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Du kommer langt med denne folder! MEN… I løbet af sæso-

nen er det dog meget vigtigt, at du holder dig opdateret, da 

der kan være aflysninger, ændringer, tilmeldingsfrister og an-

dre vigtige informationer. Du skal holde dig opdateret på 

hjemmesiden https://www.aarhusskojteklub.dk hvor de nyeste 

træningsplaner er at finde, Derudover skal du læse de infor-

mationsmails, der sendes ud. Og endelig er det en god ide at 

holde sig opdateret via ASK’s Facebook-side (Løberne i År-

hus Skøjteklub).  

Det er meget vigtigt, at du altid holder dine oplysninger 

opdaterede via vores medlemssystem, KlubModul (se me-

re senere i folderen). Vær opmærksom på at mails fra 

Skøjteklubben kan havne i spamfilteret. 

 

Vi tilstræber at holde informationsmøder for forældre efter behov. Hvis der er spørgsmål 

eller emner, der ønskes drøftet, send da gerne en mail til kontakt@aarhusskojteklub.dk. 
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Vision 
Aarhus Skøjteklub ønsker at være 

en klub med mulighed for træning 

og udvikling for alle uanset niveau 

og ambitioner. Bredde og elite er 

gensidig afhængige af hinanden og 

opfattes ligeværdige, men med for-

skellige vilkår for den daglige træ-

ning.  

Vi vil være kendt for en god, positiv 

stemning og en hyggelig, imøde-

kommende atmosfære. Dette under-

støttes ved afholdelse af sociale ar-

rangementer og inddragelse af med-

lemmer og forældre i det frivillige 

arbejde og med fokus på, at både 

bredde og elite er en lige vigtig del 

af klubben.   



Aarhus Skøjteklub, ASK er en idrætsforening un-

der Dansk Skøjte Union (DSU). Vi træner til dagligt 

på isen i Aarhus Skøjtehal, Göteborg Alle 9, 8200 

Aarhus N., hvor vi også råder over klublokale og 

omklædningsfaciliteter. 

Vores målgruppe er børn og unge fra 4-års alderen 

og opad, men vi tilbyder dog også skøjtetræning 

for voksne. Vi ønsker at skabe gode rammer for 

alle skøjteløbere – uanset om man ønsker at dyrke 

skøjteløb som motionssport, eller ambitionerne og 

talentet rækker til at blive konkurrenceløber på na-

tionalt og internationalt plan. 

Det er kendetegnende for Aarhus Skøjteklub, at 

medlemmerne repræsenterer en del forskellige 

nationaliteter og kulturer, hvilket vi ser som en styr-

ke. Med udgangspunkt i vores fælles interesse for 

skøjtesporten er en vigtig del af vores arbejde at 

skabe gode relationer, fællesskab og samarbejde 

mellem alle løbere og forældre – uanset national 

eller kulturel baggrund. 

Aarhus Skøjteklub sætter det sociale miljø højt – et 

sted hvor nye venskaber knyttes – og hvor børn og 

unge samarbejder og støtter hinanden på tværs af 

alder og køn. Vi arbejder bevidst med at skabe ak-

tiviteter som styrker fællesskabet og det sociale liv 

i klubben, således at medlemmerne får lyst til at 

engagere sig – og på sigt tage et medansvar i for-

eningen. 

Denne folder samler alle de oplysninger, du har 

brug for som medlem. Hvis du er nyt medlem, an-

befaler vi, at du læser folderen ”fra ende til anden”.   V
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Hvis du ønsker at tilmelde dig, skal du meldes ind via vores medlemssystem, KlubModul. Du finder 

KlubModul ved at gå ind på ASK’s hjemmeside (https://www.aarhusskojteklub.dk/). Klik på 

”Tilmelding” i menuen og følg instruktionerne. Kontingent opkræves for en hel sæson (Indmeldelsen 

er bindende for en sæson). Man kan vælge enten at betale det hele på en gang eller dele betalingen 

op i tre rater. Kontingent refunderes ikke. 

