Vesterbro Rulleskøjte Klub - Medlem af DRsU ∙ DIF ∙ DGI ∙ VIS

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2010
Til generalforsamlingen den 7. februar 2011

ARBEJDET I BESTYRELSEN
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Vi manglede i første omgang et
bestyrelsesmedlem, men i slutningen af marts var vi så heldige at Steffen sluttede sig til bestyrelsen, og
også var frisk på at påtage sig den ledige kasserer opgave. Astrid forlod i løbet af året bestyrelsen, og
Henriette overtog som suppleant hendes plads. I november skiftede vi bank fra Eik Bank der lukkede til
Arbejdernes Landsbank. Skiftet havde dog ligget i støbeskeen i lang tid. Medlemsadministrationen har
kørt fint, og tidligere tiders problemer med at få opkrævet kontingent er nu historie.

RULLESKØJTEBANEN
2010 var den første rigtige hele sæson med rulleskøjtebanen i Ørestad, efter at den var blevet færdig i
midten af august 2009. Der var en del problemer med underlaget, som var for bulet, og nogle upraktiske
og ligefrem farlige låger ind til banen. Efter at have presset meget på, kom der i maj 2010 nyt lag asfalt
oven på, og det har fjernet rigtigt mange af bulerne, så den nu er ganske fin at køre på. Den ene låge er
blevet fjernet, og den hen mod vores klubhus er blevet lavet næsten helt ordentligt. Det er værd at vide
at det ikke er Københavns Kommune der ejer anlægget, men By & Havn, som ikke er vant til at drive
idrætsanlæg, og der er derfor nogle begynderudfordringer hen ad vejen.

KLUBHUSET
Vi blev i foråret 2010 færdige med klubhuset, som vi var begyndt at isolere og indrette i efteråret, og
dette kun med en kæmpe hjælp fra vores superhåndværker Georg, som med sin erfaring og evner var
med til at få det gjort fint og færdigt til sæsonstart! Også en tak til de mange andre der har hjulpet til,
herunder Kasper som lavet den første del af skelettet (og som udlånte sin stiksav til klubben et helt år).
I klubhuset har vi udover det almindelige inventar, hjelme til udlån, en stor grill, et lille køkken med
komfur og køleskab, et potent lydanlæg der kan spille hele banen op, samt en fejemaskine der kan
opsuge sand og småsten fra banen.

BØRNEHOLDET
Klubben har i flere år ikke haft en decideret børne- og ungdomsafdeling, men nu vi har fået en trafikfri
træningsfacilitet, var det naturligvis oplagt at få genopstartet nogle aktiviteter for børn. Marta og
Nicoline var friske på at være trænere for børnene, trods lidt udforinger med sproget, da Marta kun
taler italiensk og engelsk (men er nu også ved at lære dansk!). I april startede holdet op helt fra bunden,
og de første gange var der kun en håndfuld børn, men allerede inden sommerferien var der fast 10-15
børn til træningerne tirsdag og torsdag. Efter sommerferien var der dog markant færre børn, og vi skal
til den kommende sæson være bedre til at involvere forældrene, så alle børnene kommer ud til nogle af
stævnerne i løbet af året. I løbet af vinteren har holdet haft træningstid i DGI-byen hver mandag, men
det har været tidligt på eftermiddagen, så det har for mange været svært at nå.
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MOTION- OG SPEEDAFDELINGEN
Begyndertræningen om onsdagen på rulleskøjtebanen, som Johnny, Laila og Torben har stået for, var
der meget stor interesse for, særligt frem til sommerferien. Derefter faldt deltagerantallet til et mere
naturligt leje. Træningen startede i maj og fortsatte til og med september, med nogle hyggelige aftener
med lys på banen.
Tirsdagsholdet, som Johnny primært stod for, var som altid også godt besøgt, men hen på efteråret
faldt interessen, som den generelt gør i takt med temperaturen.
Christopher stod i spidsen for træning mandag aften i DGI byen i løbet af vinteren, og han fortsatte med
”Speedskating Intro” i løbet af sommeren for at vække interesse for at løbe stærkt og være
konkurrenceinstinktet hos de mange hurtige motionister. I løbet juli, august og september, var der ca.
hver anden uge en gæstetræner til undervisning under overskriften ”Bliv hurtigere på rulleskøjter –
via bedre teknik”. Dorthe, Cathrine og Anders underviste hver 2 gange, og det var med stor succes –
når ellers vejret holdt tørt – og myggene forholdt sig i ro.
Til dem der ikke nødvendigvis har så travlt, var der tur-rul tirsdag aften og lørdag eftermiddag. Turrullerne nåede ikke så mange lange ture i år, men der var da tid til hygge med kaffe og kage.
I løbet af året har vi haft nye trænere på kursus. Jan, Nicoline og Laila har været på unionens niveau I
kurser for nye trænere i løbet af året. Til gavn for alle, har de alle 3 flittigt benyttet sig af de tillærte
evner som trænere i forskellige sammenhænge.
Til DM indendørs i Farum i marts, var vores nye klubtøj til motions-/speedafdelingen klart. Det var
yderst tiltrængt, da der ikke var mere af det gamle tøj tilbage. Klubben er nu lagerførende i cykeltrøjer,
korte og lange tights samt speeddragter i alle størrelser fra XS til XXL.
8. maj holdte vi åbent hus på Plug N Play. Oprindeligt skulle det have været et stort event, men da
vejrudsigten sagde det ville blive regn, valgte By & Havn klogelig at aflyse. Vi valgt dog at gennemføre,
men det blev regn, og der kom kun nogle enkelte nye medlemmer ud og hilste på os i det nye klubhus.
I august forsøgte vi at arrangere lidt de første uofficielle Københavnermesterskaber på banen, men vi
blev udfordret af et dumt hul i banen, og da det endeligt blev lavet, var vi uheldige med vejret, og var
nødsaget til at aflyse.
I september fyldte klubben en minibus, og tog med grillen på traileren til rulleskøjteløb i Odense. Det
var et super hyggelige tur, men næste år kan vi nok ikke være i én minibus!
I december genoplivede vi de indendørs klubmesterskaber i utraditionelle discipliner på
rulleskøjter. Vi var 12 deltager i Valbyhallen, og Louise Sachse løb med sejren for damerne, mens vores
nye svenske medlem Ronny Myllynen rendte med sejren hos herrerne lige foran næsten på Christopher.
VRK’s speedskatere og motionister var repræsenteret ved alle de danske stævner og løb, samt en
række udenlandske løb. Cathrine genvandt i Damp (Tyskland) EM for Master AK30, og der kom
adskillige Danmarksmesterskaber og andre medaljer i hus.

