GKF – Formandens beretning 2014/2015 - ved generalforsamlingen d. 16. marts. 2015

1) Generelt
GKF er Danmarks største kunstskøjteløber klub med ca. 250 aktive medlemmer. For at fastholde vores positive
udvikling har GKF i sæson 2014/2015 sat fokus på kvaliteten af træningen på alle hold. Vi har ansat Martine
Zuiderwijk som assistent træner med ansvar for Fundskate. Endvidere har en hjælpetræner og en assistent træner
været på kursus i samarbejde med Dansk Skøjte Union. Vi har fortsat stor tilgang til klubben og har derfor udvidet
med 2 nye hold på is planen, så vi fortsat skaber plads til kunstskøjteløb på alle niveauer.
Vores konkurrenceløbere, som består af mesterskab, konkurrence og Funskate-løbere, har alle kæmpet godt og
skabt fine resultater ved diverse konkurrencer. Gruppen er stor og fylder godt på tribunen når kammeraterne er
på isen, og markerer GKF meget flot.
Klubben arbejder målrettet på socialt gode vilkår for alle løbere. Vi har i den forbindelse afholdt Gallashow,
Oktober konkurrence, klubkonkurrence, funskatekonkurrence, sommer camp, julearrangement og fastelavn. Vi
planlægger p.t. vores store is show til sæsonafslutning og en konkurrence tur til Hamborg for de øvede løbere.
Vi samarbejder rigtig godt med vores sponsorer, stadion og forældregruppen - alt sammen vigtige ting for at sikre
fortsat succes i GKF og god trivsel i klubben.

2) Sponsorer
Vi vil gerne takke Ver de Tere, Aurehøj Klinikken, Jepsen & D`Souza, Vangede blomster og Skate Bootque for deres
støtte til Klubben. Herudover har vi fået støtte fra Gentofte kommune til gennemførelse af sommer camp 2014 og
støtte fra Gentofte Kulturfond til vores gallashow.