Alle medlemmer i en skøjteløberforening i Danmark skal betale 220 kr. pr. år i medlemsrelateret 

kontingent til Dansk Skøjte Union (DSU). Dette beløb er indeholdt i kontingentet.  

 

Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til klubbens mailadresse 

(kontakt@aarhusskojteklub.dk) 

Ind- og udmeldelse 

mailto:kontakt@aarhusskojteklub.dk


Prøvetime 
Hvis du overvejer at starte til skøjteløb tilbyder 

vi prøvetimer, som tilmeldes via hjemmesiden. 

Du kan tage prøvetimer på følgende hold: 

- Begynderholdet 

- Voksenholdet 

Voksenholdet  

- Nye løbere fra 16 år.  

Teen/Voksen træner en gang om ugen. 

(Tirsdag aften) 

Prøvetime hver tirsdage fra kl. 20:50 - 

21:35.  

 

Begynderholdet 

- Nye løbere fra 4 - 15 år  

Skøjteskolen træner to gange om ugen 

(mandag og onsdag), hvilket giver gode mulig-

heder for at udvikle sig og komme godt i gang 

med skøjtesporten. 

Prøvetime hver onsdag kl. 17:15 - 18:00.  

Mød op 30 minutter før, så vi kan hjælpe med 

at finde skøjter og svare på spørgsmål. 

Det kan godt være koldt i starten, når man ikke er 

vant til kulden i hallen. Det vænner man sig hurtig til. 

Det kan dog være en god ide at tage lidt ekstra tøj 

på de første gange. Husk handsker.  
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Hvis du ikke har dine egne skøjter, kan du låne 

skøjter af klubben.  

Det er vigtigt at passe godt på klubbens og sine 

egne skøjter. Det er derfor meget vigtigt at huske 

de hårde skøjtebeskyttere, når man går rundt 

uden for isen. Efter træning skal klingerne tørres 

af, hvorefter de bløde skøjtebeskyttere kommes 

på. Skøjtebeskyttere kan blandt andet købes i 

klublokalet eller via shoppen på hjemmesiden.  

Alle skøjter skal slibes efter behov – spørg din 

træner, hvis du er i tvivl. Prisen er kr. 60 pr. gang. 

Klubbens låneskøjter slibes af klubben efter be-

hov. 

Skøjteleje og  

vedligeholdelse 

Når du skal have skøjterne slebet, så gør følgende: 

1. Gå ind på hjemmeside og vælg "Shop" 

2. Læg produktet "Skøjteslibning" i kurven og betal. 

3. Stil dine skøjter i sliberummet. Stil dem på hylden "Skal slibes". 

4. Put en seddel med navn og holdnavn i den ene skøjte. 

5. Vi sliber dem for dig og sætter dem på hylden ”Er slebet”. 

Når du skal have skøjterne slebet, så gør følgende: 

1. Gå ind på hjemmeside og vælg "Shop" 

2. Læg produktet "Skøjteslibning" i kurven og betal. 

3. Stil dine skøjter i sliberummet. Stil dem på hylden "Skal slibes". 

4. Put en seddel med navn, holdnavn og betalingsdato i den ene skøjte. 

5. Vi sliber dem for dig og sætter dem på hylden ”Er slebet”. 



 

Der findes mange forskellige mærker og indenfor hvert mærke findes der 

forskellige slags. F.eks. afhænger kravene til støvlens stivhed både af bar-

nets vægt og hvilke spring barnet er i gang med at øve. Ligeledes er der 

stor forskel på skøjteklinger. Vi anbefaler derfor at valg af skøjter altid drøf-

tes med vores cheftræner, et bestyrelsesmedlem eller en erfaren forælder.  

Når du ved, hvilke skøjter du skal på udkig efter kan du søge efter brugte 

skøjter på facebook (Køb og salg af professionelt udstyr til kunstskøjteløb). 

Brugte begynderskøjter koster ca. kr. 500-1000,-  Der er ofte billeder af 

skøjterne og det kan være en god idé lige at lade en af de mere erfarne i 

klubben eller cheftræneren se på billederne. Støvlerne må ikke være 

”knækket”. Det er også en god idé at søge hjælp til at finde den rigtige stør-

relse. Du kan se str. under bunden på de skøjter vi har i klubrummet. 