BERLIN-TUREN
Traditionen tro, var der rigtigt mange med på busturen til Berlin Marathon. Søren Helmsøe var igen
arrangør, og alt andet end lige vejret var som planlagt. Der blev flydt en bus (ca. 60 personer), og et
hotel (ca. 90 personer), så det arrangement er som altid meget attraktivt!
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HOCKEY
I 2010 fik hockeyafdelingen flere nye medlemmer, som var med til at præge såvel spillet som klubånden
positivt. Hockey afdelingen tæller nu i alt 51 medlemmer.
Herre 1:
Vandt DM for tredje år i træk, efter en meget svingende sæson, hvor holdet sluttede nr.4 i grundspillet.
Desuden spillede holdet super godt til EM for klubhold, der endte med en 2.plads efter nederlag til de
fortjente mestre fra Köln.
Holdet udemærkede sig desuden med flere all-star titler, fik faktisk ved alle stævner de deltog i,
desuden blev en af holdets spillere (Robin Stilling) både EM MVP og topscorer da Danmark for 1.gang
nogensinde vandt EM for landshold.
Holdet har haft en meget stor udskiftning (generationsskifte) i de sidste 2 sæsoner, og står stærkt rustet
til den kommende sæson.
Herre 2:
Spillede en god sæson og lå blandt de bedste hold i deres række, de havde dog en skuffende
afslutningsturnering (weekend stævne), men regner med at komme stærkt igen næste år, hvor de har
fået tilgang af et par gamle 1.holdsspillere.
Herre 3:
Fik tilgang af et par nye spillere, der var medvirkende til at holdet har gået fra prygleknap til nr.2 i deres
division efter en længere sejrsstime, Flere folk er også begyndt at "bære" holdet uden for banen, så det
ser rigtig fornuftigt ud frem mod næste sæson.
Damer:
Havde en meget amputeret divisionsturnering med kun 3. hold, de lå til at genvinde DM men sæsonen
nåede aldrig at bliver færdigspillet. Havde en ok men resultatmæssigt lidt skuffende RAMS Cup hvor de
missede kvalifikation til finalen med et enkelt mål.

