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RULLESKØJTEKLUBBEN FRISK 

FRISK Generalforsamling 2021 – bestyrelsens beretning 

Som sidste år kom dette år også til at stå i coronaens tegn. Den stadig stigende 

trussel om smitte og fare for nedbrud af vores sygehusvæsen betød, at kulturlivet 

lukkede ned i december, og vi skulle helt frem til maj, før vi atter kunne vende retur 

til hallen. En åbning i DIF´s fortolkning af eliteløbere betød, at 3 seniorløbere, Maria, 

Nathalia og Julie, havde adgang til hallen, og som de eneste kunne de træne på livet 

løs. Senere fik vi også den ”voksne” 4 gruppe i gang, men ellers har alle hjul i FRISK 

stået stille i godt og vel ½ år.  

For at fastholde løbernes fysik, og ikke mindst medlemmernes sociale tilknytning til 

klubben, forsøgte vi os igen med virtuel træning. Selvom vores trænerteam i den 

forbindelse var kreative og gjorde, hvad de kunne, må vi bare konstatere, at det i 

særdeleshed for løbere på skøjteskolen er svært at skabe og fastholde motivation 

for onlinetræning.  

Med god støtte fra DIF/DGI coronapuljer var det i kølvandet på den første corona-

nedlukning ellers lykkedes for os at stable en hvervekampagne på benene, som i 

efteråret 2020 medførte tilgang af mange nye medlemmer. Desværre har vi tabt de 

fleste af disse medlemmer igen. En anden kendt udfordring er, at vi hvert år taber 

en del af de lidt ældre formationsløbere i skiftet mellem skole og gymnasie.  

På et nyligt bestyrelsesmøde konstaterede vi, at klubben er nede på 58 medlemmer, 

hvilket er det laveste i min tid som formand nogensinde. I FRISK har vi en 

smertegrænse på 75 medlemmer, hvilket er det fundament, hvor økonomi samt 

fastholdelse af vores ældste sololøbere, show- og formationshold hviler på.  

Det er naturligvis en bekymrende udvikling – eller afvikling om man vil, men 

forklaringen skal formentlig findes i hele situationen omkring COVID-19 og ikke som 

et internt problem i klubben. Der er heldigvis forsat interesse for rulleskøjteløbet og 

FRISK, og vi har jævnligt mange til introrul og på venteliste. I uge 31 havde vi da også 

20 tilmeldte børn til DGI sommerrulleskole.  
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Der er dog lang vej, hvis vi skal have alle 97 lejeskøjter ud og køre. Derfor vil vi 

appellere til alle familier i FRISK om at sprede det gode budskab om, at vi igen her i 

efteråret 2021 kører en hvervekampagne, hvor man ved indmeldelse i august og 

september får årets sidste kvartals kontingent og skøjteleje gratis. Vi har nemlig fået 

endnu et tilskud fra DIF/DGI puljerne til at gentage succesen fra sidste år, og 

bestyrelsen håber alene, at dette initiativ vil give 25 – 30 nye medlemmer. Så 

forhåbentlig er vi på sporet igen inden årets udgang.     

En særlig tak skal lyde til Thera, Marlene, Pernille og Lars for den utrættelige indsats, 

som I yder for at hive nye medlemmer til og få dem onboarded.  

---- 

Intet kommer ikke af sig selv. Resultater, hvad enten det er til konkurrence eller 

træning kræver en dedikeret forældregruppe, et engageret trænerteam og ikke 

mindst, at løberne passer deres træning både på og uden for banen. Det skal vi 

forældre støtte op om, også når lysten til at køre børnene til rul en lørdag morgen 

svigter, når en hel weekend skal gå med at hjælpe til et stævne eller til vores årlige 

træningsseminar, hvor tilslutningen i denne weekend har været historisk lav.   

