RSIK
Kunstskøjteafd.
Årsberetning for sæsonen 2009/2010.
Sportsligt:
Man fristes til at sige at vi igen i år havde en flot sæson på det sportslige plan, men faktum er at det
ikke bare var et flot år, men et super flot sportsligt år for RSIK kunstskøjteafdeling. Vores løbere
høstede mange flotte medaljer, og jeg har overværet rigtigt mange flotte skøjtepræstationer af vores
løbere igen i år. Af de mange flotte resultater vil jeg nævne en yderst flot en af slagsen, nemlig da
Anita Madsen for 5. gang blev dansk mester. Præstationen var helt ud over det sædvanlige, med 5
trippelspring i sit lange program, satte Anita sine konkurrenter helt til vægs, og vandt dermed sin
første titel i Junior Dame rækken. Endvidere skal det nævnes, at vi fik to sjællandsmestre ved Sofie
Viggers i rækken ”springs” og Anita Madsen i rækken ”junior damer” – Sofie er nu dobbelt
sjællandsmester, og Anita er nu 6 dobbelt sjællandsmester i træk.
Samtidig skal det siges at vi derudover fik utallige af guldvindere, sølv medajler samt
bronzemedaljer i alle de andre konkurrencer vi i sæsonen stillede op i.
Internationalt havde vi i starten af sæsonen vores mesterskabshold af sted til en stor konkurrence i
Finland, hvor de havde Louise med som træner, som dermed også var den sidste for Louise som
træner for os i denne omgang, da Louise blev ansat på fuld tid i TeamDanmark. Pigerne havde en
fantastisk tur, og fik løbet noget super godt skøjteløb, krydret med en flot guldmedalje i rækken
”springs” til Sofie Viggers. Anita Madsen var dog ikke med på denne tur, da Anita igen i år var ude
til ISU Grand Prix i henholdsvis Istanbul, samt til en stor konkurrence i Graz, Østrig, hvor Anita løb
flot og lå nr. 3 efter kort program, og sluttede i en tæt top på en flot 9. plads – med over 100 point.
Anita sluttede sæsonen af med deltagelse til de Nordiske Mesterskaber i Asker, Norge.
Vores K-løbere har som sagt igen i år klaret sig rigtigt flot med mange flotte løb og flere medaljer –
de er vel nok et af de bedste K-hold i dansk kunstskøjteløb.
Vores fantastiske piger på vores konkurrencehold ”høstede” i alt:
8 guldmedaljer, 5 sølvmedaljer og 3 bronzemedaljer.
Det er glædeligt at vi igen kan bryste os af et Iskrystalhold med bid i, vores løbere på dette hold har
i år deltaget i 2 ud af 3 iskrystalkonkurrencer, hvoraf vi vandt den sidste af slagsen, og blev samlet
nr. 2 – så et rigtigt flot resultat til jer løbere på vores iskrystalhold.
Vi har i år haft 5 løbere på Kraftcenter (Ester, Sofie, Freja, Line C, og Anita), hvoraf Anita blev
udtaget til Landsholdet. De har været på nogle gode landssamlinger, hvor de er blevet undervist af
en af de absolut bedste trænere i Europa, vi håber at Rødovre igen til næste sæson vil være
repræsenteret på Kraftcenter.
I år gennemførte vi et år før alle andre klubber i dansk skøjteløb, Funskate Serien for alle vores
breddeløbere – som fremadrettede betegnes som Funskate løbere. Vores funskate har i år deltaget i
4 Funskate konkurrencer, og har præsteret virkeligt godt med masser af flotte placeringer – dette
beviser at vores trænere gør et rigtigt godt arbejde med løberne – flot gået til alle jer på Funskate
holdene.

I starten af 2010, blev vi alle ramt hårdt ved at vores cheftræner igennem mere end 25 år, valgte at
stoppe sin karriere i Rødovre, dette medførte at vores to assistent trænere David og Michael, fra den
ene dag til den anden stod alene med alle vores løbere omkring hele vores konkurrencehold og
Iskrystalhold, med hjælp fra Mia. Det gav og selvfølgeligt en masse sportslige udfordringer, som vi
skulle løse både på kort og på langt sigt, på kort sigt betød det en svær tid for vores løbere, men alt i
alt er jeg af den overbevisning, at de alle kommer stærkere ud af denne oplevelse på den anden side,
hvilket jeg mener vi er på vej til at være, og en ny tid kan begynde for vores løbere, med masser af
nye spændende udfordringer.
Arbejdsbestyrelsen og frivillige.
Jeg vil godt komme med et kæmpe stort tak til vores arbejdsbestyrelse, som i år har haft en lang og
meget hård sæson, med massere af aktiviteter, daglige gøremål og massere af udfordringer. Uden
Allan og Thomas var vi ikke nået igennem denne sæson på så flot vis som jeg mener vi er. Sæsonen
i år har uden tvivl været en hård omgang for os, med et stort flot afholdt DM, en cheftræner som fra
dag til dag vælger at stoppe hos os, udfordringen med at få ansat en cheftræner, som kan opfylde de
forventninger vi stiller i Rødovre. Vi meldte ud på dag 3 efter at vi var bekendt med dette, at vi ville
have en ny cheftræner på plads til sæsonstart 2010 / 2011 – vi havde 2 yderst velkvalificerede
emner som vi arbejdede med som ny cheftræner, det lykkedes os at få skrevet en toårig kontrakt
med det ene emne – nemlig Julia Sandsten. Samtidigt kunne vi præsentere, at Julia starter hos os pr.