Hvis du beslutter dig for at købe nye skøjter kan du købe dem f.eks. ved 

Skate-Bootique eller Skov Skating & Sport.  

 

Skøjter købt i BILKA og sportsforretninger kan IKKE bruges. 

Skal du købe skøjter? 
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http://www.skate-bootique.dk/%22%20%5Ct%20%22_blank
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Leje af skab 

Du kan blandt andet købe skøjtetøj og -udstyr i 

forskellige grupper på facebook (”Skøjte ting til 

salg!” og ”Køb & Salg af professionelt udstyr til 

kunstskøjteløb”).  

Skov Skating & Sport samt Skate-Bootique kom-

mer med jævne mellemrum forbi i klubben, hvor 

der er mulighed for at købe udstyr. 

Aarhus Skøjteklub har klubjakker i orange, som 

bl.a. kan bruges til træning, men også til konkur-

rencer. Desuden sælges leggins og hættetrøjer. 

Der bliver sendt mails ud, når der er mulighed for 

bestilling. 

I klublokalet findes også en bøjlestang, hvor man 

ofte kan købe billigt brugt skøjtetøj, ligesom vi op-

fordrer til at sætte opslag op på vores opslagstav-

le, hvis man har brugt udstyr til salg. 

Der er mulighed for at leje et skab til opbevaring af skøjter og 

skøjteudstyr. Skabene er i klubrummets baglokale. 

Det koster 200 kr. pr. sæson. Såfremt man skifter kode på lå-

sen er det vigtigt at sende en mail til kon-

takt@aarhusskojteklub.dk så vi kan opdatere oplysningen i 

vores system. 

Hvis ikke man passer på låsen vil man blive opkrævet 100 kr. 

for en ny lås. 

Ledige skabe vil blive tilbudt hold i følgende rækkefølge: K-

hold, Aspiranter, Spirer, FF2, FF1 og Sportshold. 

https://www.facebook.com/groups/361318083947859/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/361318083947859/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/383113181737187/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/383113181737187/?ref=group_header
mailto:kontakt@aarhusskojteklub.dk
mailto:kontakt@aarhusskojteklub.dk


Når du skøjter, skal du have kropsnært, behageligt tøj på, så din træner kan se, 

hvad du laver. Du må ikke have halstørklæder og andet ”løst flagrende” udstyr på, 

da det kan være farligt, hvis det hænger fast. Ligeledes bør dit hår være sat op, 

så du ikke får det i øjnene. Tag en fleecetrøje eller skøjtejakke på i stedet for en 

stor vinterjakke. Cowboybukser dur ikke, da man ikke kan bevæge sig i dem og 

de derudover bliver meget våde, hvis man falder. Hop i et par leggins, eventuelt 

med strømpebukser under. Fingervanter er et must – derimod er luffer ikke veleg-

nede. Hvis du vil have en kjole på, er det vigtigt, at det er en decideret skøjtekjole 

eller et skøjteskørt. 

Udstyr 
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Begynder 

Løbere som har bestået klubmærke 0-1. 

Begynder 2 

Løbere som har bestået klubmærke 2. 

Begynder 3 

Løbere som har bestået klubmærke 3. 

FF1 (FunSkate Free 1) 

Løbere som har bestået klubmærke 4 og som gerne vil delta-

ge i Funskatekonkurrencer (intet krav). 

FF2 (FunSkate Free 2) 

Løbere som har bestået klubmærke 5 og som kan klare krave-

ne til at løbe i Funskate Free 2 rækken. Det er cheftrænerens 

vurdering der afgør om løberen kan flyttes til FF2. På dette 

hold arbejdes frem mod Basic 1 mærke. 

Begynderhold og FunSkate 

Du finder den aktuelle træningsplan på ASK’s hjemmeside – i menu-

en ”Praktiske informationer”.  

