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HKF formandsberetning September 2020
Sæson 2019-20 er tredje år med mig som formand, så derved bliver dette min tredje formandsberetning for
HKF.
Sæson 2019-20 har været en aktiv, lærerig og god, men en atypisk sæson for HKF, idet corona-virus satte
en brat stopper for træningen den 11.3.2020. Kommunens nedsatte budgetter til mandskab i hallen, der
først blev kendt efter is-forhandlingerne i juni, har bevirket at nogle iskørsler er blevet sløjfet, og dermed er
is-tiden med ny-is reduceret, især er det gået udover weekend iskørslerne.
I bestyrelsen er der afholdt ca. et månedligt møde i den forgange sæson, for at drøfte de ting, vi vidste der
ville være med aktiviteter, konkurrencer, budget og økonomi, investeringer, træner og løbersamtaler og
div. løbende spørgsmål der skulle tages op. Der blev afholdt corona-virus virtuelle møder, og i april oplyste
Tanja desværre at hun endeligt ville stoppe sit virke i bestyrelsen efter årets udgang.
Sæson 2019-20 startede med en 4-dages camp i uge 32, og et lær-at-skøjte sommeraktivitet med rekord
mange deltagende. Der er afholdt camps i uge 42 og mellem jul og nytår. Alle camps blev velbesøgt, også af
eksterne løbere fra andre klubber. Der har været etableret et træningssamarbejde med SKK, der i løbet af
sæsonen betød besøg til og besøg fra løbere i SKK, dette for at blive inspireret af hinanden, og for at møde
nye skøjtevenner på alder og niveau der matcher HKF egne.
Det har været aktiv sæson, indtil corona-pausen. Vi har set rekord mange løbere på vores skøjteskole, der
har været oprykning fra SS til A og S holdene. En sæson med mange deltagere ved div. konkurrencer. Vi har
haft god opbakning fra forældre til vores afholdte arrangementer og alle vores 3 ISKRYSTALkonkurrencerne. IK konkurrencerne er enormt vigtige for klubbens økonomie, derfor er deltagelse til
afholdes af disse også af stor prioritet. Igen i denne sæson blev der afholdt en konkurrence for DSU, og det
var i januar, Danmarks Cup i sololøb og solodans. Et godt samarbejde med DSU, der også var på udkik efter
en klub til at afholde Nordiske i 2021. Hvor HKF var en af de klubber, man havde i tankerne til afholdelse af
dette. Så vi blev skannet igennem godt og grundigt. Tak til alle frivillige for at gøre jeres bedste ved
afholdelse af IK og Danmarks Cup samt ved div sociale arrangementer for vores løbere. Desværre blev det
også til en aflysning af vores afslutningsshow, samt en håndfuld konkurrencer. Forhåbentlig kan vi have det
til gode til ny sæson.
I September sagde vi ’farvel’, og måske ’på gensyn’ med vores mangeårige træner Emma Norby. Hun blev
fejret med kage i loungen. Vi sagde ’god tur’ og ’på gensyn’ ved vores camps til vores solodans trænere fra
forrige sæson, Sara Buch-Weeke. Ny solodans træner blev Rafaella. Rafaelle valgte dog at stoppe ved
udgangen af december. Vikar for Rafaelle i januar blev Sara Azoulay, og allerede pr 1.2.2020 kunne vi med
glæde velkomme Sara Azoulay som en del af HKFs trænerteam, der også i denne sæson bestod af Vera
Marhunova og Oleg Tolkach, tillige med sæsonens faste hjælpetrænere, Emma B, Emma B-J, Emilia M og
deres hjælpere.
Soldans er i god fremgang, det er andet år som disciplin i HKF, og vi har fået løbere fra andre klubber, der er
blevet tilknyttet HKF i solodans. Desværre er disciplinen synkron, heller ikke i denne sæson blevet den
succes vi havde håbet på., så den må nok vie sin plads til andre discipliner i ny sæson.
Bestyrelsen har stadig en ambition om at konsolidere klubbens økonomi, og det har vi nu gjort igennem en
årrække. Processen ser ud til at være vendt nu, så sidste års antagelse om at det ville tage en sæson, måske
to er nu fuldendt, for nu.
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Sidste år forberedte vi generalforsamlingen på, at sæson 19/20 i budgettet vil give et mindre underskud,
minus 15000kr. Underskuddet blev ikke en realitet, men blev vendt til et overskud, på plus 40.400. Efter
mange år med underskud, er det endelig vendt til plus, men det er der flere grunde til.
Klubben har igen i år fået lidt indtægter på sponsorater. Vi har bl.a haft udlejet skøjter til Pandoras nye
julereklame, og det har givet ekstra penge til klubben. Det er vi rigtig glæde for. Medlemstallet steg, især på
skøjteskolen, men kontingentet var nedsat, da off-is var taget ud, så derfor er indtægterne ikke lige så høje
som de kunne have været. Især vores lotteri ved Danmarks Cup har bidraget til den økonomiske kovending,
så det er en aktivitet, vi gerne vil fastholde ved én årlig konkurrence. Derfor beder vi alle om, allerede nu, at
indsamle gaver til brug for ny sæsons lotteri. De sidste konkurrencer blevet desværre ikke afholdt, hvorfor
udgifter til trænere her ikke er blevet afholdt. Tillige har der været et overskud på de afholdte camps under
sæsonen, så de budgetterede indtægter blev større end forventet, mens de budgetterede udgifter
nogenlunde passede.
