
Deltager: Sandra, Marianne, Pernille, Lene, Rikke – Aleksandra delvis 

Fravær: Christopher, Nanne 

 

1) Revision af hold og holdkrav, træningsplan efter efterårsferie: 

Baseret på trænervurderinger, bestyrelsen og input fra medlemmer, er holdstrukturen og kravene 
blevet diskuteret 

- Skøjtning kan ikke nødvendigvis prioriteres over skole, Uni og arbejde, max 1 gang om 
ugen tilladt fravær – skal meldes til træneren og aftales på forhånd 

- Ikke godkendt fravær – max fravær 10% for sæsonen 
- 3 DSU-konkurrencer – træneranbefaling i forhold til deltagelse i konkurrencen 
- Ballettræning og Office del af holdtræning og krav på undtagelseshold – de lidt større 

løber kan evt. hjælpe med undervisning hvis deltagelse ikke ønskes 
- Morgentræning for udtagelsesholdene kan tælle som ”erstatning” for 1 tilladt fravær, 

men ved tilmelding er fremmøde obligatorisk 
- Bestyrelsen prøver imødekomme mødetider for K2 efter efterårsferie, meldes ud snarest 

muligt 
 

2) Office 
- Mange K1, K2 løbere kommer ikke til Office, framelding ønskes ved længerevarende 

fravær, skader i forhold til fraværsberegning 
- Ekstra off-ice træner på følgende hold – Marianne + Rikke koordinerer 

o Mandag Office – K+Asp 
o Søndag FF1 og FF2 
o Mandag Office – K, K1, ASP 

- Måtter, Spejle ballet og Office (IDA vil ikke dele, matter koster ca. 7000 per styk) – spejle 
afventes da ingen transportabel løsning til god pris er fundet i nu, OFF-ICE måtter - lige 
nu trænes udenfor, måtter overvejes efter behov 
 

3) Input til nuværende tæningsplan ti revurdering – Rikke laver første udkast – skal godkendes af 
bestyrelsen og cheftræner: 

- K2 skal have senere træning fredag, men stadig lige fordeling så ikke samme hold har 
tidlig træningstider hver gang 

- SPIR/ASP – opdeling virker bedre nu 
- ASP/K kan træne sammen, med ikke med K1 
- K ikke sammen med FF1, helst træne opad 
- K og K1 kunne træne sammen både i forhold til niveau og antal løbere på holdet 
- Morgentræning bibeholdes  
- Ballet bibeholdes på nuværende tider 
- Overvej mængden af antal træninger samme dag + dagen efter tjekkes 

 
4) Aleksandra: 

- Ønsker træneruddannelse og evt. coach uddannelse – Rikke sender oplysninger vedr. 
coach uddannelsen til Aleksandra 



- Ønsker at besøge 2 trænere for skating skills og springtræning – sender kontakter til 
bestyrelse som undersøger nærmere 

- Aleksandra ønsker hurtigst muligt info vedr. ombygning og mulighed for forlængelse af 
kontrakten 

 
5) Juleferieplan udkast laves hurtigst muligt – tilbyd gerne alle hold, men tag hensyn til Dancup (fra 

ASP op) – Sandra laver udkast – skal godkendes af hele bestyrelsen og cheftræner 
 

6) Konkurrencer – tilmelding? – invitation sendes ud og forældre tilmelder børn – Marianne er 
kontaktperson/ tovholder så snart invitationerne kommer 

 
7) Hjemmesiden - opdatering: 

- Sprogversioner ønskes fjernet kun på dansk – Christopher? 
- Håndbog – status, skal på hjemmesiden, mail og eksemplarer til uddeling – Rikke 

mangler billeder, laver færdig i weekenden 
- Prøvetimer alle onsdage – Rikke tjekker om events er oprettet korrekt  
- skøjter – klubbens skøjter – info på hjemmesiden - Sandra  
- Vision – Mission på hjemmesiden - Sandra 
- Trænere!!!! – Christopher??? + Sandra sender til print til opslagstavlen 
- Morgentræning – Kontingent og beskrivelse + løberhåndbog – ved tilmelding er træning 

obligatorisk – Sandra 
- Frididspas – Sandra 

 
8) Oplæring supersaas - Rikke og Pernille aftaler dato + Rikke laver ny vejledning superbruger + alm. 

