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Et godt sted at være



GENTOFTE KUNSTSKØJTELØBER 
FORENING 
Stiftet i 1975 og en af landets største skøjte-
klubber. 
Vi er en frivilligt drevet og ambitiøs forening med 
omkring 260 aktive medlemmer. Vi har 5 trænere, 
13 hjælpetrænere og 10 hold-i-hånd trænere. 

Vores skøjteløbere er fordelt på en veldrevet og 
meget populær skøjteskole for børn, familiehold 
for de  yngste løbere med forældre, voksenhold 
samt en stor konkurrenceafdeling med et bredde-
spor ”Fun Skate” og et elitespor med Konkurrence 
og Mesterskabsløbere. 

Vi har gennem årene trænet flere løbere til 
landsholdniveau og vi har også haft løbere til 
Special Olympics. Vi træner i to ishaller i Gentofte 
og har mange hold på isen hver dag. 
Vi er medlem af Dansk Skøjte Union og Parasport. 
Vi lægger stor vægt på det sociale og gennem 
sæsonen har vi en masse traditioner hvor hallen 
fyldes med familie, venner og andre skøjte-
entusiaster. Om sommeren arrangerer vi camps. 



ARRANGEMENTER OG OMTALE 
Gentofte Kunstskøjteløber Forening afholder 
gennem sæsonen en række sociale arrangementer 
og konkurrencer, der sammenlagt involverer flere 
hundrede skøjteløbere og forældre. 
Vores store konkurrencer i ishallen bliver live 
streamet fra et professionelt set up til YouTube. 

Alle begivenheder og gode resultater opnået af 
skøjteløbere fra klubben dækkes via vores 
hjemmeside og klubbens profiler på Facebook og 
Instagram. 



TRE GODE GRUNDE TIL AT 
SPONSORERE GENTOFTE 
KUNSTSKØJTELØBER FORENING
1) Kontakt til Gentofte Kunstskøjteløber Forenings  

ca. 260 medlemmer - hvoraf hovedparten er 
børn og unge mennesker - og dermed kontakt 
til en købestærk forældre- og familiekreds.

2) Positiv eksponering overfor alle klubbens 
medlemmer og omverden. Gentofte 
Kunstskøjteløber Forening ligger ved Gentofte 
Sportspark, som besøges af mange tusinde 
lokale idrætsfolk, familier og tilskuere. 
Ishallerne deler vi med den lokale Ishockeyklub,  
Gentofte Stars, Curlingklubben og alle som 
kommer til Offentlig is og det populære Is-
disco. Der er årligt flere tusinde besøgende.

3) Som sponsor for Gentofte Kunstskøjteløber 
Forening hjælper du os med at udvikle idrætten 
både indenfor bredden og konkurrence-
afdelingen. Og du bakker op om det gode 
formål at alle der vil lære at stå på skøjter - lille 
som stor - får chancen og en rigtig god klub at 
være i. Derudover bidrager du til udvikling af 
ungdomstrænere og ikke mindst det sociale 
ansvar for alle aldre via gode skøjtemuligheder i 
Gentofte og dermed et rigtig godt lokalt miljø.



BLIV SPONSOR – VI VÆRDSÆTTER DIG
Kontakt:
Gentofte Kunstskøjteløber Forening
Ved Stadion 6
2820 Gentofte
E-mail: bestyrelse@gkf.dk
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