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Forslag om etablering af en rulleskøjteklub i Vallensbæk
I foråret 2004 bliver VRK orienteret om at Vallensbæk Idrætscenter har besluttet at asfaltere en
ældre, slidt 400 m atletikløbebane. Der tages kontakt med Vallensbæk kommune og
kravspecifikationer for en rullevenlig asfalt fremsendes til kommunen. Et par uger senere er banen
asfalteret efter den fremsendte forskrift.
VRK-speed og -børn får hurtigt en aftale i hus med træningstider mandag og torsdag fra kl. 18 til 21.
Banen viser sig at være ideel til disse målgrupper. Eneste minus er en mindre rille på midten af
banen. Banen anvendes sommer og efterår. VRK tager initiativ til at holde Torsdags Fun Race hver
anden uge. Et uformelt ministævne hvor man konkurrerer mod jævnbyrdige på tværs af
aldersgrupper. Deltagere kommer fra Albertslund, FRISK, Slagelse og Næstved. Udover dette
afholdes en weekendworkshop med Barry Publow og en talenttrupsamling i september. I 2005 er
foreløbig planlagt landsholdssamling i maj og DM på landevej i juni.
Banen er pt. uundværlig for tidligere nævnte målgrupper, da asfalten er perfekt, og der er ingen
anden trafik på banen end andre løbere. Dette skal ses i forhold til tidligere træningsbaner:
Trafikeret parkeringsplads med ishockeyspillere, Bådehavnsgade, Avedøre Holme m.fl.
I forbindelse med de første aftaler i 2004 forpligtede VRK sig til at undersøge mulighederne for at
starte
en lokal klub op. Vallensbæk kommune har over sommeren haft nogle klager fra lokale klubber,
som påpeger at det er underligt at en klub fra en anden kommune får råderet over anlægget. Det
drejer sig bl.a. om henvendelser fra VI39 som er en stor sammenslutning af fodbold-, håndbold-,
badmintonklub m.fl. i Vallensbæk.
Primo 2005 har VRK møde med Vallensbæk kommune og idrætscenterets halinspektør vedrørende
fremtiden. VRK får aftaler på plads om de to enkeltarrangementer, men lover også at gå til VRKbestyrelsen med diskussionen om hjælp til opstart af en fremtidig Vallensbæk Rulleskøjteklub. På
mødet diskuteres forskellige modeller, men det munder ud i enighed om at en selvstændig klub med
tætte samarbejdsaftaler vil være en løsning som begge klubber vil have gavn af. VRK kan stille
ekspertise i form af instruktører/trænere til rådighed, og Val.-Rul. kan bidrage med en bane. For at
få indflydelse på banetildeling i Vallensbæk er det nødvendigt at klubben etableres meget hurtigt.
Derfor skal der etableres et udvalg som hurtigt kan hjælpe med at oprette sådan en klub. Morten og
Søren har allerede meldt sig til udvalget men der skal andre med i udvalget.
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