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Årsberetning for sæsonen 2010/2011.

Sportsligt:
En sæson med mange nye tiltag er ved at være forbi, vores nye cheftræner Julia Sandsten, har
virkeligt sat sit præg på vores løbere, hvilket igen har resulteret i et flot sportsligt år for RSIK
kunstskøjteafdeling. Vi har i Danmark deltaget i 11 konkurrencer og har i alt bragt 33 medaljer
hjem til Rødovre, 17 af dem var guldmedaljer, 7 var af sølv og 9 af bronze, dertil utallige flotte
placeringer lige uden for medaljerne. Af de mange flotte resultater i Mesterskabsrækken skal det
nævnes at Anita Madsen igen i år blev Danmarksmester for 6. gang, Sjællandsmester for 7. gang,
og suveræn samlet vinder af den nye Grand Prix serie.
Vores Konkurrencehold, ja et hold i særklasse, vi har et stærkt hold som altid leverer fantastiske
resultater, hvilket igen i år ikke er nogen undtagelse, med mange medaljer til de danske
konkurrencer.
Internationalt har vi deltaget til to Junior Grand prixer i Japan og Tjekkiet, et ungdoms OL i
Tjekkiet samt slutteligt et Juniorverdensmesterskab i Sydkorea – hvoraf det flotteste resultat nok var
til ungdoms OL hvor Anita fik en flot samlet 13. plads, men alt i alt med rigtig gode oplevelser til
Anita og Julia.
Derudover deltager Julia i et Nordisk projekt, hvor vores løber Sofie Viggers deltager, projektet går
ud på at skabe gode trænere, som dermed kan udvikle hjemme i egen klub, hvilket vi allerede
begynder og se resultater af, så et projekt vi fortsat vil deltage i.
Vores K2 hold, deltog i Funskate konkurrence og gjorde rigtig fin figur, med flotte placeringer.
Vi har også for alvor fået gang i vores Isdans projekt, som i alt sin enkelthed går ud på at vi som
klub godt vil skabe flere discipliner end blot sololøb. Vi har fået et lille par i kraft af vores egen
løber Kamille som løber med sin partner, Linus fra Gentofte, vi arbejder fortsat på at skabe bedre
vilkår for denne disciplin.
Vi har i år haft 2 løbere på Kraftcenter, hvoraf Anita blev udtaget til Landsholdet, samt Sofie
Viggers, som har deltaget på Kraftcenter national, de har været på nogle gode landssamlinger, hvor
de er blevet undervist af en af de absolut bedste trænere i Europa, på nuværende tidspunkt ser det ud
til at de to piger igen er og finde på Kraftcenter for næste sæson.
Vores Funskate hold, har alle udviklet sig helt utroligt, dette skyldes helt sikkert vores gode
trænerteam som udviser interesse og engagement overfor alle løbere.
Ved samtlige Funskate konkurrencer har vores løbere leveret rigtigt flot skøjteløb, hvilket har
resulterede i super flotte placeringer, hver gang.

Arbejdsbestyrelsen og frivillige.
Jeg vil godt komme med et kæmpe stort tak til vores arbejdsbestyrelse, som i år har haft en helt
utrolig sæson, som har krævet megen aktivitet, og til tider har været meget presset. Men uden jer,
Ann, Allan og Thomas var vi ikke nået igennem denne sæson på så flot vis som jeg mener vi er.
Sæsonen føles som ekstra lang i år, hvilket vores Nordiske mesterskab nok er årsag til.
Jeg tør godt og sige at Dansk Kunstskøjteløb ikke i mange år har set en afviklet konkurrence som
Nordic 2011 blev, en konkurrence i særklasse, hvor alt klappede 100 %, med alle deltagere hele
tiden i centrum og hvor alle frivillige fra RSIK ydede deres absolut bedste.
Dansk kunstskøjteløb burde sætte standard ud fra hvordan RSIK afvikler konkurrencer !
Der skal ikke herske nogen tvivl om at vores forældregruppe yder en frivillig indsats som igen i år
har været outstanding, hvor jeg vil have lov til at give min personlige tak til alle jer som har været
med til de mange arrangementer, specielt Nordic 2011 har krævet meget af jer, men generelt mener
jeg vi besidder en forældregruppe som hele tiden deltager når jeres hjælp kræves, så tusind tak for
det.
Vi har i år afholdt nogle sociale arrangementer, blandt andet med en super hyggelig aften i efteråret,
i klublokalet, med massere af hygge og karaoke sang af blandet kvalitet – men sjovt var det. Som
afslutning på sæsonen havde vi en helt fantastisk weekend på Konkurrenceholdet, med masser af
aktiviteter, sjov sang og dejlige unger – tak for nogle gode oplevelser herfra.
Der skal selvfølgeligt også lyde en stor tak til Mette og 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 Mette og Maj-Britt vil fortsætte styringen af vores hjemmeside.
Vi takker endvidere Dansk Skøjte Union for det gode samarbejde.

Trænere:
I den forgange sæson har alle vores hjælpetrænere igen gjort et kæmpe stykke arbejde med alle
vores skøjteløbere på Funskate holdene, hvilket I alle, Sidsel, Charlotte, Sabrina, Amanda, Mia,
Emily, Emily, Maria og Ann Carina skal have et kæmpe tak for. En særlig tak til Mia for din altid
velvillighed for at træde til når det brænder på, jeg er sikker på du har en stor plads i vores løbers
hjerter.
Jeg mener I alle bidrager med et stort stykke arbejde som vi alle skal være taknemlige for, det er
tydeligt og se at det bestemt ikke er for pengenes skyld at I alle er i vores klub, med jeres
engagement og interesse i vores løbere.
Michael Tyllesen fik job som ny cheftræner i Tårnby, hvilket både for Michael og Tårnby er rigtig
positivt, da Michael har en masse og byde ind med i deres klub, der skal herfra lyde en stor tak til
Michael for hans tid her i klubben.
Julia og David, I er nok det bedste trænerteam i Dansk Skøjtesport, fordi hver af jeres kompetencer
krydser helt perfekt ind over hinanden, I begge besidder den højeste træneruddannelse man kan
besidde i Danmark, Julia er endvidere specialist uddannet, som den eneste træner i Danmark, så
Julias viden og kundskaber på det tekniske plan er helt i top, David er ganske simpelt den bedste
træner i grundskøjteløb der findes i Danmark, begge kriterier for at skabe top løbere i
Kunstskøjteløb.
Fremadrettede bliver opgaven for os i bestyrelsen, at skabe bedre vilkår i form af bedre
træningsplaner, som er tilpasset jer og de behov i har i forhold til at undervise vores løbere optimalt,
men det er jeg sikker på vi vil se resultater af, i den kommende sæson, hvor vi også vil byde en ny
træner velkommen som skal indgå i teamet med Julia og David.
Julia og David tusind tak for en super flot sæson, med til tider meget presset perioder som I begge
har løst efter bedste evne.
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.