3) Aktiviteter
Som nævnt tidligere har der været stor aktivitet i denne sæson.
a) Gallashow blev en stor succes med over 1500 gæster fordelt på tre shows. Vi var 180 medlemmer der
deltog i showet, og borgmester Hans Toft kom på isen og takkede klubben for en stor indsats. En
fantastisk dag for både børn og voksne med fokus på det sociale sammenhold på kryds og tværs af alle
hold.
b) Klubkonkurrence blev afholdt i april og i november for skøjteskolen og E3+E4+E5 løbere.
c) Sommer camp for alle E og F løbere er med til at skabe sammenhold på tværs af hold og alder, hvilket
vi lægger stor vægt på. Sommertræningen blev afsluttet med grillmiddag og ikke mindst masser af
dejlig is. Løberne hyggede sig med film, popcorn og overnatning i varmestuen. En stor tak til alle som
gjorde denne camp mulig med frivillig hjælp, som vi trækker hårdt på i de varme sommerdage.
d) Julearrangement blev afholdt i traditionernes ånd med juletræ og julepynt. Eftermiddagen startede ud
med opvisning af hold fra funskate, hvorefter julemanden kom med julegodter. En hyggelig
eftermiddag hvor alle dansede på skøjter om træet.
e) Fastelavn er ligeledes traditionen tro på is og vi er klar med tøndeslagning for store og små, karameller
i store mængder og fastelavnsboller til alle. Alle kommer udklædt og hjælper med til at få tønderne
bankede ned.
f) Hamborg tur – I april mdr. tager Martine og ca. 10 løbere med familier på en forlænget weekend i
Hamborg. En stor international konkurrence med deltagelse af løbere fra 20 lande, hvilket bliver en
stor oplevelse for alle deltagerene.
g) IS showet er under planlægning – Vi arbejder hårdt både inde og uden for isen – vi glæder os helt vildt.
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4) Skøjteløberene:
Vi er fortsat Danmarks største skøjteklub og har fortsat mange nye henvendelser om opstart på alle niveauer. Vi
tæller ca. 250 aktive skøjteløbere, 15 trænere og 9 bestyrelsesmedlemmer/suppleanter. Vi har i denne sæson
måttet fastholde ventelisten, så vi kan bevare den kvalitet, der er i undervisningen. Vi har lige nu ca. 45 personer
på ventelisten.
Familieholdet er blevet et godt etableret hold med tre trænere på holdet.
Der er undervisning for forældre med helt små børn, et hold for de børn der selv kan løbe, og et hold for voksne.
Skøjteskolen har træning to gange om ugen. De er delt ind i mange små hold med faste trænere. Trænerne
tilbyder løbende oprykning til de løbere der bliver vurderet klar til Funskate eller E-hold.
Vi har fået et rigtig engageret Funskatehold, bestående af 55 løbere som er delt op i F1, F2 og F3. F1 og F2 deltog
ved GKF’s camp i sommer. F3 blev oprettet i september, da trænerne fortsat fik mange fra skøjteskolen. Løberne
har fået flotte placeringer ved alle Funskatekonkurrencerne som de har deltaget i, og de har over to dage deltaget
ved Funskatefinalen i Odense. Funskate er et godt tiltag som giver skøjteløberene mulighed til at udvikle deres
skøjteløb, samt mulighed for udfordringer ved løbende konkurrencer over sæsonen.
E4–E3-E2-E1-EK1-EK2 løberene udvikler sig rigtig flot. Der arbejdes hårdt både mentalt og teknisk, hvilket også kan
ses på deres placeringer ved diverse konkurrencer. Der trænes løbende på mærkeprøver, som alle løbere skal
bestå, så de kan løbe konkurrence i deres respektive aldersgrupper. Løberene har et godt sammenhold og støtter
hinanden dagligt og ved diverse konkurrencer.
Vi har en del mindre løbere på E3. De har i efteråret deltaget ved deres første konkurrence.
Alle løbere på disse hold har samtaler med enten Julie eller Nadia hvor sæsonens mål og fokus aftales. Der
afholdes endvidere 2 forældremøder pr. sæson.
E5 er blevet gendannet, da vi har mange aspiranter til de videregående hold. Trænerne tilbyder pladserne til de
helt unge løbere som vurderes klar til oprykning fra skøjteskolen.
Voksenholdet er godt besøgt, vi glæder os over at kunne tiltrække ældre løbere, som bestemt ikke har lyst til at
stille skøjterne væk. Vi har i år afprøvet en forlænget sæson frem til maj og det vil vi fortsætte med, så ferien ikke
bliver så lang for de voksne.
GKF har fortsat samarbejde med Søgårdskolen og Dansk Handicap Forbund, holdet træner 1 gang om ugen og
både skolens medarbejder og forældre støtter godt op om projektet. Børnene udvikler sig fint på skøjterne og
samtidig styrkes deres balance- og koordineringsevner. Juleafslutningen blev i år rammen om en lille opvisning for
Borgmesteren Hans Toft, som overrakte alle børn et lille symbol på deres medlemskab i GKF, da holdet indtil nu
har kørt som et projekt i klubben, men nu er et fast tilbud i samarbejde med kommunen.
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5) Træner
Sæsonen blev sat i gang med ansættelsen af Martine som ny assistent træner. Martine kom direkte fra Holland,
hvor hun har haft egen skøjteskole gennem 8 år.
Det nye trænerteam med Nadia som cheftræner og Julie og Martine som assistenttrænere har ydet et rigtigt stort
arbejde, og det er med til at fastholde og udvikle vores medlemmer.
Vi deltager både med trænere og løbere ved DSU Team Danskate regionale- og nationale samlinger. Her har
trænerne mulighed for udvikling og sparring af træningsteknikker og nye tilgange til spring og trin.
6) Bestyrelsen:
Bestyrelsen mødes en gang om måneden og planlægger kommende aktiviteter, diskuterer livets gang i klubben og
igangsætter nye tiltag. Både suppleanter og bestyrelsesmedlemmer deltager ved alle møder – oversigten på
medlemmer og suppleanter kan findes på hjemmesiden. Samtidig med det daglige arbejde i klubben holder
bestyrelsen kontakt til Gentofte stadions kontor, kommunen og til haludvalget - her fordeles fx istider og
planlægges årskalender med større arrangementer og ferier.
Vi har ændret og forbedret vores prøvetimer. Vi afholder nu prøvetimer i grupper for alle dem der er på vores
venteliste. Herved får de en fælles introduktion til klubben og bliver præsenteret for vores trænerteam. Det har
været en stor succes. Vi har fået fyldt vores hold op i en god og styret proces.
Vi har tilført endnu et Funskate hold og har haft en fast kontaktperson til Martine og funskateholdene.
Bestyrelsen har i samarbejde med sportsudvalget brugt foråret på at udarbejdet en ny holdstruktur til næste
sæson, så vi bedre kan rumme de mange niveauer og aldersgrupper.
Klubben har i år fået ny hjemmeside og der er brugt meget energi på at bygge den op og fylde informationer på.
Bestyrelsen vil gerne give en særlig tak til Marlene som har hjulpet til med arbejdet. Vi har gennem efteråret fået
en procedure på plads ved ændringer i træningsplanen. Vi kan nu gennem vores www.Forenings.let system sende
mails til både udvalgte hold og hele klubben samt sms’er, når vi er meget tæt på træningstidspunktet.