Som I ved, er min kæphest forældreopbakning. Under corona har I forældre vist en 

anden vigtig side af det at bakke op, nemlig fastholdelse af medlemskab og betaling 

af kontingent, selvom klubben ikke kunne levere sin primære ydelse, 

rulleskøjtetræning. Det er vi ydmygt taknemmelige for, og det har betydet, at vi har 

kunnet fastholde vores trænerteam med de samme forpligtelser som i en normal 

hverdag. Vi har derfor stillet både krav og forventninger, samt fastholdt 

trænerteamet i troen på fremtiden efter corona.  

Sammenholdt med et par nye coronabevillinger fra DIF/DGI betyder det, at vi stadig 

har en sund økonomi her på den anden side af pandemien.  

Tak skal I alle have!      

--- 
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Vi vil nu se fremad, og der er rigtig meget, som skal gøres. Bestyrelsen vil bruge den 

næste tid på at give klubben et eftersyn. Vi har også mange udvalgsposter, som vi 

skal have genbesat eller omrokeret som følge af de lidt for mange udmeldelser. 

Derfor er der en god lejlighed til at få gentænkt det, som vi gør.  

På en sportslige side har vi også nye ambitioner. Formation er FRISK DNA, og derfor 

skal vi have gjort holdet bæredygtigt med et mål om EM 2022. Det kræver flid og 

dedikation, men holdets trænere vil det, og løberne har potentialet. Vores showhold 

er også godt på vej igen med nye programmer, ligesom vores solokoncept også vil få 

en overflyvning med et par nye ansvarlige trænere på et par hold. 

På den lidt mere sociale side har vi i 2 omgange arbejdet med at stable en klubtur på 

benene. Historisk er det en aktivitet, som virkelig kan sparke til klubånden. 

Desværre måtte vi aflyse i 2020 pga. Corona, og her i 2021 år må vi desværre gøre 

det samme. Corona har skubbet til så mange aktiviteter, at det er svært at 

gennemføre en klubtur i efterårsferien. Vi har dog ikke givet op endnu, så vi agter at 

gøre et nyt forsøg i 2022.        

--- 

I løbet af det sidste år har klubberne under Rullesport Danmark været delt i 2 lejre 

med SRK på den ene side og alle øvrige klubber på den anden side. Konflikten er 

bl.a. udløst af et nyt etisk bilag 5 til SSR, som blev stemt igennem på Årsmødet i 

2020. Alle klubber stemte ja til forslaget, men senere fortrød SRK, da noget i teksten 

ikke kunne accepteres i eget bagland.  

Følelser og holdninger kan hurtigt få sindene i kog og blive være en udfordring for 

ethvert samarbejde, og uoverensstemmelserne medførte, at Rullesport Danmarks 

bestyrelse lukkede ned for landsholdet i december.   

Der er blevet afholdt en række formandsmøder, hvor SRK står alene med deres 

kritik, og på det seneste Årsmøde i juni stillede SRK et mistillidsvotum mod 

Komitéformanden. Det fik ingen støtte fra de andre klubber, men til gengæld fik SRK 

besked på at gå hjem og tænke sig meget godt om ift. fremtiden.  
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Situationen omkring landsholdet er nu, at det i sommerferien lykkes Komitéen at få 

genåbnet landsholdet. Der er ansat 3 nye landstrænere, heriblandt Cathrine von 

Pein og 2 trænere fra Horsens. 3 løbere fra FRISK; Maria, Nathalia og Julie er udtaget 

til EM. Ingen løbere fra SRK, som havde fået muligheden, mødte op til udtagelse.  

Det står enhver klub frit for at beslutte, om man vil være med i fællesskabet. En 

gang for mange år siden stod FRISK uden for landsholdssamarbejdet, men det er i 

bestyrelsens optik nu en gang sådan, at vi kommer længst ved at samarbejde, også 

selv om vi ikke altid er enige. Derfor bakker FRISK ubetinget op om Komitéen og det 

arbejde, som Komitéen udfører. Er vi uenige i noget, går vi i dialog eller bruger de 

foreningsdemokratiske værktøjer, som forenings Danmark bygger på. Det må være 

opskriften.     

