Bestyrelsens beretning for 2007
Bestyrelsesåret startede med en ekstraordinær indsat for at få medlemmerne til at betale kontingent og styr på
medlemskartoteket. Desværre var det længe siden at adresselister var ajourført, så mange emails blev sendt
forgæves. Der blev også sendt breve ud til medlemmer, men ca. 1/3 kom retur. Bestyrelsen vil offentliggøre
medlemsliste på hjemmesiden og opfordre medlemmerne til at kontrollere at oplysningerne er korrekte.
Kassereren havde lidt startvanskeligheder med forkerte oplysninger om hvilke konti, der skulle gives fuldmagt til.
Herudover har der været problemer med at det overdragede regnskab manglede de sidste afstemningsposteringer
dvs. det var ikke det samme regnskab som var godkendt på generalforsamlingen, som kassereren fik overdraget
elektronisk.
Tirsdagstræning
Tirsdagstræningen har kørt stille og roligt med 10-20 til undervisning og en gruppe, som kørte tur. Jonny og
Tommy har været flittige instruktører. Der er kommet en del nye medlemmer til tirsdagstræningen, men desværre
er mange af de nye medlemmer kun medlem en sæson til de har lært den basale teknik.
Jesper har været primus motor for motionsturene på Fælleden og Brøndby strand.
Jørn og Louise har stået for lørdagstræningen i Valby Hallen, Ryparken og DGI-byen, og har gjort en stor indsats.
Begyndertræning i Ø-brohuset har ikke haft den store tilslutning, det er de faste 5-8 stykker.
Berlintur 2007
Berlinturen var trods øsende regnvejr en stor succes. Stor tak til Søren Helmsøe og hjælpere med arrangering af
turen. Der var ca. 58 med på turen.
VRK speedskating 2007
2007 var en fortsættelse af nedturen fra 2006 - dog ikke uden lyspunkter..
De resterende unge speedskatere (lige på nær Robin) flyttede i 2007 deres licens til Vallensbæk (VARK), hvor de
har gode trafiksikre faciliteter til at dyrke sporten på konkurrenceplan.
Resultater
Tilbage i gruppen af speedskatere er kun de "voksne", men her blev det da også til nogle flotte resultater - de
største må nok siges at være:
- Cathrine Grage blev europamester på marathondistancen i Hannover-Celle løbet i aldersklassen 30+, og i
samme løb og aldersklasse vandt Dorthe Olsen bronze.
- Cathrine Grage blev vice-verdensmester på marathondistancen i Zürich i aldersklassen 30+
- Dorthe Olsen og Anders Holm blev vice-danmarksmester på halvmarathon i Odense i seniorklassen.
Træningen
Speedskaterne i VRK har i 2007 primært trænet i Vallensbæk, da det er dér det sker hvis man vil køre stærkt.
Bortset fra det har folk trænet på egen hånd. Der har ikke været et egentligt organiseret træningstilbud til
speedskaterne i VRK i 2007. Der har været lidt i indendørssæsonen i Valbyhallen, men ellers ikke.
VRK arrangementer
VRK arrangerede i februar 2007 DM indendørs i forbindelse med City Speed Cup, det forløb fint, der kunne dog
have været plads til mange flere deltagere. Manglende deltagere var også grunden at City Speed Cup her i
februar 2008 er blevet aflyst.
Copenhagen Inline Challenge blev det første egentlige gadeløb i Københavns Kommune, og vi lagde ud med at
starte ved Rådhuspladsen - mere central placering kan man vist ikke opnå i Danmark! Løbet blev arrangeret af
Søren og Sune i VRK, og blev en realitet i samarbejde med Triathlon forbundet som arrangerede EM på samme
rute. VRK opnåede et overskud på arrangementet på ca. kr. 30.000,- som dog er bundet til at blive brugt i
forbindelse med videreførelsen af arrangementet. Overskudet er primært opnået i form af stor støtte fra
Københavns Kommune. Til arrangementet var der over 400 deltagere - måske til dato det største
rulleskøjtearrangement i Danmark - hvis man ser bort fra de to store broløb...?

Udsigter i 2008
Om der bliver et Copenhagen Inline Challenge i 2008 er endnu uvist, men der arbejdes på sagen. Det er også
muligt at VRK kan komme til at stå for en genoplivning af Strandvejsløbet - det vil i så fald blive endnu et
samarbejde med Triathlonforbundet - og datoen vil formentligt blive 21. juni.
At arrangere et rulleskøjte løb er et meget stort arbejde, så det er vigtigt at vi er en masse folk der kan hjælpe
hinanden med det. Det vil derfor være dejligt, hvis folk med interesse for at vi igen i 2008 får et rulleskøjteløb, vil
melde sig som måske-interesseret-i-at-hjælpe-frivillig allerede nu!
Faciliteter
VRK speedskaterne har som nævnt ingen trafiksikre udendørsfaciliteter i københavnsområdet. Dette er uden tvivl
en af de primære grund til at afdelingen er ved at gå i opløsning. Der er dog spæde udsigter til at der allerede i
2008 vil blive lavet et sportsanlæg i Ørestaden - meget tæt på Amager Fællede - som blandt andet vil bestå af en
flad 200m asfaltbane samt et større asfaltområde til øvelser. Måske det kan vende kurven for speedskaterne i
VRK...?
Hockeyafdelingen.
Afdelingen består af 2 herre hold og 1 damehold.
Herrerne vandt guld ved 3 nationale stævner og 1 internationalt stævne. Europamestertitlen blev tabt, idet
herrerne nåede en 5. plads i Montreux, Schweiz. Ved DM-turneringen nåede vi igen i år en 2. plads, efter en
meget tæt finalerunde.
Dameholdet opnåede også fine resultater i året. Bronzemedaljer ved turnering i Tyskland. Sølvmedalje ved EM i
Lugano, Schweiz. Og så blev damerne danske mestre for 7. gang i træk.
Kontingentbetalingen i Hockeyafdelingen har været lav sammenlignet med udgiftsniveauet. Hockeyafdelingen
opfordres til at hjælpe bestyrelsen med at opdatere adresse og e-mail oplysninger på medlemmerne, så
grundlaget for kontingentopkrævning bliver bedre.

