
 

  

HJÆLP 

Til den ekstraordinære generalforsamling 
spurgte en del forældre til konkrete opgave 
bestyrelsen kunne bruge en hjælpende hånd 
eller to til. Nedenfor er et par af de opgaver vi 
kunne bruge forældrehjælp til: 

- Bemanding af skøjteskolen hver 
mandag og onsdag lidt før, under og 
efter begyndertimen. Her laves der 
kaffe, hjælpes de nye forældre, 
besvares spørgsmål omkring klubben 
og sporten. 

- Oprydning af kælderrum. Vi har et 
kælderrum med kostumer, dug, 
rekvisitter og alt muligt andet som 
trænger til en fugtig klud, oprydning og 
organisering. 

- Lige om lidt holder vi Funskate i Aarhus 
hvor der skal hjælpes til. Den præcise 
liste over opgaver bliver hængt op i 
klubrummet, så hold øje med den. 

- Vi vil gerne have endnu flere glæde 
børn i klubben, vi har flyers, men 
mangler nogen der vil samle nogle 
skøjtepiger og dele dem ud f.e. på 
skøjtebanen ved musikhuset. 

- Har du andre evner indenfor håndværk, 
syning, grafisk design, sprog … som du 
tænker kunne gavne klubben bedes du 
at henvende dig, så vi kan finde den helt 
rigtige opgave til dig. 

- Overvejer du at hjælpe endnu mere, så 
opfordrer vi at overveje at stille op til en 
post til bestyrelsen her i forår eller blive 
en del af arrangements udvælg. 

I kan finde os på https://www.aarhusskojteklub.dk og på Facebook Gruppen ”Løberne i Århus Skøjteklub”, 
”Vagtbytte - Aarhus Skøjteklub” 
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I weekenden fra den 11-13. Januar sendte 
Aarhus Skøjteklub 13 af vores løbere af sted 
til Danmarks Cup i Vojens. For nogle af vores 
løbere var det deres debut i K-rækken. Men 
også for de mere rutinerede løbere er det altid 
spændende at komme til konkurrencer. 

Aarhus skøjteklub kunne glæde sig over to 
medaljer: 

- Senior K1 Damer - Nanna Møller Runge 
Nielsen - 3 plads 

- Solodans K2 - Tanja Bolding Loesch - 1 
plads (da Aarhus ikke selv tilbyder 
Solodans, løb Tanja under Odense 
Skøjteklub) 

 

 

 

DANMARKS-CUP 



 

 

SOMMER OFF-ICE 
 

For at kunne tilbyde jer en god off-ice sæson har vi indgået samarbejde 
med Aros Crossfit i perioden 01.04 – 01.10.2019 som tilbyder to gange 
træning om ugen kun til vores løbere og tilbyder at vi kan deltage i de i 
forvejen eksisterende børne/teen hold. 

Se mere om tilbuddet på vores hjemmeside under events. 

 

NY ”GAMMEL” HJÆLPETRÆNER 

 

Efter Stefan og Isalena har måtte forlade Skøjteklubben, er det med stor glæde at vi kan meddele at det 
er lykkes os at få Susanne Lund ansat som hjælpetræner. Hun vil hjælpe i det omfang det er muligt i 
forbindelse med hendes faste arbejde og de tidspunkter hvor det vurderes at være mest kritisk.  

Susanne er ikke et helt nyt ansigt i Århus Skøjteklub, da hun har været trænere i tidligere sæsoner. 

Vi glæder os at byde Susanne velkommen tilbage og håber i vil hjælpe os med at tage godt imod hende. 
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Find os på https://www.aarhusskojteklub.dk og på Facebook Gruppen ”Løberne i Århus Skøjteklub”, ”Vagtbytte - 
Aarhus Skøjteklub” 

OFFENTLIG SKØJTEUDLEJNING 

Husk at melde jer ind i vores Facebook Gruppe: Vagtbytte - Aarhus Skøjteklub. Der er det muligt at bytte 
vagter hvis i skulle blive forhindret at tage de vagter i har skrevet jer på. Man skal møde op 10-15 min før 
vagten begynder! 

Husk altid at bytte vagter. Kan i ikke finde en afløser eller bliver akut syg, SKAL der meldes afbud, så 
bestyrelsen kan sikre at vagten er dækket for at sikre klubben ikke mister skøjteudlejning og dermed den 
indtægt der sikrer kontingenterne ikke skal stige. 

 