Vores sæson starter i midten af august og slutter med udgangen af 

marts. I april, maj og juni tilbyder vi off-ice træning . 

I det følgende kan du læse lidt om ASK’s forskellige hold.  

Træning 



Voksen 

Der er ingen krav til kunnen, og alle som er fyldt 16 år er velkomne. 

Sportshold 

For tidligere K og M løbere, som gerne vil holde teknik og form vedlige. Dette er også 

holdet, hvor man kan træne sin sport uden krav om konkurrencedeltagelse eller delta-

gelse i off-ice. 

Voksen og sportshold 
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K1  

Løbere som har bestået Basic 1 og har lidt mere erfaring som K-løbere. Her mestres 

Axel eller et eller flere dobbeltspring eller en piruette level 2. Her stilles krav om delta-

gelse i off-ice og sommeroff-ice. 

Det forventes at løberne deltager i de konkurrencer, som klubben/træneren udvælger. 

K2  

Løbere som har et aktiveret Basic 2 eller højere mærker og en del konkurrenceerfaring 

(K2-løbere). På dette hold arbejdes der målrettet mod næste mærke i DSU´s mærke-

prøver. 

Her stilles krav om deltagelse i off-ice, sommeroff-ice, sæsonforlængelse i Aalborg samt 

deltagelse i sommercamps. 

Det forventes at løberne deltager i de konkurrencer, som klubben/træneren udvælger. 

M 

Vi har pt. Ingen mesterskabshold 

For løbere som har alderssvarende mærke og kan deltage i mesterskabskonkurrencer-

ne. 

Her stilles krav om deltagelse i off-ice, sommeroff-ice, sæsonforlængelse i Aalborg samt 

deltagelse i sommercamps. Der må også påregnes morgenlektioner. 

K  

Løbere som for nyligt har bestået Basic 1 og dermed er K-løbere. Løbere som endnu 

ikke har så meget konkurrenceerfaring. Her trænes Axel og de første dobbeltspring. Der 

er krav om deltagelse i minimum 1 konkurrence pr. sæson. 

Konkurrence og mesterskabshold 



Aspiranter 

Aspirantholdet er for løbere, der vurderes at kunne tage DSU mærker og dermed blive 

M-løbere. 

Løbere til dette hold udtages af cheftræneren efter vurdering af indsats, læring, forståel-

se for sporten og forældreopbakning. 

 

Inden løberen kan udtages til dette hold, afholdes en samtale med forældre, træner og 

repræsentant for bestyrelsen for at afstemme forventninger og økonomi. 

Det forventes at løberne deltager i de konkurrencer, som cheftrænerne beslutter de skal 

deltage i.  

Ligeledes er der krav om deltagelse i office, sommeroffice, sæsonforlængelse i Aalborg 

samt sommercamps. 

Til og med 11 år. 

Spirer 

Spirerholdet er for løbere, der vurderes at kunne tage Basic 1 mærke og dermed blive 

konkurrenceløbere (Chicks-gruppen) og på sigt M-løbere. 

Løbere til dette hold udtages af cheftræneren efter vurdering af indsats, læring, forståel-

se for sporten og forældreopbakning. 

Inden løberen kan udtages til dette hold, afholdes en samtale med forældre, træner og 

repræsentant for bestyrelsen for at afstemme forventninger og økonomi. 

Det forventes at løberne deltager i de konkurrencer, som cheftrænerne beslutter de skal 

deltage i.  

Ligeledes er der krav om deltagelse i office, sommeroffice og sæsonforlængelse i Aal-

borg. 

Til og med 9 år. 

Udtagelseshold 
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Erstatningstimer 

Hvis man ikke har mulighed for at deltage i træningen på sit hold, enten på grund af syg-

dom eller andre aktiviteter, kan der IKKE ydes erstatningstimer. Der er således ingen 

mulighed for at træne med på et andet hold, hvis man ikke kan komme til sin sædvanli-

ge træning. 

