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Kunstskøjteafd.
Årsberetning for sæsonen 2011/2012.

Sportsligt:
En sæson med mange nye tiltag er ved at være forbi, hvor Mikael virkeligt har sat sit præg på vores
løbere, hvilket igen har resulteret i et flot sportsligt år for RSIK kunstskøjteafdeling. Vi har i
Danmark deltaget i en lang række af konkurrencer lige fra Funskate til de Danske mesterskaber,
hvor vi blandt andre blev samlet vinder af klubpokalen i Funskate konkurrencen i oktober, med 7
guld, 4 sølv og 4 bronze placeringer, så vi har virkeligt markeret os på Funskate landkortet i år. For
vores konkurrence hold ( både isdans, M og K løbere ), har vi vundet ikke mindre end 23 guld
medaljer, 17 sølv medaljer og 3 bronze medaljer, dertil utallige flotte placeringer lige uden for
medaljerne.
Internationalt har vi deltaget med 2 løbere til de Nordiske Mesterskaber ved Claudia og Anita,
endvidere har Anita deltaget til to Junior Grand prixer i henholdsvis Australien og Italien hvor det
hidtil flotteste resultat var en flot 8 plads i Milano, der gav world ranking point til Anita, derudover
deltog vi i Junior Verdensmesterskaberne, hvor Anita ligeledes blev nr. 8 i kvalifikationsrunden.
Det er bestemt også værd at bemærke at vi ved en international konkurrence i Oberstdorf i Tyskland
fik vi en flot bronze medalje.
Vores K2 og K3 hold har ligeledes for alvor taget form, der arbejdes hårdt på de to hold, og det er
tydeligt at se der er flere spændende løbere som forhåbentligt vil repræsentere RSIK i de kommende
år i både M og K rækken.
Isdans er for alvor blevet en del af RSIK, hvilket er dejligt, der af den vej kan bidrages til flot
skøjteløb og andre aktiviteter på isen, jeg håber at isdans vil vokse i de kommende år.
Vi har igen i år haft løbere på Kraftcenter, hvoraf Anita blev udtaget til Landsholdet, samt Sofie
Viggers og Claudia Walas som i sæsonen kom til Rødovre, begge har deltaget på Kraftcenter
national, de har været på nogle gode landssamlinger, hvor de er blevet undervist af internationale
top trænere – hvad den kommende sæson vil bringe af løbere på det niveau i RSIK må tiden vise.

Arbejdsbestyrelsen og frivillige.
Jeg vil godt komme med et kæmpe stort tak til vores arbejdsbestyrelse, som i år har haft en meget
arbejdsom sæson, som har krævet megen aktivitet, og til tider har været meget presset. Men uden
jer, Ann, Allan, Vit og Thomas var vi ikke nået igennem denne sæson på så flot vis som jeg mener
vi er. Jeg tror vi alle i bestyrelsen har følt sæsonen som ekstra lang i år, med de udfordringer vi har
stået overfor.
Der skal også lyde en stor tak til Mette og Maj-Britt som jeg ved bruger mange 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.
Til alle jer forældre som igen i år har ydet et stort stykke frivilligt arbejde for RSIK, vil jeg også
godt sig tusind tak, sagen er nemlig den at man nok til tider glemmer hvad der driver foreninger
som eks.vis RSIK – det gør 100% frivilligt arbejde af forældre som bruger utallige timer døgnet
rundt og ikke kun i selve sæsonen, men også henover sommeren, i ferietid og kun med det ene
formål at gøre det så godt som det nu er muligt for vores børn – foreningslivet i Danmark er ikke
eksisterende uden frivillige forældre, det stykke arbejde og den drivkraft som ligger bag dem, kan
nemlig ikke betales for penge, men leveres af hjertet til gavn for alle.
Fremadrettede vil jeg håbe at der i forældrekredsen vil være fuld opbakning til den kommende
bestyrelse, ved støtte og forståelse for det arbejde der ydes frivilligt til fordel for alle vores
medlemmer, for uden dem har vi ingen forening.
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, skal have en stor tak for.
Vi har i denne sæson valgt at ændre strukturen på netop Funskate, hvor vi besluttede fremadrettede
at inddrage vores egne K og M løbere, således at vi får naturlig binding på tværs af klubben. Ideen
med dette tiltag er at skabe en ansvarsfølelse hos vores K og M løbere overfor klubben, men også at
vi som klub tager ansvar for fremadrettede at skabe en trænermæssig udvikling for både klub og
løber.
Jeg mener alle jer omkring vores Funskate 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 Funskateløbere.

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. Du har skabt et godt K2 hold, som det bliver spændende at
følge i næste sæson og du har fået rigtigt godt styr på vores Funskate. Samtidigt skal der lyde en
ekstra tak for at du sammen med flere af vores store piger fik gennemført vores sæsonafslutning på
isen, hvilket igen gik super godt.
I sommeren 2011 indgik vi et samarbejde med Mikael Olofsson, som tegnede super spændende,
idet Mikael og Louise Edmann som vi ligeledes indgik en kontrakt med, skulle varetage træningen
for vores øvrige hold i klubben, men desværre stoppede Louise Edmann efter kort tid, da hun fik et
fuldtids job i en forretning som hun havde drømt om. Dette ændrede noget på situationen, men vi
mente vi fandt en midlertidig løsning for sæsonen ved at Sandra Viggers trådte ind som assisterende
træner i stedet for Louise, indtil vi fandt en ny assisterende træner til Mikael på isen. Men som I alle
ved sluttede sæsonen ikke som vi alle havde håbet og desværre på blandt andet på baggrund af den
seneste tids uro, har Mikael valgt at rejse retur til Sverige for at arbejde som træner igen.
Jeg vil godt på vegne af hele bestyrelsen sige tak til Mikael for denne sæson, som har budt på lidt af
hvert, men Mikael har på trods af omstændighederne og meget rejseaktivitet, formået at skabe en
god mentalitet på isen i vores børn, som jeg mener alle kan tage med sig i deres videre forløb.
Louise Edmann skal også have et stort tak for hendes tid i RSIK og specielt for at hun stod for vores
juleafslutningsshow, også efter hun var stoppede hos os, som var et super show, som både vores
løbere og mange af vores forældre har rost rigtigt meget.
David har i denne sæson arbejdet hårdt med vores isdansere samt grundskøjteløb for alle vores store
løbere. Der er ingen tvivl om at David nok er det største træner aktiv vi har omkring isdans og
grundskøjteløb i Dansk skøjtesport og vi kan kun være stolte over at David er i vores klub – så
tusind tak for det David.
Bestyrelsen vil også godt sige tak til Sandra fordi Sandra trådte ind i efteråret og hjalp klubben med
at forsøge at udfylde det hul vi havde i trænerteamet. Sandra er en fantastisk off-ice træner med
store kompetencer på det område, vi er dog kede af at afslutningen på samarbejdet skete som det
gjorde.
Endvidere vil jeg samtidigt sige tak til ”danse Anja” for hendes input på det område og vi glæder os
over at Anja har skrevet til os at vi er meget velkomne til at kontakte Anja fremadrettede såfremt vi
har brug for hendes ekspertise.
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.
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