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Årsberetning for sæsonen 2008/2009.

Sportsligt:
I kunstskøjteafdelingen havde vi sportsligt igen en rigtig god sæson 2008/2009, hvor vi igen
høstede mange medaljer til de danske konkurrencer. Vi har fastholdt vores målsætning om at være
Danmarks bedste eliteklub i kunstskøjteløb. Til de danske mesterskaber fik vi en flot sølvmedalje,
til Anita Madsen i rækken junior damer som har aldersklasse 15 – 19 år, Anita var 13 år, så det var
en rigtig flot præstation. Til sjællandsmesterskaberne fik vi i suveræn stil en mester i Junior
damerækken, Anita Madsen som er nu 5 dobbelt mester i streg, en sølvmedalje i rækken springs,
som er i alderen 10 – 12 år til Veronica Humlebæk Jensen, samt en bronzemedalje i rækken cubs
som er i alderen 8 – 10 år til Ester Christiansen.
Vi var også repræsenteret ved de nordiske mesterskaber, hvor Anita var den yngste i rækken junior
damer, der fik en 8. plads i kort program, og en 9. plads i friløbet. Derudover var vi også via
landsholdet med Anita ved tre internationale mesterskaber i henholdsvis Hvide Rusland og Tjekkiet
(ISU junior Grand Prix) samt Holland, hvor Anita løb imod nogle af verdens bedste junior damer
løbere, sluttede i den bedste halvdel af rækkerne. Holland var Anita nr. 11 efter kort program, og
blev nr. 7 i langt, og fik en samlet 9. plads – der var 23 løbere repræsenteret ved denne konkurrence.
Vores fantastiske piger på vores konkurrencehold ”høstede” i alt:
12 guldmedaljer, 7 sølvmedaljer og 8 bronzemedaljer.
Samtidig var Anita Madsen igen udtaget til landsholdet, samtidigt blev Line Carlsen, Freja
Valdsgaard og Ester Christiansen udtaget som kraftcenterløber. Kraftcenter er fundamentet som
kommende landsholdsløbere bliver udviklet på.
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 omkring konkurrenceholdene, Anni og
Louise for en super flot sæson.
Arbejdsbestyrelsen:
Arbejdsbestyrelsen blev i sidste sæson reduceret til kun 3 personer, bestående af Agneta, Allan og
jeg, som har fortsat vores arbejde, for at skabe så optimale rammer som muligt i vores del af
klubben, dette var dog ikke muligt uden vores forældre omkring konkurrenceholdene, som er en
uvurderlig hjælp hos os i Kunsten, så en kæmpe stor tak for den support og hjælp vores forældre
gruppe altid yder, samtidigt en stor tak til Maj-Britt som varetager vores nye flotte hjemmeside.
På vores generalforsamling i vores arbejdsbestyrelse i Kunsten indtrådte Thomas Valdsgaard, som
fremadrettet skal stå for vores breddeafdeling – velkommen til Thomas.
Der skal også lyde et stort tak til Ann Aagaard, som stadig er en uvurderlig hjælp for os, med
hendes overblik over vores økonomi i Kunsten.

Vi vil også gerne nævne, at bestyrelsen igen i det forgangne år har haft et rigtigt godt samarbejde
med Dansk Skøjte Union, hvor undertegnede er trådt ind som næstformand, samtidigt mener vi at
med vores aktive indsats på eliteudviklingen, at vi bliver en stadigt vigtigere klub for Dansk Skøjte
Union, især på elite-siden. Igen i år skal der lyde en tak til Unionens sportschef Maria Mclean, som
altid står der, når det behøves.
Trænere:
I den forgange sæson har alle vores hjælpetrænere igen gjort et kæmpe stykke arbejde med alle
vores skøjtepiger og drenge på breddeniveauet, hvilket de alle (Sidsel, Charlotte, Sabrina, Amanda,
Mia og Michelle) skal have et kæmpe tak for. Amanda, Mia og Michelle har netop i år modtaget
deres bevis på at de har bestået hjælpetræneruddannelsen, så på den front vil vi også fremadrettet
fastholde vores målsætning om at skabe vores egne klubtrænere. I samarbejde med dem alle
forsøger vi hele tiden at skabe forbedringer for alle vores breddeløbere, hvilket ikke ville være
muligt for os, uden dem.
Louise har varetaget det overordnede ansvar for alle vores breddeløbere og trænere, hvilket har
betydet, at vi har højnet niveauet hos både trænere og løbere på bredden. Louise er med hendes altid
gode humør en meget værdsat træner for os alle i klubben, Louise har i sæsonen ydet et fantastisk
stykke arbejde med vores piger, som vi herfra selvfølgeligt værdsætter meget højt.
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 både nationalt og internationalt igennem sæsonen, Vi er af den overbevisning at
Anni bestemt er en af landets absolut bedste trænere, hvilet selvsagt er et stort aktiv for vores klub.
Anni er meget tilfreds med samarbejdet med Louise, som stadigt udvikler sig ganske positivt.
Afslutningsvis vil jeg på vegne af Kunstskøjteafd. sige tak til hele RSIK, for det gode samarbejde vi
har i hovedbestyrelsen, hvor jeg mener der ydes et kæmpe stykke arbejde til fordel for hele RSIK.
På vegne af Kunstskøjteafd.
Henrik Madsen.

