
Bestyrelsens beretning: Ordinær generalforsamling 12. marts 2015
 
På  denne  vedtægtsbestemte  ordinære  generalforsamling  skal 
bestyrelsens beretning hermed afholdes. 

 
Det  er  en  fornøjelse  at  dykke  ned  i,  hvad 
indholdet  skal  være  af  denne  bestyrelsens 
beretning. HSK står her ved afslutningen af denne 
sæson  i  et  meget  positivt  lys,  og  fremtids‐
udsigterne  ser  gode  ud. Vi  har  i  bestyrelsen 
mange ideer for fremtidens HSK. Men lige nu skal 
vi  bevæge  os  lidt  tilbage  i  tiden  for  at  betragte 
den  forvandling,  som  HSK  har  undergået  fra 
denne sæsons start og indtil nu. Beretningen her 
er  uden  tal,  grafer  og  statistikker.  Dette  er  en   
fortælling  om,  hvor HSK  er  lige  nu,  og  hvor HSK 
var lidt tilbage i tiden, samt hvor vi tror og gerne 
ser, at HSK bevæger sig hen. 
 
Situation inden sæson 2014/2015 
Inden startskuddet lød for sæson 2014/2015, var 
vi  i  den  nye  bestyrelse  ikke  helt  sikre  på,  at  et 
startskud  overhovedet  skulle  fyres  af.  I  foråret   
2014  indrykkede  vi  et  stillingsopslag,  hvor  vi 
søgte  skøjtetrænere  til  HSK.  Skøjteklubben  var 
trænerløs  og  kunne  selvfølgelig  ikke  fortsætte 
uden én eller flere trænere. 

Ansættelsessamtaler  blev  afholdt  og  kontrakter 
blev udfærdiget. Drømmen var at  få etableret et 
trænerteam,  og  denne  drøm  blev  opfyldt.  Vi 
kunne  starte  sæson  2014/2015 med  et  helt  nyt 
trænerteam,  som  sammen  med  bestyrelsen 
skulle i gang med at udvikle HSK. 

Fra at være en skøjteklub som var på randen af at 
visne hen i ukendelighed blev vingerne rettet ud, 
langsom  men  sikkert,  og  HSKs  potentiale  og 
ressourcer er blevet båret frem af: Tålmodighed, 
vilje, tillid, mod. 
 
Trænerteam
Vi  er  i  bestyrelsen meget  taknemmelige  for  det 
fantastiske  samarbejde,  vi  har  oplevet med  HSK 
trænerteamet  i den næsten forgangne sæson. Vi 
har  afholdt  månedlige  træner/bestyrelsesmøder 
lige  fra  starten  af  sæsonen.  Formålet  med 
møderne  er  at  iagttage,  hvad  der  fungerer  godt 

og mindre godt ifm. den daglige træning, samt at 
tænke  lidt  ud  i  fremtiden.  Møderne  er  og  har 
været et  fint  forum  for bestyrelsen mhp. direkte 
kontinuerlig dialog med alle trænerne samtidig. 

Det  har  været  bestyrelsens  ønske,  at  dialogen 
med trænerne er uformel og tillidsbaseret, og det 
er vores oplevelse at dette mål er opnået.

Vi  har  i  HSK  her  ved  sæsonafslutning  et 
trænerteam bestående af 6 skøjtetrænere samt 2 
hjælpetrænere.  Hurtigt  efter  sæsonstart 
besluttede  vi  os  i  bestyrelsen  for  at  etablere  en 
konstruktion  med  en  cheftræner  i  spidsen  af 
trænerteamet. Denne konstruktion fungerer efter 
vores overbevisning rigtig fint.  
 
De  flotte  resultater,  som  HSK  har  solet  sig  i  –  i 
netop  denne  forgangne  sæson,  kan  uden  tvivl 
tilskrives  et  super  velfungerende  trænerteam. 
Trænerne har arbejdet målrettet med træningen 
med  en  energi  af  tryghed  samtidig  med,  at  der 
stilles krav. 