7) Forældre:
Vi takker alle de forældre som har givet en hånd med til vores aktiviteter og daglige arbejde. Vi skal dog fortsat
gøre en stor indsats for at have den nødvendige hjælp. Derfor skal alle huske, at klubben kun er baseret på frivilligt
hjælp til alle aktiviteterne ud over den daglige træning.
Bestyrelsen vil næste sæson danne flere udvalg med hjælp fra forældregruppen. Det vil blive annonceret på
hjemmesiden først i den nye sæson.
8) Faciliteter
Vi har denne sommer afprøvet helårs is i hal 2 i samarbejde med Gentofte Stadion. Det er et tilbud, vi håber kan
gentages næste sæson, så vi igen kan fortsætte træningen på is helt frem til 22. juni for de største E og EK hold.
I år lukker isen dog ned d. 1. april i hal1 og d. 1. juni i hal 2. Der skal foretages ændringer i forsyningssystemerne
mellem hallerne.
Vi har denne sæson være meget forstyrret i omklædningsrum 20 af ishockeys udehold, som har skullet bruge dette
lokale ved LIGA kampe, hvilket har givet mange klager. Fra næste sæson får Gentofte Stadion bygget ishockey
gangen om, så alle LIGA gæster benytter omklædningsrum på deres egen gang. Herved får GKF vores
omklædningsrum for os selv, hvilket vi ser meget frem til.
9) Økonomi:
GKF har fortsat en passende egenkapital og en fornuftig drift, hvor udgifter og indtægter er i balance. Der henvises
til årsrapporten, som vil foreligge i underskrevet og revisionspåtegnet udgave på generalforsamlingen.
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10) DSU:
GKF har afholdt 2 mærkeprøver for DSU. Vi har deltaget med 2 løbere på regionale samlinger og med 1 løber på
national samlinger.
Bestyrelsen i Dansk Skøjte Union har arbejdet med bl.a. udviklingen og opdatering af dommersystem, som man
kan følge resultaterne på internettet, mens konkurrencerne er i gang. Dialogen er åben og der kommer nu flere
informationer ud til klubberne om deres daglige arbejde og tiltag – se mere på http://www.danskate.dk

