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RULLESKØJTEKLUBBEN FRISK 

FRISK Generalforsamling 2020 – bestyrelsens beretning 

I år fylder FRISK 40 år. Det er ingen hemmelighed, eftersom den store jubilæumsdag 

er overstået. Det blev en helt fantastisk dag, og jeg har endnu ikke fået armene ned 

efter en dag i FRISK, som til dato er den bedste i min tid som formand.  

Vi anslår, at knap 400 gæster inklusive Frederikssund Borgmester blev vidner til et 

rulleskøjteshow, som ikke er set siden vores Juleshow for 10 år siden. Kreativiteten i 

vores trænerteam fandt nye højder, og sammen med løberne fik de det allerbedste 

frem i vores løbere. Godt støttet af en lille håndfuld rullemødre, der sørgede for, at 

løberne hurtigt fik de rigtige dragter på, styrede Henriette Remod slaget med hård 

hånd fra ”ringhjørne”, så showet forløb præcist som planlagt, nærmest på minuttet 

efter tidsplanen.  

Den flotte indmarch med faner og alle klubbens medlemmer, som var orkestreret af 

Ulla Kunkel, blev en hel uforglemmelig oplevelse i sig selv.   

”La Glace wannabee” lagkagerne, som blev fremtryllet af Benedikte Hamann og 

søster, var fantastisk flotte og smagte fortryllende, og så var de ikke mindst 

produceret til langt under indkøbspris.   

Flotte gaver og opmærksomhed fra nær og fjern og ikke mindst fra vores venner i 

rulleskøjteverden blev det også til.   

Planlægningen af jubilæumsåret begyndte allerede i maj, og hen over sommeren og 

efteråret holdt projektgruppen mange møder og arbejdede med forskellige 

scenarier og ideer. I november var jeg ikke sikker på, at vi nåede i mål. Masser af 

løse ender skulle stadig bindes, men julefreden nåede alligevel at sænke sig. Lidt 

praktik omkring festen, og naturligvis generalprøven på dagen, udestod. Men ellers 

var der styr på arrangementet.  

Vores ide om at give publikum og deltagerne en tur ned af memory lane lykkes til 

fulde. Koreografi, dragter og musik sammensat på tværs af programmer igennem 

tiderne blev en fantastisk kulisse, og Oldiesholdet samt vores hyldest til klubbens 
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æresmedlemmer, Gitte og Bjørn Berthelsen, samt Kirsten Ravn og Cathrine von Pein 

satte prikken over ”i’et”.  

Som I ved, er min kæphest forældreopbakning. Det at være medlem og frivillig i en 

forening handler om at være en del af noget større, og netop jeres engagement og 

opbakning til vores jubilæum fik det bedste frem i alle. Vi fik denne gang engageret 

mange forældre og særligt vist, hvad vi reelt kan levere af oplevelser til vores børn 

og ikke mindst os selv i FRISK.  

Kæmpe stor tak til alle for indsats og opbakning.  

Også stor tak til vores særlige jubilæumssponsorer, Dansk Elevator Service, Sannes 

kaffe og Coro Food, som i år bakker op om vores jubilæum. Uden dem var 

drømmene ikke blevet til virkelighed.  

--- 

Desværre blev det ret hurtigt en anden hverdag, som vi skulle forholde os til. COVID 

19, som var startet på et marked i Kina et par måneder før, holdt i begyndelsen af 

året sit indtog i Europa og resten af verden. Den 11. marts lukkede Statsministeren 

Danmark ned, det var i øvrigt aftenen før, at vi skulle have holdt vores ordinære 

generalforsamling, som bestyrelsen pga. foranstaltningerne naturligvis besluttede at 

aflyse.  

I weekenden op nedlukningen afviklede vi FRISK CUP på trods af, at myndighederne 

havde indskærpet reglerne for afvikling af større arrangementer. Bestyrelsen trådte 

sammen om fredagen for at vurdere situationen, men vi blev enige om, at med rette 

fokus på hygiejne og et par spritbeholdere, som blev lånt hos Hjemmeværnet, var 

det forsvarligt at gennemføre stævnet, alt inden for reglerne naturligvis. Vi 

informerede endvidere de inviterede klubber, som alle bakkede op.  

Jeg er i dag meget glad for, at vi fik afviklet FRISK CUP. Det betød samtidig, at vi fik et 

overskud på godt 30.000 kr. fremfor et underskud på nogenlunde det samme beløb 

uden nogen garanti for, at vi kunne få del i en hjælpepakke. FRISK CUP blev i øvrigt 

forårets eneste stævne, idet en travl stævnekalender måtte aflyses helt.    
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I nedlukningens første uger var vi vel alle lidt i en slags chok, hvor vi skulle forholde 

os til den nye situation. Mange familier var berørt af, at hele eller dele af familien 

skulle arbejde og gå i skole hjemme. Bestyrelsen fandt dog ret hurtigt ud af, at det 

var effektivt at holde virtuelle bestyrelsesmøder. Vi fik også kaldt trænerne sammen 

på Zoom, og efter Påske fik vi sat strøm til virtuel træning. Vores hensigt var at 

fastholde vores løbernes fysik, og ikke mindst deres sociale tilknytning til klubben, 

igennem virtuel træning. Vi fik også gang i løberiet igen, da det blev muligt.   

