VRK årsberetning 201213
Den 21. december 2012 kunne en håndfuld deltagere til tekniktræningen i Ryparken konstatere at
verden ikke gik under, hverken kl. 20:12 eller 22:12. Alting var og er som det plejer. Det samme
gør sig gældende for klubben. Der er dog små ændringer hist og her. For det første er der
markant færre medlemmer end for et år siden. Mens der sidste år var 455 indmeldt, er det (pr. 1.
februar) “kun” 323, hvormed vi er tilbage på samme størrelse som i marts 2011. Der skal dog
huskes på at vi har sagt farvel til Roller Derby afdelingen, som har dannet deres egen klub. Af de
323 er 47 meldt ind i hockeyafdelingen og de resterende 276 i motionsafdelingen.

Træning og andre fællesaktiviteter
Denne udvikling har dog ikke kunne mærkes til træningen. Børne/familietræningen har haft en
svingende deltagelse, med mere end 20 deltagere enkelte gange, men desværre også en del
træninger med ca. 5 deltagere. Dejligt er, at der er en del børn og forældre der deltager meget
regelmæssigt, mens der har været en stor udskiftning i resten af deltagerne, med mange børn
der deltager færre end 5 gange og så stopper igen. Siden november har vi om onsdagen et
samarbejde med Vestvolden Rulleskøjte Klub (VVRK) om onsdagen i Valbyhallen, hvor VVRK
stiller med trænere.
Begyndertræningen har oplevet endnu en fremgang med mere end 30 deltagere til de fleste
træninger før sommerferien. Til en grillaften i juni i det dejligste sommervejr kom endda omkring
60 deltagere! Selvom der var en del der hjalp til skal Tomas fremhæves, som absolut
klubmester i at grille pølser :)
Freestyletræningen udendørs og morgenslalom indendørs har haft en svingende tilslutning på
mellem 12 og 15 deltagere hver gang. Særlig positivt er at freestyle har formået at opbygge en
større trænergruppe til at varetage træningen og en fast kerne der deltager til de fleste træninger.
Freestyle holdet har igen i år haft internationalt besøg af Keven, en dygtig ung freestyler fra
Australien, som har studeret i København i efteråret. En lille gruppe tog også til et træningslejr i
Barcelona, som der forhåbentlig vil være flere der har lyst til at deltage i i 2013.
Omvendt forholder det sig for hurtigløbsaktiviteterne, hvor færre trænere har undervist færre
mennesker. Maratontræningen havde ligeledes en svingende opbakning med lidt færre deltagere
end i 2011. Dejligt var den store opbakning til træningen med Politikkens fotograf, som
resulterede i en dobbeltside i Lørdagsliv om folk i stramme dragter ;). Speedtræningen har
været uregelmæssigt pga. udlandsture og andre konkurrencer. Til gengæld har bruttotruppen og
landsholdet haft træning på rulleskøjtebanen adskillige gange, da banen er den eneste på
Sjælland der mindede om banen i Ungarn, hvor EM blev afholdt i 2012. Disse træninger
understreger rulleskøjtebanens betydning for Danmarks elite i speedskating.

Sammenfattende har følgende været aktive som trænere:
●

Børne/familietræning: Jonas B. Madsen, Cathrine Grage, Jørgen E. Hammer, Jan
Scholtyssek
● Begyndertræning: Michael Carlson, Johnny Joyner
● Freestyle: Mikkel Gudbrand, Oliver B. Schmidt, Dorte ØstergrenOlsen, Johnny Joyner
● Maraton og speedtræning: Christopher Ouzman, Sune Jensen, Daniel Yeow, Rune F.
Søltoft, Jan Scholtyssek
En kæmpe tak for det store arbejde!
Efter et år med få rulleture i 2011, fik et nyt turudvalg afviklet en del ture om lørdagen med 510
deltagere til de fleste ture. Turudvalget fik endda afholdt en julefrokost, med pæn deltagelse og
efter sigende større mængder sportsdrik (vin).
Vesterbro Starz havde en helt utrolig succesfuld sæson, hvor de vandt alle store turneringer:
●
●
●
●

Vinder af City Cup 2012: Vesterbro Starz
Vinder af Europa Cup 2012: Vesterbro Starz
Vinder af Rams Summer Cup 2012: Vesterbro Starz
Vinder af DM 2012: Vesterbro Starz

Undervejs betød det en stime på ikke mindre end 30 (!) kampe i træk uden at tabe. Vel at mærke
ikke 30 tilfældige kampe – men kampe i blandt andet Europas to stærkeste klubturneringer,
Rams Summer Cup og Europa Cuppen samt den traditionsrige City Cup.
Meget mere om deres sæson kan læses på hjemmesiden: http://www.vstarz.dk
Et kæmpe tillykke med sæsonen 2012 og held og lykke med 2013!

Konkurrencer
I 2012 var der igen de sædvanlige speedskating konkurrencer indendørs, på bane og vej, både
DM og BCstævner, som desværre kun få VRKere deltager i trods positiv tilbagemelding fra dem
der deltager. VRK var, som sidste år, arrangør for DM på “banked track”, i fint vejr og en del
tilskuere, men desværre på et tidspunkt, hvor mange løbere valgte at holde sommerferie.
Den konkurrence der fyldte mest var Copenhagen Inline Challenge 2012, som blev afholdt 9.
september ved Islands Brygge Metrostation. Efter det store underskud i 2011 og en udbrændt
arrangørgruppe, fik Sune Jensen først i maj vredet armen om på de andre i arrangørgruppen og
fik dermed sat gang i CIC’12 som både blev en organisatorisk og finansiel succes med et
overskud på ca. 27.000 kr.! Derudover blev det til en hjemmebanesejr på maratondistancen da

Klaus Hestkjær kørte fra et stærkt felt!
Traditionen tro var der i 2012 igen organiseret en bustur til marathon i Berlin sammen med
Vallensbæk Rulleskøjte Klub og var udsolgt i løbet af få uger.

Bestyrelsen
Arbejdet i bestyrelsen bestod primært af besvarelse af henvendelser og udførelsen af de
administrative opgaver.
Det lykkedes desværre ikke at finde et 5. bestyrelsesmedlem, som bestyrelsen havde fået
mandat til ved sidste generalforsamling.
Bestyrelsen:
Sune Jensen
Charlotte Erhardt
Oliver Sommer
Jan Scholtyssek
Johnny Joyner (suppleant)
Arne Nielsen (suppleant)
Jørgen Holmenlund (suppleant)
Per Jensen (suppleant)

