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RULLESKØJTEKLUBBEN FRISK 

FRISK Generalforsamling 2022 

Bestyrelsens beretning 

Det er kun godt et halvt år siden, at vi holdt den sidste generalforsamling. Corona 

fylder stadig i alles hverdag og har ikke mindst fortsat påvirket foreningslivet. Det 

lykkedes at få gennemført et nationalt stævne i Horsens i september og DM i solo i 

Kalundborg i november. Det var tiltrængt. Træningen har også været i gang siden 

sommerferien, og vi kan efterhånden fornemme, at klublivet, som vi kendte det, er 

på vej tilbage.  

Vi fik også fået gennemført vores årlige ”kom godt i gang” klubtræningsseminar og 

Rullesport Danmarks Træningsseminar for alle klubber, skønt begge aktiviteter 

foregik i et lidt anderledes koncept end normalt.  

Som noget helt nyt havde vi besøg af den italienske træner Andrea Aracu, som hen 

over en weekend inspirerede klubben lige fra skøjteskole til solo 4 med sine 

kundskaber og personlighed. Vores trænerteam fik en masse nye værktøjer, så der 

var mange gode elementer i dette initiativ, som vi påtænker at gentage i 2022 med 

støttekroner fra kommunen.  

--- 

Klubbens medlemstal er fortsat under pres. Ved sommerpausen sidste år var vi 58 

medlemmer og ved årsskiftet nogenlunde det samme. Medlemmer kommer og 

medlemmer går, men vi skal helst være 75 – 80 løbere, hvis økonomien skal hænge 

sammen.   

Heldigvis er klubkassen ikke under samme pres, så vi har et råderum. Det skyldes 

ikke mindst, at I medlemmer var loyale og betalte kontingent, selv om 

klubaktiviteterne i perioder var lukket ned. Samtidig lykkedes det os at hive penge 

hjem fra diverse DIF/DGI puljer som kompensation for tabt indtjening for stævner og 

aktiviteter. Det er desværre slut med puljer nu, så nu skal vi selv ud og arbejde for 

pengene. 
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En af de vigtige opgaver i FRISK er tiltrækning og optag af nye medlemmer. En 

opgave, som ikke kun påhviler bestyrelsen, men alle i foreningen. Derfor opfordrer 

vi også med jævne mellemrum til, at I hiver nogen fra jeres bagland med til rul. Hvis 

bare hvert medlem kunne finde et nyt medlem, ville alle vores bønner være hørt. 

Men det er lettere sagt end gjort, men derfor skal det nu alligevel siges højt!  

I 2 år i træk har vi med tilskud fra DIF/DGI kørt en hvervekampagne, hvor nye 

medlemmer indmeldt efter sommerferien har fået 4. kvartal gratis. Slutspurten hen 

mod årsskiftet er vigtigt, fordi medlemstallet opgøres ved årsskiftet og indberettes 

til Det Centrale Medlemsregister, hvorfra det kommunale tilskud bliver fordelt. Det 

er også dette tal, som vores normering for haltimer bygger på. Det er jo ikke 

uinteressant, når vi får 8 - 10 timer tildelt, men skal bruge mindst 25 timer hver uge.  

I forbindelse med den første kampagne i 2020 fik vi 25 nye medlemmer, og året 

efter kom der 18 til. Er vi så lykkedes med at fastholde de nye løbere? Desværre nok 

ikke i det omfang, som vi gerne ville, men det skyldes bestemt ikke vores setup med 

introrul. Det fungerer til UG med et lille hold anført af Thera og Marlene, som 

arbejder hårdt for at onboarde vores nye medlemmer.   

Hvad skyldes afgangen så? Det er svært at sige, men der er jo altid nogen, som 

shopper rundt, og så har nedlukningsperioder med corona og manglende 

klubaktiviteter, og dermed den manglende mulighed for integrere nye medlemmer 

og opleve klubånden, haft betydning. En anden kendt udfordring er tabet af de lidt 

ældre løbere i skiftet mellem skole og gymnasie.  