HSK  har  i  den  forgangne  sæson  høstet medaljer 
ved stort  set alle de konkurrencer, hvor HSK har 
været  repræsenteret  –  også  på  funskateniveau. 
Vores  antal  af  hjemhentede  medaljer  er  flot  i 
betragtning  af,  hvor  mange  skøjteløbere,  vi  har 
stillet med til de forskellige konkurrencer.  

Fokus på off‐ice
I  denne  sæson  har  vi  haft  særligt  fokus  på 
opvarmning  inden  istræning  og  off‐ice  træning. 
Alle i trænerteamet er meget opmærksomme på, 
hvor  vigtigt  det  er,  at  off‐ice  træningen  bliver 
prioriteret mhp. opbygning af styrke og muskula‐
tur samt smidighed. 

Det  er  stort  set  blevet  en  vane  for  alle 
skøjteløbere  fra  Funskate  niveau  og  opefter  at 
sørge  for  egen  opvarmning  inden  istræning.  Vi 
tror  på,  at  denne  opmærksomhed  på  opvarm‐
ningen og off‐ice træningen i øvrigt er med til at 
højne skøjteløbernes indsats og udvikling på isen.   



Etablering af nye hold
Fra starten af denne sæson har det været muligt 
at  tilmelde  sig  på  skøjteskole  for  unge/voksne. 
Det er et hold, som har udviklet sig helt uventet. 
Vi  startede  med  ganske  få  tilmeldte,  men 
interessen  for dette hold er  steget  stødt, hvilket 
er meget glædeligt. Dette er et vidnesbyrd om, at 
man godt kan påbegynde skøjtesporten og få stor 
fornøjelse af det både som motionsform og som 
æstetisk  sport  som  ung/voksen.  Vi  har  vores 
opmærksomhed  rettet  mod,  at  antallet  af 
tilmeldte på holdet betyder,  at der  sandsynligvis 
bør  oprettes  et  skøjteskolehold  mere  for 
unge/voksne ved sæson 2015/2016.   

Omkring  midten  af  denne  sæson  har  vi  også 
etableret  yderligere  to  nye  hold:  Funskate  Mini 
og  Funskate  Tweens.  Formålet  med  disse  nye 
hold er bl.a. at give skøjteløbere mulighed for at 
modtage mere intensiv og målrettet træning inkl. 
off‐ice,  samt  at  gøre  skøjteskoleholdet  for  børn 
mere overskueligt. 

Begge hold er for skøjteløbere, som har opnået et 
vist niveau, og som enten på sigt ønsker at rykke 
til  Funskateholdet  eller  at  følge  konkurrence‐
sporet.  Funskate  Mini  er  for  skøjteløbere  på 
under 9  år og  Funskate Tweens er  jf.  navnet  for 
skøjteløbere på 9‐12 år. Overflytning til disse hold 
er  et  tilbud  til  skøjteløberne  og  sker  løbende  i 
takt med, at skøjteløberne bliver klar til det.  

Klubmærker
I  løbet  af  sæsonen  har  vi  introduceret  klub‐
mærker  i  HSK,  som nu  er  et  krav  fra  DSUs  side. 
Grundet den store tilgang af nye skøjteløbere på 
skøjteskolen, har det ikke været muligt at have så 
meget  fokus  på  klubmærkerne.  Det  er  nødven‐
digt, at to trænere inkl. evt. en hjælpetræner står 
for  vurderingen  ifm.  klubmærkerne,  og  der  har 
ikke  været  tilstrækkelig  med  ressourcer  på 
trænersiden til at kunne varetage denne opgave. 

Det  er  planen,  at  der  skal  fastsættes  specifikke 
dage til afvikling af klubmærker i den kommende 
sæson  mhp.  planlægningen,  således  at  der  kan 
komme mere fokus på klubmærkerne. 

HSK Info Café
HSK  bestyrelsen  har  igennem  hele  sæsonen 
inviteret  medlemmer  til  en  månedlig  HSK  Info 
Café  bl.a.  med  det  formål  at  orientere  om  nye 
tiltag.  Efter  hvert  møde  er  der  udsendt  en 

opfølgning,  således  at  forældre/skøjteløbere, 
som ikke har deltaget kan holde sig orienteret. 

Vi forventer at fortsætte med dette koncept som 
en  del  af  HSKs  måde  at  formidle  status  og  nye 
tiltag  på.  Derudover  er  formålet  også  at  skabe 
direkte  og  uformel  dialog  og  åbenhed  mellem 
forældre og bestyrelsen.   