Rullesport Danmark har nu forsøgt at rense tavlen ren. SRK´s nye formand har da 

også meddelt, at SKR vil samarbejdet, men signalerne fra Smørum er stadig noget 

blandede. Et ordsprog er som bekendt, at ”Tiden læger alle sår”. Derfor må vi kigge 

fremad og arbejde os tilbage på rette spor, så Komitéen fremover kan bruge 

kræfterne på mere end bare landsholdet.  

--- 

2 store spørgsmål har på det seneste rejst sig, som bestyrelsen gerne vil have jeres 

indspil til.   

Det første spørgsmål handler om det restriktive forsamlingsloft, der medførte, at 

vores forældre i en længere periode ikke har haft adgang til hallen.  

De positive oplevelser er, at der har givet en helt anden ro i hallen, hvilket derved 

har medvirket til et bedre læringsmiljø. Forbuddet har til gengæld skabt en ”ikke 

kultur”, hvor forældrene ikke har haft muligheden for at socialisere og lære 

hinanden at kende. Det har helt sikkert haft betydning for fastholdelse af 

medlemmer og klubkulturen generelt.  

Klubbens trivselspolitik har til formål at skabe et godt læringsmiljø og løbende 
forbedre trivslen for vores løbere og trænerteam. Vi ønsker at have en klub, hvor 
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det er rart at komme både som træner, idrætsudøver og pårørende. Samtidig har vi 
ambitioner om, at der skal være plads til bredde, elite og holdsport.  

De få retningslinjer, som fremgår af vores hjemmeside, fastsætter rammerne for 
forældrenes ophold i hallen, at der ikke må optages film under træningen, og at der 
altid er gratis kaffe og the, hvis man brygger den selv.  

Vi ved, at man i andre sportsgrene har samme forbud mod, at forældre kan 
overvære træningen. Men nu er myndighedernes restriktioner ophævet, så det er 
på tide, at vi beslutter os for, hvordan vi skal gøre det i fremtiden. Her er der 
forskellige behov hos både forældre og klub, som skal tilgodeses.  

Det andet spørgsmål handler om vores klubdragt.  

Vores syerske har i foråret sagt opgaven fra. Vi har undersøgt de professionelle 
muligheder og spurgt et par sy-kyndige men uden at finde en løsning. Derfor er vi nu 
i kontakt med en leverandør i Spanien, som kan lave klubdragten til stort set samme 
pris som i dag.  

Men drøftelserne i bestyrelsen førte os ud i en længere diskussion, om det er på tide 
med en ny klubdragt i et nyt design.  

Klubdragten bruges primært til indmarch og træning ifm. stævner særligt for vores 
show og formationshold. Den er et vigtigt ”varemærke” og er det synlige bevis på, 
hvor man hører til. Altså en del af vores klubkultur og fællesskab.  

Men hvad siger løberne, og er forældrene villige til at investere i ny klubdragt?  

---- 

Til slut vil jeg sige stor tak til min bestyrelse for et godt samarbejde igennem året. 
Møderne er stadig lange, men vi har også meget, som skal diskuteres igennem. Og 
så må det jo også godt være lidt hyggeligt, når vi alligevel skal bruge tiden.   
 
Også en kæmpe stor tak til alle jer andre, som tager ansvar i det daglige fx som 
holdledere, løbetrænere, med dragter og indkøb og salg af udstyr, fixer skøjter og 
udlejer skabe, reviderer regnskab og til Lars, som altid stiller op som dirigent. Og til 
dem, som tog ansvar i flere år, men som ikke længere er med i klubben.   
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Også en kæmpe tak til alle vores løbere og trænere, I er FRISK. 
 
Klubkultur skabes dels af historien og de mennesker, som har sin daglige gang i 

klubben. Det er en dynamisk virkelighed, som flytter sig med de oplevelser, som vi 

har sammen og med klubben. Det sidste år har været en katastrofe for 

foreningslivet og for FRISK, men vi kommer stærk igen, fordi vi er FRISK.  

Tak! 
 
 p.b.v.  

 
Frank Davidsen, formand 