Skal vi have alle 97 lejeskøjter ud og køre, er det nødvendigt, at vi alle – børn som 

voksne - arbejder for tilgang. Vores økonomi i 2022 skal nok klare sig, men sker der 

ikke en positiv udvikling i medlemstallet, er bestyrelsen nødt til at vende skråen og 

se på vores indtægter og udgifter med lidt skarpere øjne.   

---- 

Klubben er alle medlemmers eje, og som I ved, er min kæphest forældreopbakning. 

Intet kommer ikke af sig selv. Resultater, hvad enten det er til konkurrence eller 
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træning kræver en dedikeret forældregruppe, et engageret trænerteam og ikke 

mindst, at løberne passer deres træning både på og uden for banen. Vi forældre har 

en særlig forpligtelse til at støtte op og få børnene afsted, også selv om lysten en 

lørdag formiddag kan vige, eller når en hel weekend skal gå med stævner og 

aktiviteter. Men det er ved sådanne oplevelser, at klubånden spirer.  

Som noget nyt er vi i gang med at oprette et aktivitetsudvalg. Visionen er at skabe 

en medlemskultur, hvor medlemmer og forældre har lyst til at involvere sig i 

klubbens aktiviteter på tværs af både alder og hold. Udvalget skal arrangere sociale 

aktiviteter, som understøtter pleje og udviklingen af klubånden.  

Et udvalg vil uden tvivl aflaste bestyrelsen, som derefter bedre vil kunne 

koncentrere sig om at drifte samt de mere organisatoriske opgaver som planlægning 

af stævner osv. Det giver opgaver til flere, men forhåbentlig færre sure, men sjovere 

timer sammen.  

Det er Eva Søbæk, som har taget initiativet, og mon ikke, at der senere i aften vil 

blive efterspurgt frivillige til dette udvalg.  

Oprettelse af et aktivitetsudvalg er en del af det eftersyn, som vi pt. er i gang med at 

give klubben, og hvor vi er i gang med at ”forpligte” nye holdledere til de respektive 

show- og formationshold.   

--- 

Udfordringerne på det lidt højere plan under Rullesport Danmark synes ikke at være 

helt løst endnu. Men der er kommet liv i landsholdet, og Komitéen har som bekendt 

ansat Cathrine som landstræner med Mie og Ariadna fra Horsens som medtrænere.  

Cathrines nye opgave har medført, at hun ikke længere er solotræner i FRISK, men 

fortsætter som showtræner for Quartet og Lillegruppen. Fra bestyrelsens side har 

der været et klart ønske om at skille tingene ad, hvor det udover et hensyn til 

Cathrines nye opgaveportefølje også handler om etik i forhold til at være klubtræner 

og landstræner for de samme løbere. Det må aldrig være sådan, at en løber kan 

drage fordel af at et sådant forhold. Vores holdning har Cathrine været fuldt ud 
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bevidst om, da hun søgte jobbet som landstræner, hvorfor beslutningen er truffet i 

enighed. Vi er dog glade for, at Cathrine fortsat har lyst til at være showtræner, og 

selv om nogle af løberne også er landsholdsløbere, mener vi dog, at tingene er 

tilstrækkeligt skilt ad, da der ikke er tale om de samme discipliner. 

---- 

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 samarbejdet med landsholdet. 

Bestyrelsen tror dog på, at vi trods forskellige holdninger kommer længst ved at 

samarbejde, og derfor bakker FRISK ubetinget op om Komitéen og det ansvar, som 

Komitéen påtager sig. Denne holdning deler de øvrige klubber med undtagelse af 

SRK, som synes at arbejde med sin egen dagsorden.  

I uge 7 modtog vi invitationen til dette års SRK Cup, hver var forbundet med nogle 

krav, som vi ganske enkelt ikke kunne medvirke til. SRK havde forbeholdt sig ret til at 

lukke for tilmelding tidligere end deadline, hvilket kunne medføre udelukkelse af 

løbere. Endvidere forbeholdt SRK sig ret til gemme optagelser af løbernes 

programmer til uddannelsesbrug af dommere og tekniske specialister internt i SRK.  