Skader 

Hvis en løber har en længerevarende skade, der begrænser eller umuliggør træningen i 

en periode, fortsætter løberen på sit hold. Også selvom der i den periode ikke kan leves 

op til kravene på det pågældende hold. Dette sker i samarbejde med cheftræneren og 

bestyrelsen. Hvis skaden medfører at løberen ikke kommer tilbage til sit tidligere niveau, 

skiftes til et mere passende hold. 

Ferie 

På de hold, hvor der er fremmødepligt og krav om deltagelse i Off-ice osv. gælder det at 

ferie og fridage i skøjtesæsonen aftales med cheftræneren. Selvfølgelig er det muligt for 

løberen at holde ferie med sin familie. Det er blot vigtigt for cheftræneren at vide dette i 

god tid i forhold til planlægning af træningsindhold, mål osv. 

Rullebørn 

Hvis cheftræneren vurderer at en løber er tæt på at skulle rykke til næste hold, kan man 

blive Rullebarn på det pågældende hold, dels for at afprøve om det er det rigtige for lø-

beren, dels for at vænne løberen til øgede krav. En periode som rullebarn varer højst 1-

2 måneder. Hvis træneren vurderer at det ikke fungerer, fortsætter løberen på sit 

”gamle” hold.  

Morgentræning 

Morgentræning er et tilbud om ekstra træning til følgende hold: Aspiranter, K, K1 og K2. 

Træningen er et tilbud og således ikke obligatorisk - dog forventer vi fremmøde hver 

gang, hvis man melder sig til. Den ekstra istid kører pt. som forsøg og der skal være 

minimum 6 løbere for at kan opretholde aftalen.  
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Program og lektioner 
Når løberen kommer dertil, hvor der skal laves et program, vil træneren give besked. Det 

kan være program til Funskate (150 DKK per lektion) eller til DSU-konkurrencer (200 DKK 

per lektion). Der vil komme en ekstra udgift til programlægning og musik (250 DKK per pro-

gram). Typisk tager det 3-5 lektioner at lære sit program og man normalt et program i 2 sæ-

soner. 



Alle løbere kan i løbet af sæsonen stille op til en 

række forskellige konkurrencer. I DSU konkurrencer-

ne tilmeldes der via link i invitation, direkte til Dansk 

Skøjte Union. FunSkate-konkurrencer tilmeldes via 

Klubmodul. Der vil blive informeret om konkurrencer, 

herunder tilmelding og betaling, via e-mail. Betaling 

for konkurrencer er ikke inkluderet i kontingentet. 

Prisen afhænger af, hvilken type konkurrence der er 

tale om. 

 

For at stille op til DSU’s konkurrencer, skal man have bestået DSU’s mærkeprøver (se nedenfor). 

Herudover skal man tilkøbe en løberlicens hos DSU, som gælder for et år ad gangen, som pt udgør 

500 DKK og som ikke er inkluderet i kontingentet. Endelig betaler man et tilmeldingsgebyr pr. kon-

kurrence, der ikke er inkluderet i ASK’s kontingent. Løberne er inddelt i rækker afhængigt af alder. 

Alt afhængigt af hvilke mærker, man har bestået, kan man enten være K-løber 

(konkurrenceløber) eller M-løber (mesterskabsløber). Læs evt. mere på DSU’s hjemme-

side: danskate.dk. 

DSU- 

konkurrencer 

I løbet af sæsonen vil der blive holdt en række 

FunSkate-konkurrencer, hvor alle løbere fra Begyn-

der og FunSkate-holdene kan deltage. Man kan del-

tage så snart man har bestået Klubmærke 2 (se ne-

denfor). 

FunSkate-konkurrencerne er delt i øst og vest, hvil-

ket betyder, at løbere fra Jylland dyster mod hinan-

den og klubberne fra Sjælland ligeledes. Finalen fo-

regår i Odense i slutningen af sæsonen hvor alle 

klubber deltager. 

FunSkate-

konkurrencer 

Konkurrencer 
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Når træneren vurderer, at løberen  er klar til det, kan 

man tage DSU’s mærker.  