Afholdelse af skøjtestævner
HSK  har  oplevet  en  strøm  af  opmærksomhed  i 
denne  sæson,  hvilket  først  og  fremmest  er  sket 
ifm.  genoplivningen  af  HSK  Cup.  Konkurrencen 
blev  afholdt  i  den  første  weekend  af  oktober 
2014,  og  forberedelserne  til  konkurrencen  var 
således  igangsat  et  godt  stykke  tid  inden  selve 
sæsonstarten. Konkurrencen  blev  gennemført 
med  stor  succes  og  ros  udefra.  Vi  havde  få 
skøjteløbere  med  fra  HSK.  Ved  HSK  Cup  2015 
forventer  vi,  at  et  væsentligt  større  antal 
konkurrenceløbere repræsenterer HSK.    
 
I  slutningen  af  denne  måned  er  HSK  vært  for 
Skate Copenhagen 2015, som er en international 
konkurrence  for  mesterskabsløbere  med  et 
internationalt  anerkendt  dommerpanel.  Af  det 
samlede  antal  skøjteløbere,  som  er  tilmeldt 
konkurrencen  er  ca.  1/10  fra  danske  skøjte‐
klubber. Det er en stor ære for HSK, at Hvidovres 
borgmester  overrækker  medaljer  til  de 
skøjteløbere,  som  vinder  guld,  sølv,  bronze  på 
konkurrencens sidste dag. 
 
Juleshow og afslutningsshow
Ved juletid afholdt HSK et flot juleshow, hvor alle 
skøjteløbere på alle niveauer  fik mulighed  for  at 
vise  en  kort  holdopvisning  og  nogle  løb  også 
deres  individuelle  programmer.  Det  var  første 
gang  i  en  længere  årrække,  at HSK  inviterede  til 
juleshow,  og  det  var  fantastisk  at  opleve  den 
opbakning,  der  var  fra  alle  sider:  Og  selvfølgelig 
kom julemanden på besøg. 

HSKs  trænere  er  i  gang  med  at  forberede 
skøjteløberne  på  årets  afslutningsshow.  Dette 
forventes også  at  blive  en  fast  ingrediens  i HSKs 
portefølge af events i løbet af en issæson. Tak til 
HSKs  trænere  for engagement og kreativitet  ifm. 
afviklingen af shows. 

Skøjteløbersamtaler og trænersamtaler
Cheftræneren  har  afholdt  korte  samtaler  om 
udviklingspotentialer  og  trivsel  med  alle 
skøjteløbere  på  aspirant  og  konkurrenceniveau. 



Det  har  været  valgfrit  for  funskateløbere  at 
tilmelde  sig  en  samtale.  Samtalerne  giver 
skøjteløberne  en  retning  og  fokuspunkter  samt 
en anerkendelse. Samtalerne giver også forældre 
en  mulighed  for  at  følge  bedre  med  i  barnets 
status  og  udvikling.  Skøjteløbersamtaler  skal 
være en  fast bestanddel  af HSKs  tilbud. Der  skal 
afholdes  enkeltvise  trænersamtaler  lige  efter 
sæsonafslutning  for  at  drøfte  den  netop 
afsluttede  sæson  og  for  at  vende  næsen  mod 
ønsker og ideer i fremtiden. 

Forsommertræning
HSK  tilbyder  forsommertræning  umiddelbart 
efter  issæsonens  afslutning  og  indtil  medio  juni 
måned.  Forsommertræningen  består  af  off‐ice  i 
form  af  styrketræning,  smidighedstræning,  dans 
og ballet.  

Summer Camp 2015
Som  noget  helt  nyt  har  HSK  inviteret  alle  HSK 
skøjteløbere til en fælles Summer Camp i Odense. 
Det er målet, at der hvert år vil være et tilbud om 
en  fælles  Summer  Camp.  Formålet  med  en 
Summer Camp er naturligvis istræning i sommer‐
perioden,  men  ikke  mindst  det  sociale  aspekt, 
som er med til at skabe og udvikle relationerne i 
HSK. 