Uddannelse af dommere og officials generelt er i vores optik et Rullesport Danmark 

anliggende, optagelser til uddannelsesbrug ligeså. Alt andet må man enten 

koordinere via Komitéen eller holde internt i egen klub ved at bruge sine egne 

løbere som momenter.  

Den sidste udvikling er, at SRK i mandags meldte sig helt ud af Rullesport Danmark. 

Af samme årsag har de meldt fra til FRISK Cup. En klub uden licens kan som 

udgangspunkt ikke stille op til et stævne under SSR.  

Hvad der nu sker, er naturligvis helt op til medlemmerne i SRK, men det ser ud som 

om, at der langt om længe bliver den fornødne arbejdsro. Det er også nødvendigt, 

for der ligger rigtig meget arbejde med Rollart, træneruddannelser osv. foran os og 

komiteen.     

--- 



 

 

 

5 
 

RULLESKØJTEKLUBBEN FRISK 

På generalforsamlingen i 2021 fik bestyrelsen mandat til at undersøge mulighederne 
for at udskifte vores eksisterende klubdragt. Baggrunden var, at vores nuværende 
klubskøjtedragt har eksisteret i mere end 10 år og trænger til fornyelse. En sådan 
beslutning er ikke uden økonomiske omkostninger for medlemmerne, så derfor skal 
den være en beslutning, som træffes med mandat.  
 
Opgaven er anført af Rune Falk løst i en arbejdsgruppe med Nathalia Tjørnehøj, 
Maria Wahl og Jeanette Vick. Forslagene har været fantastiske, og det var svært at 
vælge de 2 dragter, som vi har vist frem i klubrummet den sidste uge, og som 
præsenteres på stemmesedlen senere i aften.  
 
Det er også mulighed at beholde vores nuværende design, men det er bestyrelsens 
håb, at et af forslagene finder opbakning, da vi trænger til fornyelse. Derfor har 
bestyrelsen også fundet lidt penge at kaste efter projektet, så vi kan komme godt i 
gang med et ”nyt look”. Det bliver spændende, hvad generalforsamlingen beslutter 
sig for.   
 
---- 

Til slut vil jeg sige stor tak til min bestyrelse for et godt samarbejde igennem året. 
Det går bedre med at komme igennem dagsorden til møderne nu, hvilket særligt 
opleves, når jeg deltager ”remote”. Samarbejdet i dagligdagen er helt formidabelt. 
Trykker man på ”send” knappen, kommer der prompte svar retur. Det dúr!   
 
En særlig tak til Anne, som nu træder ud af bestyrelsen. Vi har ikke altid været enige, 
og diskussionerne har nogle gange ført stemmelejet til et højere niveau. Men det 
har altid været et glimt i øjet, et smil på læben og et kram ved mødets afslutning. 
Jeg har sat pris på vores samarbejde, og heldigvis slipper du ikke mikrofonen helt, 
for du har lovet at fortsætte med at styre vores speakerteam til stævner.  
 
Også en kæmpe stor tak til alle jer andre, som tager ansvar i det daglige og løser 
opgaver som holdledere, løbetrænere, syer dragter, styrer indkøb og salg af udstyr, 
fixer skøjter og udlejer skabe, reviderer regnskab og til Lars, som altid stiller op som 
dirigent, samt til alle jer, som altid siger ja, når vi spørger om hjælp.   
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Ikke mindst skal der lyde en kæmpe tak til alle vores løbere og trænerteam, som 
utrætteligt uge efter uge stiller op. I er FRISK! 
 
Klubkultur skabes af historie og de mennesker, som har sin gang i klubben. Det er en 

dynamisk virkelighed, som udvikler sig med de oplevelser, som vi har sammen og i 

klubben. Corona 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 


