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Årsberetning for sæsonen 2007/2008.

Sportsligt:
Kunstskøjteafdelingen har igen haft en rigtig god sæson 2007/2008 rent sportsligt, hvor vi igen med
stolthed fik en Danmarksmester. Anita Madsen blev i begyndelsen af december 07, danmarksmester
for 4. år i træk, i rækken for ”Novice piger”, som har aldersklasse 12 – 15 år, Anita var bare 12 år,
så igen en fantastisk præstation af Anita, som derved samtidigt igen blev udtaget til de Nordiske
Mesterskaber, hvor Anita fik en flot samlet placering som nr. 4, og med bedst teknisk niveau.
Udover dette ”høstede” vores fantastiske piger i alt:
8 guldmedaljer, 8 sølvmedaljer og 4 bronzemedaljer.
Samtidig er Anita Madsen igen udtaget til landsholdet, og Line Carlsen igen udtaget som
kraftcenterløber.
Så alt i alt mener vi at de sportslige forhåbninger blev fuldt indfriet af vores piger, så et stort
tillykke til alle vores piger og vores to fantastiske træner Cheftræner Anni og Louise som hendes
medtræner.
Arbejdsbestyrelsen:
Arbejdsbestyrelsen bestående af Agneta, Flemming, Allan og jeg har i sæsonen arbejdet meget med
at få skabt nogle gode rammer hos os i Kunsten, ud fra den devise, at hvis børnene udvikler sig, og
har det sjovt på og udenfor isen, og i det hele taget fungerer godt sammen socialt, med respekt for
hinanden, hvad enten man er 4. dobbelt dansk mester, eller hel ny på konkurrenceholdet, så har vi
også positive og arbejdsomme trænere – ja, så får man også en bunke hjælpsomme og dejlige
forældre, som altid vil hjælpe til når dette behøves. Dette mener jeg bestemt er lykkedes for os.
Flemming har vi dog måtte sige farvel til, da hans datter i stedet for skøjteløb, har skiftet sportsgren
til svømning, så herfra skal der lyde et stort tak til Flemming for hans store hjælpe igennem
sæsonen, derudover vil jeg samtidigt sige tusind til Agneta og Allan for deres altid store indsats for
alle i klubben. Ann Aagaard skal selvfølgeligt også have et kæmpe tak for hendes store hjælp til os,
på trods af, at Ann ingen børn har i klubben mere, eller daglig gang har i RSIK, men blot sin altid
store lyst til at hjælpe.
Der skal samtidigt også lyde et meget stort tak til alle de forældre, som altid deltager og hjælper før,
under og efter, hvad enten vi har haft juleafslutning, fællesspisning elle lign., og deres altid
medvirken til, at man har lyst til at være i arenaen.
Vi vil også gerne nævne, at bestyrelsen har haft et rigtigt godt samarbejde med Dansk Skøjte Union,
især på elite-siden, da der med landsholdsløber og kraftcenterløber er brug for sparring mellem
Union og klubben.. Især en tak til Unionens sportschef Maria Mclean, som altid står der, når det
behøves.

Endelig kan jeg kort nævne, at Kunsten fra sæsonens start har fået kørt en ny hjemmeside i stilling,
som nu fungerer rigtig fint.
Trænere:
I den forgange sæson har alle vores hjælpetrænere gjort et kæmpe stykke arbejde med alle vores
skøjtepiger og drenge på breddeniveauet, hvilket de alle (Sidsel, Charlotte og Sabrina) skal have et
kæmpe tak for. I samarbejde med dem forsøger vi hele tiden at skabe forbedringer for alle vores
breddeløbere, hvilket ikke ville være muligt for os, uden dem.
Louise, som vi ansatte i starten af sæsonen, har vist at være en kæmpe gevinst for os alle, ungerne
elsker Louise med hendes altid gode humør og i samarbejdet med Anni, vores cheftræner, har det
samtidigt vist sig at dette har udviklet sig til et helt fantastisk samarbejde dem imellem, hvilket
betyder at vores konkurrencehold aldrig har fungeret bedre end det gør nu, både sportsligt og
socialt, samtidigt får vi konstant nye medlemmer fra andre klubber, hvilket jeg mener skyldes denne
positive udvikling. Så også tusind tak til Louise for hendes altid store indsats i vores klub.
Vores målsætning er at skabe den bedste Kunstskøjteklub i Danmark, som for vores elite kan måle
sig med de bedste løbere i Skandinavien, og for vores bredde løbere skabe de sjoveste rammer
omkring træningen, samt i sin helhed få skabt nogle rigtige gode sociale bånd på tværs iblandt alle
vores løbere, hvilket vi er i fuldt gang med.
Vores cheftræner Anni vil jeg selvfølgelig igen, sige tusind tak for en god sæson med nogle rigtige
gode resultater igennem sæsonen, Anni er også rigtig glad for vores disponering omkring nye
trænere, specielt Louise og det samarbejde viser sig allerede nu, er meget frugtbart.
I forbindelse med vores afslutning fejrede vi samtidigt Annis 25 års jubilæum i RSIK som træner,
som blev en super god dag for os alle.
På vegne af Kunstskøjteafd. arbejdsbestyrelse, vil jeg godt sige tak til hele RSIK, for det gode
samarbejde vi igen i den forgangne sæson har haft på tværs i klubben.
Formand for arbejdsbestyrelsen
Henrik Madsen.

