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Formandsberetning sæsonen 2021/2022  

 

1) Generelt  

GKF er fortsat Danmarks største kunstskøjteløberklub med ca. 220 aktive medlemmer. Vi har fortsat stor 

tilgang til klubben og har derfor fastholdt proceduren for prøvetimer, så alle nye medlemmer får en god 

oplevelse af GKF, samtidig med at de bliver inkluderet i holdtræning og klubbens liv med det samme. 

Vores trænerteam består af Dima som cheftræner, og Nadia, Grazyna og Julia som assisterende 

trænere. Derudover har vi Charlotte, der underviser på familieholdet, Kerian som dansetræner, samt 

vores hjælpetrænere, som alle er nuværende eller tidligere konkurrenceløbere i klubben. 

Vores konkurrenceløbere, som består af mesterskabs-, konkurrence- og Funskate-løbere, har alle 

kæmpet godt og skabt fine resultater ved sæsonens konkurrencer.  

Vi afslutter denne sæson med 6 Mesterskabsløbere  

Vores Funskate er vokset, og det skaber godt sammenhold på tribunen, når kammeraterne er på isen. 

Og de har virkelige rykket med deres resultater i år.   

Selvom vi stadigvæk kan mærke effekterne fra Corona, arbejder Klubben på gode sociale vilkår for alle 

løbere. Vi har i den forbindelse afholdt Oktober konkurrence, julearrangement og fastelavn.  

På grund af isarbejde både i Hal 1 og Hal 2 kommer vi ikke at afholde vores GallaShow og det er virkelig 

trist. 

Vores trænerteam laver en plan over hvordan sæsonens afslutning kan fejres på hvert hold. 

Vi har et rigtig godt samarbejde med vore sponsorer, stadion og forældregruppen – hvilket alt sammen 

er vigtigt for at sikre fortsat succes i GKF og god trivsel i klubben.  

  

   2) Aktiviteter  

Som nævnt tidligere pga. Corona og restriktioner var det udfordrende at afholde sociale aktiviteter men 

nogle af dem har vi afhold i denne sæson.  

a) Sommer Camp var afholdt i alle 6 uger med pæn deltagelse og indtægt til klubben som 

manglede efter et år med Corona 

b) Julearrangementet blev afholdt i traditionernes ånd med juletræ og julepynt. 

Eftermiddagen startede med opvisning fra E3 og mesterskab og fortsatte med Santa Lucia 

med hold fra Funskate, hvorefter julemanden kom med julegodter. 

c) Fastelavn er ligeledes traditionen tro på is, og vi var i år igen klar med tøndeslagning for 

store og små, med karameller i store mængder og fastelavnsboller til alle. Alle kom udklædt 

og hjalp med til at få tønderne banket ned.  

   3) Skøjteløberne:  
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Vi har fortsat mange nye henvendelser om opstart på alle niveauer. Vi tæller i alt 220 aktive 

skøjteløbere, 11 trænere og 7 bestyrelsesmedlemmer, 1 aktiv suppleant.  

Vi har etableret kommunikationsudvalg med ønske at forbedre kommunikation i klubben. 

Vi har fortsat venteliste (110 til Skøjteskolen, 56 til Familiehold), og vi er i stand til løbende at starte nye 

løbere op i større grupper.  

Disse prøvetimer til Skøjteskole har vi afholdt 5 gange i denne sæson. På denne måde undgår vi at 

ramme særlige træningsperioder op til konkurrencer og show.  

Familieholdet er et godt etableret hold med tre trænere tilknyttet 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. 

Funskate er et fantastisk tiltag, som giver skøjteløberne mulighed for at udvikle deres skøjteløb, samt 

mulighed for udfordringer ved løbende konkurrencer over sæsonen.  

E3-E2-E1-EK1-EK2-M 

Vi har en stor gruppe Mesterskabs- og konkurrenceløbere, som udvikler sig rigtig godt og ligger med fine 

resultater ved sæsonens konkurrencer. Der trænes løbende på mærkeprøver, som alle løbere skal bestå, 

så de kan løbe konkurrence i deres respektive aldersgrupper. Løberne har et godt sammenhold og 

støtter hinanden.  

Vores elite består af 57 løbere: M(6), E3(8), E2(17), E1(3), EK1(15), EK2(8) 

Voksenholdet er godt besøgt med 27 aktive løbere, vi glæder os over at kunne tiltrække ældre løbere, 

som bestemt ikke har lyst til at stille skøjterne væk. Holdet fortsætter sæson frem til juni, og dette hold 

har venteliste på 30. 

 

5) Trænerteamet:  

Vores Trænerteam består af Dima som cheftræner, Nadia, Grazyna og Julia som assisterende trænere 

samt vores 7 hjælpetrænere. I år har vi etableret et junior-hjælpetrænerforløb, hvor blev inviteret EK1, 

EK2, E1 løbere til at deltage i. 

I alt har vi 6 aktive juniorer. 

Dima blev færdig med en længere træneruddannelse. 

Alle vores trænere gør alle et super job for at udvikle alle vores løbere til at gøre deres bedste på de 

forskellige individuelle niveauer.  