ROLLER DERBY
Roller Derby divisionen (Copenhagen Roller Derby) har nu været en del af VRK i lidt mere end 1 år vi
har oplevet en forrygende udvikling.
Copenhagen Roller Derby blev grundlagt i september 2009 af Emma Hedman. Vi var heldige at få lov at
anvende Kulturkajen Dockens store hal på Frihavnen og så fik vi en del tider af hockey divisionen i
Østerbrohuset. Det betød at vi kunne træne intensivt fra starten. Vi var ligeledes heldige at få tilbud
trænertid med en erfaren og dygtig træner fra USA, som tilbragte ½ år i Danmark.
Der var ikke så meget fokus på Derby i 2009 og starten af 2010. Vi var få og det var til tider frustrerende
og svært at holde gejsten oppe. Men fra sommeren 2010 tog tingene fart. Vi spillede den første kamp
mod Hamborg Harbor Girls og vandt 177-90. I august deltog vi i Ørestadens kulturdage og viste Roller
Derby frem i Fields og på banen i Ørestad. Vi deltog i alle Friday Night Skate henover sommeren og fik
flere nye medlemmer på den konto.
I august fik vi også første kontakt til pressen og Berlingske MS lavede en stor og flot artikel om
Copenhagen Roller Derby. Samme uge var vi på Go’Morgen Danmark hvor vi fortalte om sporten og gav
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den gas for åben skærm. Den store opmærksomhed gav mange nye medlemmer og siden august har der
været en lind strøm af nye medlemmer så vi er oppe på 34 medlemmer.
Billederne fra artiklen i Berlingske fik vi lov at anvende til at lave en Copenhagen Roller Derby 2011
kalender. Salget af kalenderen skal anvendes til at reparere gulvet på Docken, så vi kan spille kampe
der.
I september 2010 fik holdet yderligere et boost ved sammenlægningen med det andet Københavnske
hold Kick Ass Cuties. De to hold havde set hinanden an igennem længere tid og havde så god kemi, at en
sammenlægning var helt naturlig.
Flere og flere har fået øje på Roller Derby pigerne og synes det er noget nyt og sjovt som kan anvendes i
andre sammenhænge. Vi har bl.a. været værtinder ved Føtex jubilæums fest for 12.000 mennesker og vi
var med i Bingo Banko på nytårsdag. D. 1. april i år deltager vi i AIDS fondens ”HUMOR MOD AIDS” og
samler ind til fonden på Rådhuspladsen. Gode aktiviteter som har givet opmærksomhed til sporten.
Den. 29. januar holdt vi en ny Fresh Meat hvor 20 nye kom for at prøve Roller Derby. Og det har givet
yderligere medlemmer.
Og opmærksomheden fortætter. I fredags d. 4. februar skrev Weekendavisen en artikel om Copenhagen
Roller Derby, og vi har også lige indgået et samarbejde med filminstruktøren Ziska Scemes som laver en
dokumentarfilm om sporten og holdet. Vi har desuden kontakt med produktionsselskabet Strix
Television. De er interesseret i at lave en TV reportage eller en TV-serie om Roller Derby.
Vi er rigtig glade for den stigende interesse, og vi vil fortsætte med at lave Fresh Meat arrangementer
for at tiltrække nye medlemmer og stræber efter at komme op på omkring 50 medlemmer.
Vi har fået 2 dommere tilknyttet til holdet og det betyder rigtig meget for vores udvikling. Den ene
deltog i en stor Roller Derby konference i Berlin i januar, hvor han var med i en række dommer
workshops.
I denne sæson spiller vi 4 kampe. 3 udekampe mod Royal Windsor Rollergirls i London, Bedforshire
Rollergirls og mod Berlin Bombshells. Og den 16. april holder vi Danmarks første Roller Derby kamp. Vi
spiller mod Gent GoGo Roller girls fra Belgien og planlægger en kæmpe fest. Vi håber at rigtig mange fra
VRK har lyst til at komme og se kampen.

FRIDAY NIGHT SKATE
For 5. sæson i træk var der Friday Night Skate 12 gange i løbet af sommerne, og igen har mange VRK
medlemmer været med dels i planlægningen, men også afviklingen som blockere eller flying nurses,
eller som nogle af de rigtigt mange deltagere. I 2010 var der generelt endnu flere med hver gang end de
tidligere år. Det vides ikke hvor mange præcis der er med, men et godt skud er ca. 600 i gennemsnit pr.
gang.
Den 4. juni blev hele FNS inviteret ud til Plug N Play, da politiet med kort frist havde meldt afbud til at
hjælpe os gennem trafikken i København. Der var rigtigt mange der fik øjne op for Plug N Play og de
gode stier på Kalvebod Fælled. Vi fik også afholdt nogle små konkurrencer på banen – herunder et
underholdende forhindringsløb der gav lidt hudafskrabninger.
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VINTER OL
I februar 2010 nåede et af vores mange årige medlemmer det mål hun havde sat sig for 5 år tidligere –
nemlig at komme til OL. Cathrine Grage der som 25 årig startede i VRK i 2002, stille som første dansker
siden 1964 op i speedskating på is i Vancouver, Canada. På vejen dertil, har hun slået sine egne tider så
mange gange, at hun nu også er Danmarksmester i at lave Danmarksrekorder!

MEDLEMSUDVIKLING
Vi har nu for 3. år i træk haft medlemstilgang, så vi i dag er 324 medlemmer. Faktisk er der siden marts
2010 indmeldt hele 168 nye medlemmer! Det er en nettostigning på 80 medlemmer siden sidste
generalforsamling. Ifølge infosport, og DIF’s nye opgørelsesmetode, betyder det at vi nu igen er
Danmarks største rulleskøjteklub.
-

Hockeyafdelingen: 51 medlemmer
Roller Derby: 34 medlemmer
Børneholdet: 22 medlemmer
Motion/speed: 217 medlemmer

Stor tak til alle der var med til at gøre alle disse ting mulige, og tak til alle der deltog!

Bestyrelsen i VRK:
Oliver Sommer
Johnny Joyner
Henriette Thiim
Steffen Seisbye
Sune Jensen
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