Trænerne fik frie rammer til at prøve deres ideer af, og hen ad vejen fik vi formel 

styr på de forskellige initiativer, og herunder synliggjort det i kalenderen på 

hjemmesiden. Der har været generelt været god opbakning blandt de ældre løbere, 

men det kneb gevaldigt med at engagere Skøjteskolen. Derfor er det også vores 

store bekymring, om den tilgang af løbere, som vi har oplevet i den indeværende 

sæson, holder ved, eller om vi kommer til at miste medlemmer. En bekymring, som i 

øvrigt også deles i de andre klubber.  

I de sidste 3 måneder har adgangen til hallen været lukket af. Vores primære 

ydelser, træning på rulleskøjter, har vi ikke kunnet levere. Derfor har det stået højt 

på bestyrelsens agenda at have en plan klar, når vi atter fik lov til at komme retur i 

hallen. Sammen med trænerteamet udarbejdede vi 3 scenarier for genåbningen, så 

vi hurtig kunne starte træningen op, når nøglen til hallen atter virkede. Startskuddet 

kom sent tirsdag eftermiddag, og onsdag var vi atter tilbage i hallen, nu med 

CORONAVAGT.  

Det lettede, og nu er den store opgave at se fremad og få samlet op på klubben 

igen, så vi mister så få medlemmer som muligt.  I den forbindelse har vi lavet 

foreløbige aftaler med kommunen, så vi forhåbentlig kan holde en lidt kortere 

sommerferie ved at forlænge sæsonen frem til uge 28, holde solotræning mod 

betaling i ugerne 29 – 31 og starte den nye sæson op en uge tidligere end normalt.  

--- 

Ved Kommunens årlige prisfest i februar, hvor løberne anerkendes for deres 

sportslige præstationer ved at vinde guld, sølv eller bronze ved et mesterskab i det 



 

 

 

4 
 

RULLESKØJTEKLUBBEN FRISK 

forgangne år, blev 40 løbere indstillet til anerkendelse. Ingen anden idrætsforening i 

Frederikssund Kommune kan prale af, at halvdelen af deres medlemmer vinder 

medaljer og pokaler hvert år. Det er vi meget stolte af, men det er meget vigtigt at 

nævne, at alle vores løbere er vindere og skal anerkendes, fordi de tør stille op til 

stævne og vise, hvad de kan.  

Resultater kommer ikke af sig selv. Det kræver et engageret trænerteam, opbakning 

fra forældrene og ikke mindst, at løberne passer deres træning både på og uden for 

banen. Det skal vi forældre huske på, anerkende og ikke mindst støtte op om, også 

når børnenes lyst til rul en lørdag morgen svigter, eller når der skal afsættes en hel 

weekend til et stævne, når andre ting trækker mere i én.   

Som altid vil jeg gerne rose og anerkende vores unge trænerteam, som gør, hvad de 

kan for at levere god og inspirerende træning. Verden står ikke stille, og behovene 

ændrer sig hele tiden, noget som vi alle skal forholde os til. Nye løbere kommer til, 

men også ældre løbere stopper. Taler vi solo, kan det være demotiverende for en 

træner, når en løber, som man har brugt meget tid på, pludselig mister interessen 

og stopper. På holdsiden er det katastrofalt, særligt hvis det er en løber med 

erfaring og et højt niveau. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden sørger for at have 

nye løbere i rugekassen til vores show- og formationshold, for ellers risikerer vi at 

miste et helt hold i stedet for bare en enkelt løber.  

Et eksempel på det er vores 4 gruppe, som i år skulle have været til EM i show. I 

2019 havde vi ingen holddeltagelse ved EM, og i 2020 blev mesterskaberne så aflyst, 

og da 2 løbere skal på efterskole, er gruppen i fare for at falde fra hinanden. 

Heldigvis er løsningen blevet en anden, idet én 4 gruppe nu bliver til 2.  

Formation er FRISK DNA, og det er bestyrelsens holdning, at disciplinen skal 

prioriteres. Satsningen er at udvikle et nyt hold med EM potentiale, samt at holde 

fokus på at udvikle nye generationer af formationsløbere. Vi er meget spændte på, 

hvad de nye målsætninger vil få af betydning i fremtiden, for en af udfordringerne 

har altid været, at vi taber en del formationsløbere i skiftet mellem skole og 

gymnasie. Det er ærgerligt, når det netop lige er på det tidspunkt, at de unge 
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mennesker kan få en masse anderledes oplevelser og venner for livet igennem 

sporten.     