Trivsel og værdier
HSK  er  et  rart  sted  at  være:  Det  er  vores 
oplevelse.  Skøjteløberne  danner  relationer,  og 
det samme gør forældrene. Vi oplever, at HSK er 
en  sund  skøjteklub med masser  af  liv  og  god og 
positiv energi.  
 
HSK er i balance
HSK er i balance; HSK har en sund økonomi; HSK 
har  et  dygtigt,  professionelt og  engageret 
trænerteam;  HSK har  et  fundament  af  tillid, 
åbenhed  og  imødekommenhed; HSK  er  en 
skøjteklub, hvor venskaber opstår; HSK er en solid 
skøjteklub med masser af potentiale. 

Disse  konstateringer  er  blot  som HSK  ser  ud nu. 
Det kunne være nogle af de værdier, som vi skal 
have  formuleret. Det  er  værdier,  som vi  oplever 
ligger  forankret  i  HSK,  og  som  det  ikke  er 
nødvendigt,  at  vi  husker  hinanden  på.  Det  er 
vores ønske, at HSK fortsætter ud af samme spor 
og  bibeholder  dette  værdisæt  som  en  helt 
naturlig del af HSKs ånd. 

Det  at  HSK  er  en  skøjteklub  i  balance  er  nok 
umiddelbart i år den mest vigtige konstatering og 
en  base  for  al  anden  udvikling.  Balancen  er  et 
udtryk for: Venlighed, omsorg, ambition, styrke. 

At  HSK  er  nået  hertil  er  ikke  mindst  grundet  en 
gruppe  forældres  ihærdige  indsats.  Her  skal 
specielt  nævnes  Irene  Bandier  (kasserer/‐
sekretær).  Irene  Bandier  har  med  sit  blik  for 
nødvendigheden  af  tilstedeværelse  af  bl.a. 
forældrerepræsentanter i klubben ifm. træningen 
været med til at skabe den ro og tillid, som er en 
del  af  HSKs  nuværende  fundament.  Derudover 
sørger  Irene  Bandier  for  på  fornemmeste  vis  at 
holde styr på HSKs økonomi. En anden forældre‐
repræsentant, som har udført et fantastisk stykke 
arbejde,  er  Dennis  Bavnhøj,  der  har  skabt 
fundamentet  for,  at  vi  kan  afholde  HSK  Cup  og 
Skate Copenhagen. 

Også  Flemming  Bech,  Charlotte  Aagaard,  Ann 
Sejersen,  Mogens  Larsen  og  Ricky  Jensen  skal 
have  en  stor  tak  for  det  store  arbejde,  der  er 
leveret  i  løbet  af  sæsonen.  Flere  andre  forældre 
har også givet en hånd med  ‐  tak  for det. Vi har 
løftet  i  flok  for  at  få  HSK  på  ret  kurs,  og  det  er 
lykkedes for os.  
 
HSK i fremtiden
Vi  har  i  denne  sæson  opbygget  en  skøjteklub, 
som var ved konkursens rand. Og vi kan nu efter 
en næsten veloverstået  issæson vende opmærk‐
somheden  mod  afviklingen  af  HSK  sæson 
2015/2016. 

Det er vigtigt, at vi  fortsætter med og fastholder 
de  gode  tiltag,  som  har  beriget  den  nuværende 
sæson.  Derudover  skal  vi  absolut  værne  om  og 
bevare den gode energi, som florerer i HSK. 

Vi  skal  samtidig  ifm.  den  nye  sæson  implemen‐
tere nye  ideer og eksperimentere. Vi  skal måske 
dyrke vores opmærksomhed på off‐ice yderligere 
og måske derudover tilbyde klassisk balletunder‐
visning  som  en  fast  bestanddel  af  repertoiret. 
Måske  skal  vi  også  være  optaget  af  den 
psykologiske  dimension  af  skøjtesporten  og 
arbejde med: Koncentration, mod, ro, overskud. 

Vi  glæder  os  over,  at  vi  med  denne  beretning 
efterlader  os  en  issæson  med  masser  af  gode 
minder  og  en  stor  motivation  for  at  møde  den 
næste sæson 2015/2016. 
(HSK Bestyrelsen / NSF 120315) 


