
 

  Nyhedsbrev 
September 2019 

I kan finde os på https://www.aarhusskojteklub.dk og på Facebook Gruppen ”Løberne i Århus Skøjteklub”. 

Kære medlemmer, 

For dem af jer, som ikke kender mig, vil jeg lige starte med at                                        
præsentere mig selv. Jeg hedder Pernille og blev ved sidste                                                 
generalforsamling valgt som formand for bestyrelsen. Jeg er 42 år, gift med Morten, arbejder 
til dagligt som tandlæge og er mor til Josefine på 14 og Silke på 11. 

Mit formål med formandsposten er primært at være med til at skabe en klub for bredden, men 
jeg har også et ønske om at Danmarks anden største by kan skabe noget elite. Jeg ønsker en 
klub med stærkt sammenhold og hvor der er en fælles forståelse for hinanden på tværs af 
forskelligheder og sportsligt niveau. Min drøm er, at når jeg kommer i klubben ser jeg børn der 
sidder og lave lektier, spiller spil eller spiser deres madpakke sammen, mens de venter på at 
skulle på isen. Jeg ønsker at børnene glæder sig til at komme og næsten ikke vil hjem igen. 
Og når vi er ude til konkurrencer i det danske land, så er de andre klubber ikke i tvivl om at 
ASK er ankommet og at vi er stærke sammen. 

Hvordan gør vi så det….? 

Vi har i bestyrelsen hen over sommeren arbejdet med forskellige tiltag. Vi har styrket vores 
skøjteskole med tre faste trænere og 3 juniorhjælpetrænere. Vi har lavet fast plan for 
klubmærkeprøver, således at dette bliver en festlig begivenhed. Vi arbejder på at skabe et 
hyggeligt klubrum, hvor man kan hænge ud mellem lektioner. Vi vil fortsætte med kaffemøder, 
hvor man kan komme og stille spørgsmål eller bare møde andre forældre/løbere. Vi har også 
fortsat et arrangementsudvalg, der vil lave nogle spændende arrangementer hen over 
sæsonen. Vi har igangsat et samarbejde med Lasse og Emil, som er udviklingskonsulenter 
ved DSU og hjælper os med at skabe en endnu bedre Aarhus Skøjteklub. 

Bestyrelsesarbejdet er på rent frivillig basis og vi kommer til at få brug for jeres hjælp. Vi vil 
løbende skrive ud, hvis der er noget vi mangler hjælp til, og vi håber at rigtig mange byder til. I 
kan også hjælpe til ved fx under konkurrencer at arrangere at sidde i samlet flok, bage kage til 
hinanden, lave et banner – ja, kun fantasien sætter grænser. Derudover håber vi, at alle vil 
bidrage med god stemning og klubånd. 

Vi venter bare på at kunne skyde sæsonen 2019/2020 i gang. Vi lover at vi vil knokle for at alle 
løbere bliver så gode som de kan, at alle skal have det godt i klubben og vi går ydmygt ind i 
arbejdet. Spørgsmål, ris og ros er altid velkomne via vores mailsystem. Det er en del af 
bestyrelsens værdigrundlag at vi bevarer den gode tone i enhver kommunikation og at alle 
skal behandles med respekt. Vi håber I alle vil gå ind i samarbejdet med samme indstilling. 

 

Mange hilsner, Pernille 

NYT FRA FORMANDEN 



 
 

NYT FRA ARRANGEMENTSUDVALG 

Arrangementsudvalget har holdt opstartsmøde, og vi glæder os til den nye sæson starter. 

  

Vi er i gang med at udvikle en idebank til vores dejlige skøjteklub, for at styrke fællesskabet 
uden for isen, som er både for løbere og forældre. 
 
De faste arrangementer for sæson 19/20 er: 

 

Klubmærkeprøve                       27. oktober 

Halloween                                     30. oktober 

Klubmærkeprøve                       08. december 

Juleafslutning                               18. december 

(Husk at sætte kryds i kalenderen, allerede nu) 

  

Vi vil prøve at arrangere kaffemøder i glasburet, for forældrene, mandag eller onsdag under 
træning for begyndere, cirka en gang om måneden. (Hold øje med kalenderen på 
hjemmesiden). 

Vi vil prøve at starte en fredagscafe for løbere op, en gang om måneden med et tema.  

Eks. kan være idræt og kost, kreativ aften med rhinsten og konkurrenceudstyr, filmaften etc. 

  

Vi starter et samarbejde med IHA (Ishockey), evt. tager til en kamp som supporter / fanebærer.  

  

I tæt samarbejde med bestyrelsen, er det vigtigt for arrangementsudvalget at udvikle og styrke 
klublivet i ASK.  