  

6) Bestyrelsen:  

Efter den sidste generalforsamling i marts 2021, bestod bestyrelsen af og konstituerede sig således:- 
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• Formand – Jesper Haslund Kristoffersen  

• Næstformand – Sara Watt  

• Kasserer – Edita Günel  

• Sekretær – Julia Jamme  

• Medlem – Ann Carina Schubert  

• Medlem – Abigail Mwawuganga  

• Medlem – Anna Frejlev  

• Suppleant – Emilie Muff  

• Suppleant – Masha Knudsen 

I august 2021, besluttede Masha Knudsen at udtræde som en suppleant pga. intensive studier.  

Også Julia Jamme besluttede at udtræde af bestyrelsen pga. arbejdspres.  

Efterfølgende, indtrådte Emilie Muff som bestyrelsesmedlem i Julias sted, mens Julia sagde ja til at 

etablere kommunikationsudvalg. 

I december 2021 for at sikre et bedre samarbejde, har bestyrelsen valgt at omkonstituere.  

Der er således rykket lidt rundt på rollefordelingen, og bestyrelsen er sammensat således 

• Formand: Anna Frejlev 

• Næstformand: Jesper Haslund Kristoffersen 

• Kasserer: Edita Günel 

• Bestyrelsesmedlem: Abigail Mwawuganga 

• Bestyrelsesmedlem: Sara Watt 

• Bestyrelsesmedlem: Carina Schubert 

• Bestyrelsesmedlem: Emilie Muff 

Emilie Muff overtog også sekretærposten.  

Samtidig med det daglige arbejde i klubben holder bestyrelsen kontakt til Gentofte Stadions kontor, 

kommunen og til haludvalget - her fordeles f.eks. istider, og der planlægges årskalender med større 

arrangementer og ferier.  

Bestyrelsen havde igen i år som mål at danne flere udvalg med hjælp fra forældregruppen.  

  

7) Forældre:  

Vi takker alle de forældre, som har givet en hånd med ved vores aktiviteter og daglige arbejde, uden jer 

kunne klubben ikke fungere! Klubben er baseret på frivilligt arbejde, og det er kun trænere, der 

modtager løn for deres arbejde. Vi takker til skøjteskoleforældrene som i denne sæson helt suverænt 

har stået for at bemande skøjteudlejningen til skøjteskolen.  

Især tak til forældre til E2 og E3 som var en stor hjælp i forhandling med Gentofte Kommune, DSU og DIF 

under midlertidig nedlukning i løbet af juleferie. 
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8) Faciliteter:  

Denne sæson afsluttes med meddelelse fra Gentofte Sportspark at GKF har fået tildelt is til en sommer 

camp for vores Elite-, Funskate-, og Skøjteskole i uge 30 og 31. Der kommer nærmere info om dette 

snarest.  

Hal 2 lukker d. 4. april og derefter fortsættes med en mindre træningsplan i hal 1.  

Hal 1 lukker d. 3. juni og åbner igen 1. august. Hal 2 åbner d. 25. juli. 

Vores klubrum er blevet renoveret takket været et sponsorat, så vi kunne få nye møbler. 

Bestyrelsen vil næste sæson danne flere udvalg med hjælp fra forældregruppen. Det vil blive annonceret 

på hjemmesiden først i den nye sæson. 

  

9) Økonomi:  

Bestyrelsen har fået kommunal tilskud til en ekstern bogholder til at lave Økonomi opgaver, løn og 

medlems administration fra starten af 2022 som er delt mellem STAR's , GKF og SISU. 

- I løbet af 2021 havde bestyrelsen arbejdet hårdt for at sikre solid økonomisk fremtid og har fået skaffet 

over 231.000 DKK i form af sponsorater, legater og andre søgte midler. 

- Nogle af midlerne modtog klubben til bestemte aktiviteter: Såsom møbler til varmestuen, ny 

slibemaskine, mekanisk rotator og en ny PC da den gamle gik i stykker. 

Edita Gunel (kasser) vil præsentere vores budget. 

  

10) DSU:  

I denne sæson har vores cheftræner Dima deltaget i NTG-samling i Finland.  

GKF har afholdt Forårsfinalen Ungdom for DSU.  

Vi har 1 løber optaget på NTG holdet og har sendt en ansøgning for endnu en løber. 

Bestyrelsen samarbejder med Dansk Skøjteunion. Dialogen er blevet mere åben, og der kommer nu flere 

informationer ud til klubberne om DSUs daglige arbejde og tiltag – se mere på http://www.danskate.dk  

Sportslige resultater:  

Sjællandsmesterskaber & Sjællands Cup 2021 

- M-løbere: 2 løbere i top-8 i Novice 

- K-løbere: 

o 2 Guld medalje 
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o 1 Sølv medalje 

o 1 Bronze medalje 

o 16 andre dygtige løbere 

Danmarksmesterskaberne 2022 

- Novice M: Sarah Købke Lauritzen - 6.plads 

Dan Cup 2022 er endnu ikke afholdt 

Og meget fine resultater fra FunSkate 1 Øst, FunSkate 2 Øst, Iskrystal 1 og Iskrystal 2, 

Sportslige resultater vil opdateres i formandsberetning på hjemmesiden.  

Vi mangler 2 DSU-konkurrencer (Funskate finalen i Odense og DanCup i Gladsaxe) i denne sæson, som 

afholdes under/efter at beretningen er skrevet.  

 

Så i alt er vi rigtig stolte af vores mange dygtige løbere, og bestyrelsen er kommet til et punkt, hvor der 

er grundlag for at få planlagt en rigtig god sæson 2022/2023.  

Med Venlig Hilsen  

Anna Frejlev – Formand i GKF 