bruger 
 

9) Oplæring klubmodul – udskydes pga. Christopher fravær til mødet 
 

10) Rikke overtager flytning fra hold – Christopher oplærer Rikke 
 

11) Istid datoer/ skift og bytte, specialplan – skal styres og meldes ud, trænere skal informeres – 
SANDRA ansvar – deles med Lene 

 
12) Program og morgentræning events – korrekt beløb? – Ok nu pengene er betalt retur ved 

fejlbooking 
 

13) Status tilmelding offentlig åbning? – Bagvagter er nu delt ud af Pernille – indbyrdes byt, uge 7 skal 
fordeles senere 

 
14) Rengøringsturnus mail- Rikke sender til Marianne, som sender ud til medlemmer 

 
15) Status børneattest + kontrakter  

 
- Stefan kontrakt mangler - Christopher + Stefan har sent det tyske ”børneattest 
- Isalena kontrakt – Christopher + børneattest 



- Følgende træner skal tjekkes om de har accepteret børneattest - Rebekka, Josefine, 
Aleksandra, Emma - Christopher 

 
16) Trænerrum – el ok nu  
17) Åben Hus 29.9: 

- Hvem kan komme? Koordination med Arrangementsudvalg? 
o Dem der kan komme fra bestyrelsen/arrangementsudvalg kommer 

- Ok med aktiviteter fra Dinah bare ikke mad - lotteri med hockey, præmier – Sandra 
melder afbud til hockey pga tidsmangel 

- Opvisning – musik, speaker??? - Rikke 
- Flyers – Rikke sender billede – Christopher laver rettelser  

 
 

18) Plakater, infovæg? (konkurrencedatoer, træner, bestyrelse, facebooksider, …) Pernille printer 
fredag 

 
19) Info fra Hockey møde – Marianne sender referat til alle – Sandra lægger på hjemmesiden 

 
20) Oprydning FB grupper for inaktive medlemmer – grov oprydning gennemført for inaktive 

medlemmer 
 

21) Hjælpetrænerfordeling på plads nu, men kan ændres efter behov – Marianne melder ud til løberne 
ed spørgsmål vedr. at være træner - (træningstider nu fordelt, backup og kan ændres fremadrettet 
med accept, dem der laver program til FF1 tilbydes at deltage 1 gang på det pågældende hold for at 
se løbere inden programlægning 

 
22) Trænerevaluering halvvejs og slut år skal laves – et år minimum først derefter træneruddannelse 

 
23) Hold i hånd kursus – 4.11 i Århus accepteret egne løbere kan tilmeldes – Marianne tovholder  

 
24) Prøvetimer voksenhold – er alle afhold – Rikke informerer Aleksandra og fremadrettet skal 

tilmeldinger tjekkes ved afkrydsning 
 

25) Næste Nyhedsbrev indhold – Sandra laver udkast 
- Hallens Regler: 
- Intro Stefan 
- Reklame arrangementsudvalg 
- Henvisning opslagstavle 

 

Emner skydes til næste møde: 

• Oplæring Klubmodul 
• Begynder forældre – i glasbur, gratis kaffe? Til Office opfordres til at være i cafeteria. 
• Ferie camp/ intern klub camp arbejdes der videre på 
• Trænerundervisning/uddannelse/samarbejde evt. med anden klub? – Marianne følger 

op  



• Facebookgruppe skøjteklub – lidt reklame for den nye sæson – Marianne 
• Slibning – Specielle dage, info på hjemmesiden, evaluering  
• Uge 7 bagvagt offentlig udlejning 
• Yderligere oprydning, hyggelig gørelse af trænerrum? 
• Istid hold i hånd kursus 4.11? 
• Planlægning trænerevaluering 

 
 

Næste møder: 

20.9. KL 17:30 

03.10. KL 18:15 

 