 Serien indeholder 5 mærker: Basic I, Basic II, Bron-

ze, Sølv og Guld. Når du aktiverer dit beståede mær-

ke til en DSU-konkurrence, kan du ikke længere kan 

være med til Funskate-konkurrencer. Der er egenbe-

taling for mærkerne, 250 DKK per bestået mærke. 

Første gang, du tager et mærke, kan du gøre det 

hos ASK, hvor der kommer en dommer ud. Herefter 

skal du bestå dine mærker ved DSU’s konkurrencer. 

Læs mere på danskate.dk.  

Klubmærker/

FunSkate 

Mærkerne har først og fremmest det formål, at løber-

ne selv kan konstatere og få bevis for, at de hele 

tiden lærer noget nyt. Derudover bruger vi mærkerne 

til at sætte løberne på de rigtige hold i klubben og til 

FunSkate-konkurrencerne, så konkurrencerne er 

jævnbyrdige. Vi holder klubmærketest hver 3. må-

ned. Der kan købes en lille nål pr. klubmærke – be-

stilles på hjemmesiden, 

DSU-mærker 
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Når vi som forældre sender vores børn og unge afsted for at lære at løbe på skøjter, lærer de at fær-

des på isen, samt kende betydningen af at være en del af et hold og have rigtig mange fornøjelige 

timer sammen med andre kammerater, der også elsker skøjteløb. 

Som voksne har vi et medansvar for at fremme den positive og venlige omgangstone, der stimulerer 

børnenes motivation og lyst til at være aktiv løbere i ASK. 

Det er i sidste ende barnets indre motivation og evner, der afgør hvor langt det når med sin idræt. 

Men det er klubbens ansvar at skabe de bedst mulige rammer og struktur for børnenes udfoldelse 

på isen. Vi har derfor lavet denne forældrepolitik i håb om at skabe nogle god rammer for vores lø-

bere i ASK.  

Forældrepolitik 

1.  Vi respekterer klubbens strukturer og rammer og de dispositioner der sker i relation hertil. Vi 

har valgt en bestyrelse til at varetage dette for klubben, og de gør det bedste de kan for at skabe 

gode vilkår for alle.   

2. Som forældre møder vi op og bidrager konstruktivt til forældremøder/infomøder. 

3.  Vi hjælper vores børn med at møde op i god tid, så der er tid til omklædning og opvarmning.  

4.  Som forældre sørger vi for at understøtte, at al træning er vigtig - også off ice og opvarmning 

og udstrækning.  

5. Vi henvender os ikke til trænerne i træningstiden. Det er løbernes tid det går ud over. Brug kon-

tortiden eller bed træneren om et møde.   

6. Alle forældre er meget velkomne i glasburet, i forhal, cafeteria og på tilskuerpladserne under 

træning, men ikke ved isen, i boksene og ved dørene ind til isen. 

Jeres børn får meget mere ud af træningen, når de ikke skal holde øje med mor og far.  

 



7. Forældre giver deres børn opmuntring i både med – og modgang.  

8. Forældre støtter deres børn i ønsket om at deltage i konkurrencer og klub aktiviteter. 

9. Forældre og løbere giver opmuntring til alle løbere under konkurrence og træning.  

10. Forældre kommunikerer med træner og bestyrelse om deres eget barn og IKKE andres.  

11. Forældrene sørger for at have dialog med børnene om hvordan man gebærder sig på offentli-

ge medier såsom Facebook, snapchat osv. så ingen føler sig mobbede osv. på nettet.  

12. Medlemmer i ASK deltager aktivt i det frivillige arbejde der får klubben til at fungere, såsom 

konkurrencer, arrangementer, udlejninger og offentligt løb.  

13. Forældre må kun være i omklædningsrum, når de har sikret sig, at løberne er påklædt, og at 

det er okay de er der. 