--- 

På landsholdssiden er vi fortsat godt repræsenteret. Foruden 6 løbere på 

landsholdet, har vi fået 4 nye løbere med i Minitruppen. Ved solo EM i september i 

Tyskland deltog Maria Eirup, Nathalia Tjørnehøj og Julie Davidsen. Pigerne havde 

igennem sommerferien forberedt sig godt, og de gjorde deres bedste og fik rigtig 

gode erfaringer med det nye Rollart system med hjem til Danmark. Der var ingen 

dansk deltagelse ved VM i 2019, og nu er solo EM i 2020 aflyst. VM i Paraguay i 2020 

er stadig i spil, men mon ikke at Coronaen også får has på det mesterskab.   

Det er naturligvis ærgerligt, for det positive ved den internationale deltagelse er, at 

rulleskøjtemiljøet inspireres og påvirker udviklingen af sololøbet nationalt, hvilket 

kan mærkes helt ud på klubniveau. Det kommer således alle løbere til gode, at vi har 

et landshold, og det er min oplevelse, at breddeniveauet i Danmark er helt 

anderledes højere i dag end bare for 5 år siden netop pga. landsholdet. 

--- 

Bestyrelsesarbejdet fylder altid godt i kalenderen, og vi har haft nok at tage fat på. 
En af årets store opgaver var at implementere den nye hjemmeside. Vi er endnu 
ikke helt i mål med alt, men Rune har godt støttet af Benedikte været og er en stor 
kapacitet. Egentlig blev vi taget med buskerne nede, for pludselig havde vores 
leverandør nedlagt vores gamle hjemmeside, da vi ikke ville betale for et optimeret 
produkt. Vi havde nemlig truffet beslutning om at flytte vores hjemmeside over på 
klubmodul. Derfor kom vi lidt skævt i gang, men heldigvis var det lige omkring 
sommerferien, så det gik uden de store sværdslag og ved hjælp af Facebook.  
 
Vi valgte også at kaste energi i Folkefesten og åbning af Kronprinsesse Marys Bro. 
Det blev en festdag, hvor en håndfuld forældre havde meldt sig til at hjælpe på 
dagen. En del løbere havde fundet udehjulene frem og tog turen hen over broen og 
tilbage igen. Motionsløbet var naturligvis den store attraktion, hvor mange løb i 
FRISK trøjer. Vi fik gjort os bemærket og har senere fået en del anerkendelse fra 
både Forvaltningen og de andre klubber i kommunen for vores indsats og synlighed. 
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Så meget, at løbeklubberne i Frederikssund har spurgt, om vi vil være med til at 
undersøge mulighederne for et nyt motionsløb på broen i 2021, hvilket vi foreløbigt 
har sagt ja tak til.  
 
En anden succes i 2019 var bevillingen af 35.000 kr. til indkøb af et bandesæt. At det 
skulle lykkes at få fondspenge var helt fantastisk, og heldigvis var skolens ledelse og 
idrætslærere også med på ideen. En betingelse i ansøgningen var nemlig, at vi skal 
dele banderne med skolen, men så var vi også sikret et sted til opbevaring. 
Banderne giver mulighed for at sælge bandereklamer som sponsorater. Det giver en 
flot kulisse og kan forhåbentlig tiltrække noget økonomi til FRISK, som vi kan 
omsætte til udviklingsformål. Bestyrelsen har i den forbindelse udarbejdet en 
sponsorpolitik, som er tilgængelig på hjemmesiden, og vi opfordrer alle til at 
undersøge i eget bagland, om der kunne være interesse for at give et sponsorat. 
Bestyrelsen skal nok være behjælpelig med det formelle i aftalen.  
 
--- 
 
Jeg vil sige stor tak til min bestyrelse for et godt samarbejde igennem året. Jeg får tit 
tæsk for at holde lange møder, men min egen oplevelse er faktisk, at det er 
bestyrelsesmedlemmerne selv, som hygger sig sammen med opgaverne. Også stor 
tak til Line, som nu officielt afgår som kasserer efter 2 år på posten.    

 
Også en kæmpe stor tak til alle jer andre, som tager et ansvar i det daglige fx som 
holdledere, med dragter og indkøb af udstyr, fixer skøjter og udlejer skabe, samt 
ikke mindst løbeteamet, som er rigtig godt dækket ind af en masse forældre, der 
gerne vil løbe med.  
 
Endeligt vil jeg rette en kæmpe tak til alle vores løbere, trænere og forældre, som 
bakker op om klubben. Uden jer var det slet ikke muligt at have en klub som 
FRISK…..  
 
 p.b.v.  

 
Frank Davidsen, formand 