Dette kan ikke gøres alene, opbakning fra forældre er en vigtig del af denne rejse. 

 Så har du en god ide til et arrangement, en hyggedag, socialt samvær før eller efter træning, 
og har lyst til at deltage både lidt eller meget, kontakt os da endeligt.  

Det kan være alt, lige fra at lave kaffe, bage en kage, til at være medlem af 
arrangementsudvalget. 

I kan finde os på https://www.aarhusskojteklub.dk og på Facebook Gruppen ”Løberne i Århus Skøjteklub”. 



 

Find us on https://www.aarhusskojteklub.dk and on Facebook Group ”Løberne i Århus Skøjteklub”. 

SÆSONSTART DEN 01. OKTOBER 2019 

Vi tæller timerne ned til sæsonstart den 01. Oktober 2019. 

Ombygningen fremskrider som planlagt, gulvet er færdigt, og pt. 
etableres der de nye bander og bokse. 

Der er åbnet for tilmeldinger, træningsplanen er lagt ud, og den 
opdaterede løberhåndbog kan nu også findes på hjemmesiden. 

Når sæsonen starter vil vi få brug for hjælp med at besætte vagterne i 
den offentlige skøjteudlejning igen. Det gik super godt sidste år efter 
den lille ændring, lad os fortsætte med det gode arbejde! 

Det er med stor glæde at vi kan 
byde to nye trænere vel-
kommen til vores trænerteam: 

 

Majse, som er er 18 år gammel 
og har skøjtet siden hun var 11, 
vil træne på begynderhold og 
off-ice. Hun har været 
hjælpetræner siden hun var 13, 
i Hvidovre skøjteklub.  

 

Mia, vores nye yoga instruktør. 
Efter tilbud om ballet sidste år til 
udvalgte hold, vil der i år være 
fokus på fleksibilitet, smidighed 
og balance i form af yoga som 
off-ice. Mia er uddannet inden 
for ernæring og sundhed med 
speciale i livsstil og sundhed. 
Mia dyrker og underviser yoga 
og mindfulness, som hun også 
tager med i sine vejledninger 
som selvstændig hos 
Sundhedsagenten. Udover 
yoga dyrker hun stand up 
paddling og bruger mange timer 
på aktiv meditation på vandet.  

Hjælp os med at byde de to nye 
trænere hjertelig velkommen i 
vores klub. 

 

     TRÆNER 

    OMSTRUKTURERING TRÆNERTEAM 

Der skal være mere fokus på kvalitet, stabilitet i undervisning på 
skøjteskolen og derfor vil trænerteamet blive omstruktureret. 

Der vil stadig være niveau inddeling for B1, B2 og B3, dog er der 
ansat et nyt trænerteam til skøjteskolen. Det består af 3 trænere, 
og 3 junior hjælpetrænere, som vil blive fordelt lige ud på de 3 
begynderhold. Og vi (trænerteamet) kan slet ikke vente med at 
komme i gang.  

Vi vil gerne starte med at præsentere os selv:  

Selin er 16 år gammel, og har skøjtet siden hun var 10. Siden da 
har hendes kærlighed for skøjteløb været en del af hendes 
hverdag. Sidste sæson havde hun glæde af B3, og nu skal hun i 
gang med sit andet år som træner på holdet, B1. Selin elsker at 
lære fra sig og samtidig opleve det gode fællesskab sporten 
skaber på isen. 

Maise er træner på B2. Hun er 18 år gammel, og har skøjtet siden 
hun var 11. Maise holder rigtig meget af at skøjte og alt hvad den 
verden medbringer. Hun vægter positivitet og god holdånd, samt 
fordybelse i sporten meget højt. 

Til sidst har vi Tanja på B3. Tanja er 18 år, og har skøjtet siden 
hun var 11. Og i de sidste 2 sæsoner har hun også skøjtet 
solodans. Udover det er hun Funskate-dommer hos Dansk Skøjte 
Union, og har været træner i klubben siden hun var 13 år. Tanja 
elsker skøjteløb af hele sit hjerte, og vil gerne sprede den 
kærlighed for sporten til alle medlemmer. Og hun elsker det 
venskab og helt specielle fællesskab denne sport kan skabe.  

Vi glæder os alle sammen utrolig meget til at se jer alle både på og 
udenfor isen! 

Venlig hilsen, Maise, Selin og Tanja. 

 

Yderligere har bestyrelsen valgt at skære ned i 
hjælpetrænerteamet og der vil ikke være så mange hjælpetrænere 
og juniorhjælpetræner på isen. Vi udvider dog ressourcerne i vores 
faste trænerstab bestående af cheftræner Aleksandra, Træner 
Susanne Lund, Majse, Tanja og Selin. 