1. april 2010, hvilket er 3 måneder efter Anni stoppede. Vi er meget tilfredse med dette udfald og
har stor tiltro til at Julia i samarbejde med David og den øvrige trænerstab, vil skabe et yderligere
løft af vores løbers niveau.
Endvidere skal der lyde en stor tak til Maj-Britt som jeg ved bruger utallige timer på vores flotte
hjemmeside – det skal hertil siges at en sådan hjemmeside ikke bliver mere dynamisk end vi alle
vælger at gøre den til, ved at støtte op med materiale fra konkurrencer, arrangementer og lign.
Bestyrelsen håber at Maj-Britt vil fortsætte styringen af vores hjemmeside, måske i samarbejde med
yderligere en frivillig forældrer.
Ann Aagaard stiller igen op som kasserer i vores arbejdsbestyrelse, Ann har igen i den forløbne
sæson været med bag om Allan til at styre vores budget – vi ser frem til at Ann bliver en del af
vores arbejdsbestyrelse igen.
Vores forældregruppe – ja vi kan ikke takke jer nok for den opbakning og støtte i har vist os igen i
år – vores DM blev vel nok det flotteste og mest gennemførte mesterskab der er set i mange år, det
var selvfølgeligt toppen for os alle i denne sæson, der skal også her lyde en meget stor tak til jer
som var med til at gøre DM til det som det blev – det var en fornøjelse for os at arbejde sammen
med jer omkring DM.
Vi håber at med der igen i næste sæson bliver en ligeså stor opbakning til de arrangementer som vi
har lagt billet ind på.
Vi vil også gerne nævne, at bestyrelsen igen i det forgangne år har haft et rigtigt godt samarbejde
med Dansk Skøjte Union, hvor undertegnede blev genvalgt for en to årig periode som næstformand
i DSU’s bestyrelse, samtidigt mener vi at med vores aktive indsats på eliteområdet, at vi bliver en
stadigt vigtigere klub for Dansk Skøjte Union.

Trænere:
I den forgange sæson har alle vores hjælpetrænere igen gjort et kæmpe stykke arbejde med alle
vores skøjteløbere på Funskate holdene, hvilket de alle, Sidsel, Charlotte, Sabrina, Amanda, Mia og
Michelle, samt vores hold i hånd piger Emily, Emily, Maria og Sophie skal have et kæmpe tak for.
Vi har i år, 4 piger på hjælpetræner uddannelsen, Emily, Emily, Maria og Sophie. så på den front vil
vi også fremadrettet, fastholde vores målsætning om at skabe vores egne hjælpetrænere og måske
på sigt få dygtige klubtrænere af den vej. 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 – derfor vil
jeg godt takke jer alle for den store indsats i yder.
Planen inden vi startede denne sæson op var at vi med ansættelsen af David og Louises nedtrapning
af timer hos os, skulle skabe et super godt trænerteam, sammen med Anni som var vores daværende
cheftræner. Men Louise blev nødsaget til at stoppe hos os i starten af sæsonen, da hun blev tilbudt
af TeamDanmark at blive fuldtidsansat, dette var et stort tab for os, jeg vil godt takke Louise for alt
det hun har tilført vores klub og det fantastiske stykke arbejde hun har ydet overfor vores løbere, jeg
ønsker hende alt held og lykke i fremtiden og ved at hun er savnet hos alle vores piger.
Få dage før vi skal starte op efter jule- og nytårsferien, modtager vi i bestyrelsen en mail fra vores
daværende cheftræner, at hun vælger at stoppe hos os med dags varsel. Det satte selvfølgeligt alle
vores planer om udvikling på isen helt i bero, da vi sammen med David og Michael efter bedste
evne skulle stable en midlertidig plan på benene samtidigt med at vi måtte i gang med at finde en ny
kompetent cheftræner, som kunne leve op til den funktionsbeskrivelse vi havde som udgangspunkt.
Der skal lyde et meget, meget stort tak til David og Michael for deres ikke bare store indsats
igennem hele sæsonen, men i særdeleshed deres ekstraordinære store stykke arbejde i anden halvdel
af sæsonen. Endvidere vil jeg også godt takke Mia og Sandra for deres hjælp i denne hårde tid – tak
for det.
Med 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, mener vi at vores nye cheftræner Julia Sandsten, sammen med vores øvrige trænere, er
den helt rigtige til at udføre dette arbejde hos os, hvorfor vi med stor glæde byder Julia meget
velkommen hos os.
Anni var en institution i RSIK Kunstskøjteløb, Anni har været omkring klubben siden hun var bare
4 år, Anni har stået i spidsen hos os som cheftræner i mere end 25 år og skabt utallige af superflotte
resultater sammen med sine løbere, Anni har været er stor del af den sportslige succes RSIK
Ishockey har haft, ved at det var Anni som i sin tid oplærte Hekki i alle de skøjteøvelser han med
kæmpe succes har udført i RSIK og mange andre steder og stadigt gør den dag i dag. Anni har kort
fortalt været en stor træner i RSIK i rigtigt mange år, derfor er det med et stik i hjertet at vi siger
farvel og TUSIND tak til Anni for alt. Jeg håber at vi snart ser Anni .
Afslutningsvis vil jeg på vegne af RSIK 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
RSIK Kunstskøjteafd.
Henrik Madsen.