11) Sportslige resultater
DSU: Efterårskonkurrencen - 5 løbere deltog fra GKF
Julie Vestergaard SØLV chicks M
HSK CUP – 15 løbere deltog fra GKF
Anna-Flora Jepsen, GULD Cups M
Julie Vestergaard, BRONZE Cups M
Courtney Goldbeck, SØLV Cups K
Nynne Kurzon, BRONZE Cups K
Laura Bronee, GULD Novice K1
Louise Vestergaard, SØLV Springs M
Siri Alsøe, SØLV Springs K
Annsophie Jensen, BRONZE Springs K
Siri Bergdal, GULD Novice K2
DSU: Funskate Øst konkurrence 1 - 8 løbere deltog fra GKF
Maria Post Hoffmann, GULD Free, Togs
Nicoline Faurschou, SØLV Funflakes 3, elements
Oktober Konkurrencen -24 løbere deltog fra GKF
Courtney Goldbeck, GULD Cups K
Anna-Flora Jepsen, GULD Cups M
Laura Bronee, GULD Novice K1
Josefine Hell, SØLV Novice K1
Siri Alsøe, BRONZE Springs K
Siri Bergdal, GULD Novice K2
Mathilde Halse, GULD Junior K2
Nina Albrechtsen, BRONZE Novice M
Caroline Oreskov, BRONZE Junior M
DSU: SM & SC - 22 løbere deltog fra GKF
Courtney Goldbeck, GULD Cups K
Anna-Flora Jepsen, SØLV Cups M
Amalie Schubert-Mortensen, GULD Novice K1
Siri Alsøe, SØLV Springs K
Siri Bergdal, GULD Novice K2
Mathilde Halse, GULD Junior K2
Mathilde Felding, SØLV Junior K2
Caroline Oreskov-Christoffersen, SØLV Junior M
DSU: Funskate konkurrence øst 2 – 21 løbere deltog fra GKF
Vigga Nue Møller, GULD, Funflakes 1
Filippa Heesgaard, BRONZE, Funflakes 2
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DSU: DM 2014 – 5 deltagere fra GKF
Anna Flora Jepsen, BRONZE Cubs M
DSU: DanmarksCup – 25 deltagere
Laura Bronee, GULD Novice K1
Siri Alsøe, BRONZE Springs K
Siri Bergdal, GULD Novice K2
Mathilde Halse, GULD Junior K2
Funskate konkurrence øst 3 – 40 løbere deltog fra GKF
Freja Bendorff Brodersen GULD, Elements FunBubbles 3
Vigga Nue Møller GULD, Elements FunFlakes 1
Isblomst Herlev – 9 deltagere fra GKF
Anna Flora Jepsen, BRONZE, Cubs M
Louise Vestergaard BRONZE, Springs M
Siri Bergdal, GULD Novice K2
Mathilde Halse, GULD Junior K2
Mathilde Felding, BRONZE Junior K2
Flyver Cup i Tårnby - 25 deltagere fra GKF
Julia Rottwitt, GULD, Chiks K
Nynne Kurzon, SØLV, Cups K
Anna Flora Jepsen, GULD, Cubs M
Julie Vestergaard SØLV, Cubs M
Siri Alsøe, BRONZE Springs K
Anne Sophie Østergaard Jensen, SØLV Springs K
Louise Vestergaard GULD, Springs M
Josefine Hell, SØLV, Novice K1
Siri Bergdal, SØLV, Novice K2
Isabella Kurzon, SØLV, Novice M
Mathilde Halse, SØLV, Junior K2
Caroline Oreskov-Christoffersen, GULD, Junior M

Vi mangler tre konkurrencer i denne sæson, men de afholdes efter at beretninger er udsendt.
Funskate konkurrence 4 – finalen i Odense
DSU: Friløb konkurrencen
Hamborg HH Michel 2015 – K og M løbere

Stephanie Halse
Formand GKF
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