HKF er således fortsat på rette vej, sportsligt og rent økonomisk, og det er jo et godt udgangspunkt.
Som nævnt har HKF i sæsonen oplevet et en stigning i medlemstallet, især på skøjteskolen. Det er en
glædelig fremgang. Der har også været afholdt lidt gruppetræninger for medlemmer og deres venner eller
klassekammerater. Sidstnævnte har er altid positiv for rekruttering af nye medlemmer.
Desværre er det ofte sådan, at det ikke er alle der afslutter en sæson, fortsætter i den efterfølgende sæson.
Det var også tilfældet da vi starede op. Vores håb om at tiltrække nye løbere med bl.a. vores tiltag som
’’lær-at-skøjte’’, der blev afholdt flere gange over sæsonen, holdt stik. Ligesom vores annoncer og skriv i
ugebladet tiltrak nye løbere, unge som voksne til klubben.
At vi er synlige ude i kommunen og i landet, er en vigtig del for at rekruttere nye medlemmer. Derfor gør vi
meget for at lave skriv i ugebladet og andre regionale lokalaviser. Tilllige synliggør vi os med vores
klubtrøjer, de sorte, og vores klubjakker de blå og grå. Disse jakker sammen med de træningstrøjerne er
med til at sikre synligheden af vores klub ude i landet, på skolerne og til konkurrencerne, og derved er HKF
mere synlige i det daglige.
Vi lukker årets regnskab med et resultat på plus ca 40.400 kr mod forrige års minus ca. 42.800 kr, det er en
væsentlig forbedring af det budgetterede, der hed minus 15.000kr. Det betyder at klubben nu har en
egenkapital på kr. ca 323000kr mod forrige års ca 283.000 kr.
Samlet set, udfra sæsonens udvikling og præmisser er det et meget tilfredsstillende resultat for året.
Dog ved vi endnu ikke om denne udvikling fortsætter, da corona er en ny spiller i sæsonen, som vi ikke har
regnet med. Derfor er ny budget lagt med forsigtighed, og vil igen vise et mindre underskud. Det vil dog
kunne vendes til et positivt resultat, såfremt der lægges kræfter i, og der må afholdes arrangementer.
Som tidligere sæsoner, fokuserede bestyrelsen igen på at fastholde den positive udvikling og bistå
Cheftræner Oleg Tolkach med udviklingen af løbere på alle niveauer. Oleg afsluttede sit kursus i juli 2020.
Et kursus der blev afsluttet med en skriftlig rapport med ATK i skøjteverdenen. En tankegang der skal få
bredden til at vokse, og fastholdes i sporten længere tid end det er tilfældet nu. Således at DSU og
klubberne reelt på sigt kan få rigtige eliteskøjteløbere til at repræsentere Danmark i udlandet. Vi håber den
fremtidige elite vil bestå af løbere fra HKF også.
HKF fortsætter håbet om, at en ny generation af bredde- og eliteløbere er stærkt på vej. Vi fokuserer på at
holde vores løbere skadesfrie og motiverede i træningen. Ligesom vi fortsæt vægter vores kommende
eliteløbere, nuværende K- som M-løbere højt. Og håber på at fastholde løberne i skøjtesporten rigtig
længe, ved b.la at tilbyde flexibilitet i træningen, anderledes og tilpasset træning også off-is udfra alder og
niveau.
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I sæsonen havde HKF ca 40 løbere der havde opnået DSU’s første mærkeprøve, Basis1 eller dance1, og
derfor var HKF stærkt repræsenteret i mange rækker ved samtlige konkurrencer i Danmark og lidt i
udlandet. Der blev vundet utallige guld, sølv og bronzemedaljer i sæsonen af HKF-løbere. Det er fortsat
klubbens sportslige mål, at vi igen placerer os godt til konkurrencer, og at løberne når deres individuelle
mål til deres konkurrencer. At HKF er repræsenteret og forhåbentligt vinder medaljer til SM-SC og DM-DC,
samt bliver repræsenteret ved internationale konkurrencer i ind-eller udland, forudsat disse kan
gennemføres i disse corona-tider.
Desværre nåede HKF ikke at komme til den årlige klubtur til udlandet, der i sæsonen skulle have været,
Paris i påsken. Corona igen. Det er vigtigt at pointere at ture som disse giver et godt sammenhold, på tværs
af hold, klubber og nationaliteter, niveau samt alder. Jeg håber der fortsat vil være stor opbakning til denne
klubtur både hos bredde- og eliteløbere samt forældre fremover, da HKF gerne som klub vil kunne tilbyde
løberne denne dimension af klublivet også.
Til slut vil jeg gerne takke vores trænere, forældre og bestyrelsen for deres fantastiske optimisme og
arbejdsindsats i den forgangne sæson, corona tiltrods. Tak for alle jeres spørgsmål og kommentarer og ider
til hvordan tingene kan gøres. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer, og på klubbens
vegne er jeg rigtig tilfreds med vores resultater.
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