14. Hold den gode tone når man henvender sig til bestyrelsen og andre i klubben - også selv om 

man er uenig. Husk at vi alle bare er frivillige.   
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• I ASK hilser man respektfuldt på alle sine klubkammerater, medforældre, trænere og andre, 

der har deres gang i klubben 

• I ASK taler man først og fremmest med og til hinanden – ikke om hinanden 

• I ASK hjælper vi hinanden med at blive bedre, såvel som individer som klub 

• Hvis man er utilfreds eller uenig med noget i ASK, går man til rette vedkommende. Det vil sige 

bestyrelse, de respektive forældre, de respektive løbere eller til træneren 

• Når man er på isen, respekterer man hinanden og man respekterer at det ikke er alle, der har 

de samme færdigheder på isen 

• Ved gentagne brud på ovenstående regler, indkaldes løber/forældre til samtale med bestyrel-

sen og kan i sidste instans medføre midlertidig bortvisning eller indstilling til eksklusion. 

Trivsel og ordensregler 

Kontingent og betaling 

Det er muligt at dele betalingen op i 3 rater. Dette vælges ved tilmelding.  

Kontingent opkræves via klubmodul. 



I ASK er vores økonomi meget afhængig af de indtægter, vi får i forbindelse med den offentlige skøj-

teudlejning. 

Desuden har vi brug for hjælp til udvalgsarbejde, hjælp til afholdelse af konkurrencer og almindelig 

drift.  

Det betyder, at vi er afhængige af, at vores medlemmer yder en indsats i relation til nogle af disse 

opgaveløsninger. Alternativet er, at vi mister indtjeningen fra disse aktiviteter, og det vil uomtvisteligt 

medføre en økonomisk bet for vores klub med lukning af klubben som absolut muligt scenarie.  

Vi har et antal vagter i den offentlige skøjteudlejning, som skal besættes af klubbens medlemmer. 

Der vil et par gange i løbet af sæsonen blive hængt en liste op i klubrummet, hvor man har mulighed 

for at skrive sig på de datoer man ønsker at tage en vagt. Efter deadline fordeles de ledige vagter til 

de som ikke har skrevet sig på en vagt, og dernæst øvrige. Afhængigt af hvor mange medlemmer vi 

er, vil man skulle tage ca. 4 vagter pr. sæson. Hvis man er forhindret i at møde op, er man 

selv ansvarlig for at bytte sin vagt—evt. via Facebooksiden Vagtbytte—Aarhus Skøjteklub 

Praktisk hjælp i ASK 
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Sociale arrangementer 
 

I løbet af sæsonen vil der være mange forskellige sociale arrangementer, som styrker sammenhol-

det på tværs af hold og aldersgrupper. Vi holder blandt andet Halloween, juleafslutning, fastelavn og 

afslutningsshow.  



ASK vil gerne vise medlemmer og andre interesserede de foto og film, som bliver optaget i vores 

forening. Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke, da det i denne 

sammenhæng defineres som billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med 

billedet (Persondatalovens §6, stk.1 nr. 7). Alle medlemmer accepterer ved indmeldelse, at forenin-

gen benytter film og foto, hvor medlemmer kan optræde.  

Hvis et medlem ønsker at frasige sig denne automatiske accept, skal man ved enhver foto- eller vi-

deobegivenhed give sig til kende til fotografen og til den ansvarlige frivillige for aktiviteten. Det kan 

f.eks. være et medlem af bestyrelsen eller træneren, der står for aktiviteten. ASK fører intet register 

over, hvem der ikke ønsker at blive fotograferet, og det er derfor op til den enkelte at give besked 

hver gang.  

Fotopolitik 
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Bestyrelsen består af voksne skøjteløbere eller 

forældre til skøjteløbere. Alt bestyrelsens arbejde 

foregår på frivillig basis. Du er altid velkommen til 

at tage kontakt til os– vi vil bestræbe os på at be-

svare din forespørgsel så hurtigt som muligt, men 

der kan gå nogle dage. Ellers er du velkommen til 

at tage fat i os ude i klubben. Referaterne fra be-

styrelsesmøderne kan altid findes på hjemmesi-

den efter møderne er afholdt. 

 

Generelle spørgsmål:  

kontakt@aarhusskojteklub.dk 

Kontingent, økonomi & medlemsskab:  

kasserer@aarhusskojteklub.dk 

Kontakt/ 

bestyrelsen 
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