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Generalforsamling i Vesterbro Rulleskøjte Klub den 27.
februar 2001
Bestyrelsens beretning

Generelt
Vesterbro Rulleskøjte Klub rundede 600 medlemmer sidste år og bestyrelsen vil derfor lave
en ny struktur for at flytte mere ansvar ud i de enkelte afdelinger, og der er mange
udfordringer med både at få afdelingerne til at fungere selvstændigt og især er det en
udfordring at få klubben til at fungere på tværs af alle afdelingerne.
År 2000 blev også det år VRK afholdte sit første lederseminar
Vi har indgået en sponsor aftale med Salomon og en rabat aftale med Sport Master i
Søborg.
TV, radio, aviser og blade fik for alvor øje på Vesterbro Rulleskøjte Klub i det forløbende år,
den største bevågenhed var vel nok i DR2 som sendte 3 udsendelser i foråret om at køre
på rulleskøjter.
Indkøbsudvalget kom også i gang med billige hjul og lejer m.m. som kunne bestilles over
nettet, det vil der formentligt blive mere af fremover.
Der blev holdt utallige informationsmøder i foråret for nye medlemmer og de rulleskøjte
interesserede der overvejede at melde sig ind, med så stor tilslutning at vi må finde et
større lokaler i år.

Motion og Hurtigløbs afdelingen
Begyndertræningen flyttede til Bådehavnsgade for at få mere plads og det blev der absolut
brug for da der lige fra starten var over 100 medlemmer hver tirsdag til træning næsten hele
sæsonen, det medførte også at der blev uddannet 20 nye instruktører på et internt kursus i
VRK og et eksternt i TRIM for at klare den store interesse.. Klubben havde også en
Speeder på kursus i Tyskland for at følge med det stadig stigende krav der stilles, ikke
mindst til at uddanne instruktør.
Udover at der blev løbet tur næsten hver dag i ugen hele sommeren med stor deltagelse i
flere forskellige tempoer, blev der også arrangerede Orienteringsløb i Vestskoven med
afsluttende grillmad, kørt og undervist på ramper i fælledparken, afholdt indendørs City
speed Cup i DGI-byen, DM i speed på Avedøre holme.
Klubben havde også stor succes med at arranger fælles træning til Broløbet over Øresund,
der var over 100 deltager til møde om ernæring samt struktureret og målbevidst
fællestræning op til løbet, VRK sluttede dagen med en klubfest.
Der har også været stor deltagelse til mange eksterne aktiviteter som f.eks. Frederiksberg
løbet, Bornholm rundt, Berlin maraton, Odense maraton, og løbet i Værløse.
Motionisterne fortsatte i Østerbro huset hvor der var mange til træning og hygge hele
vinteren . mens Hurtigløberne rykkede ind i DGI-byen.
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Hockey
Hockey afdelingen har på nuværende ca. 100 spillere fordelt på 3 herre, 2 pige og 2 junior
hold i divisions turneringen samt et hold som spiller på motionsplan. Pigerne fik
sølvmedaljen i sommers og der var 9 piger fra VRK med på dame skaterhockey
landsholdet som var med til at kæmpe en 3. plads hjem i EM 2000. vi havde 2 spillere med
på juniorlandsholdet som spillede en 4. plads hjem ved EM. Og vi havde også 2
landsholdstrænere med.
Præ Cup og City Cup stævnerne på banen i Enghave parken blev igen en stor succes

vrk.dk
www.old-vrk.dk er den Web adresse alle medlemmer i klubben bør kende, den vokser med
informationer, har Danmarks hotteste rullekalender, men det er også der man kan: ændre
sin adresse, se telefonliste, billeder af medlemmer og fra div. Løb, tilmelde sig utallige
maillister og DRU´s medlemsblad (hvis det skulle udkomme igen) osv.
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