Veronica og havde 11 løbere på hold-i-hånd kursus.

Vi har haft Sofie (som ikke længere er medlem hos os) udtaget til Kraftcenter træning.
Vi arrangerer april træning igen i samarbejde med Gladsaxe, vi er med til forsommer og vi planlægger at
afholde camp igen i uge 32, programtræning i weekenden i uge 32, vi lægger billet ind hos DSU på en
funskate konkurrence, Friløbskonkurrencen og Dance Cup. Opstart for funskate uge 33 (samtidig med
skolen).
. Vi afholder træner/løber seminar i april med tidligere verdensmester Maurizio Magaglio.
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.
Vi er super glade for at hele vores trænerteam har sagt ja til at fortsætte næste sæson, det skaber
kontinuitet og ro hos alle – løbere, forældre og klub, at alt det gode hidtige arbejde kan fortsætte til næste
år.
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, tak til mandagsudvalget med Cornelia i spidsen, tak til Elena for at have taget tørnen med
skøjteudlejning, 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
Maria, Marianne, Vit og Ann for et super godt samarbejde i bestyrelsen. Tak til Andrew for at passe på
vores hjemmeside (vi har planer om en snarlig opdatering af hold og med billeder). Tak til Isdanseudvalget
for fin afholdelse af Dance Cup.

