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Formandens beretning for sæsonen 2017/2018
Sportslige resultater
RSIK har endnu engang markeret sig positivt i dansk ishockey med flere
mesterskaber, landsholdsspillere, prisen som årets DM-klub samt 2
nomineringer i kategorien til Årets Løveklub og Mikkel Ry til årets ungdomstræner.
Vores fortsatte overordnende sportslige samt vedvarende mål er, at fortsat
skabe dygtige ishockey spillere, som kan begå sig på højt og internationalt
plan.
RSIK ønsker at være en eliteklub. RSIK ønsker at være mellem de tre bedste
hold i hver årgang ved Danmarksmesterskaberne samt udvikle talenter til
Rødovre Mighty Bulls’ elitehold.
Klubbens målsætninger er fortsat under pres grundet forbedret vilkår i de
øvrige danske klubber. Derfor skal vi fastholde og forbedre vores dygtigste
spillere således, at vi skaber nogle endnu bedre udviklingsrammer mellem
RSIK og et godt og solidt samarbejde med RMB.
Vi vil fortsat forbedre os på at fastholde opfyldelsen af klubbens målsætning og
optimere spillere, trænere og holdenes udvikling.
RSIK har i sæsonen øget antallet af måneder hvor der er is på i Rødovre
Skøjtehal, men vi har stadig et ønske om, at have is på hele året sådan, at
fokus kan bibeholdes hos den enkelte spillers individuelle udvikling.
RSIK har med stor succes udviklet et sportsligt udvalg med Sportschef Thomas
Madsen samt flere kvalificerede personer til, at varetage den sportslige
dagligdag og sikre en videre udvikling i RSIK.
(Sportschefen og det sportslige udvalg refererer direkte til bestyrelsen)
Vi har allerede nu stor positiv opbakning og har skabt en ro sådan, at
trænerteamet kan udvikle ishockeyfaglige dygtige spillere. Opbakningen til
udvalget gør, at trænerteamet har fået de nødvendige redskaber og rammer i
form af uddannelse, kurser samt løbende fælles trænermøder og oplæg fra
andre interessante personer.
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Side 2 af 4
Klubbens kultur
Vi værner forsat om vores kultur. Det gør vi ved at ansætte dygtige trænere
og assisterende trænere på alle årgange hvilket til tider har været en
udfordring. I denne sæson er det lykkedes at tilføje 3 trænere på næsten alle
årgange, som alle har, eller skal igennem ”RSIK’s skole” og have de rette
licenser.
Der stilles fortsat store krav til, at vores trænere skal deltage i uddannelse via
DIU og vi ved allerede nu, at der kommer endnu højere krav fra DIU i den
nuværende sæson om det formelle samarbejde med Valhøj Skole og DIU hvor
vi i dag fungerer som Kraftcenter.
Bestyrelsen har fastlagt et princip om, at RSIK ikke ønsker at have forældre
trænere for egne børn. Det skabte tidligere store udfordringer, men er løst et
godt stykke hen ad vejen i dag.
Kulturen i sporten gør, at der til tider vil være udfordringer og generelle
forandringer i vores omgivelser. Derfor er det er nødvendigt, at vi også
fremadrettet har et øget fokus på en målrettet aktuel vurdering af spillerne, og
en plan for den enkelte spiller fremad.
På den måde vil den enkelte spiller, træneren og sportsudvalget hele tiden
være bevidst om, hvad der for den enkelte spiller skal arbejdes med.
Der er også behov for, at bestyrelsen og det sportslige udvalg får et øget fokus
for at kunne ’rumme’ spillere og fortsat udvikle personer, som ikke er
kommende elitespillere hos RMB, men dygtige spillere i RSIK.
Derfor har bestyrelsen fokus på, og er bevidst om, at ishockey er et holdspil
som er baseret på et stærkt fællesskab med forskellige ambitioner og
individuelle udviklingsforløb.
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RSIK’s bestyrelse og den sportslige ledelse er også bevidste om, hvad der
kræves for at blive en god ishockeyspiller samt sikre udvikling af talenter og
værdier.
RSIK skal forsætte udviklingen i en positiv retning samt have en holdning til,
at kunne guide egne medlemmer i den rigtige retning og øge tiltroen til, at
kunne fremvise at klubben har tillid hos spillere, forældre og trænere.
Økonomien
Modsat sidste år kan vi konstatere, at RSIK går ud af sidste sæson med et lille,
men forventet underskud. (på ca. 114K)
Økonomien i klubben ligger bestyrelsen meget på sinde således, at vi kan
koncentrere os om klublivet og udviklingen af vores talenter. Bestyrelsen skal
derfor fortsat have fokus på at optimere indtægter til klubben. Underskuddet
skyldes primært den nye opdeling og organisation hvor klubben har fastholdt
en sportschef på fuld tid, samt til dels manglende sponsorindtægter
Vores orden og overblik over økonomien, skyldes klubbens særdeles dygtige
kasserer Annelise Hansen, der laver et kæmpe frivilligt stykke arbejde med
dette samtidigt med, at der bliver fulgt tæt op på de lagte budgetter.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har i sæsonen 2017/ 2018 arbejdet på, at styrke klubbens
organisation via et professionelt sportsudvalg samt forbedret kommunikationen
til de enkelte hold via ”Holdsport”.
Der er som indført Holdsport fra U7 til U20/1.div samt ydermere alle Oldboys
hold.
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RSIK har i flere sæsoner haft et ønske om også at være synlig digitalt. Det har
vi nu fået etableret gennem de sociale medier som Facebook og Instagram.
Derudover har bestyrelsen fået udarbejdet nye ”Ordensregler” samt indført en
”Trivsel politik” og et regelsæt for skøjte- og RMB-vagter. Alt dette er
tilgængeligt for alle årgangene via Holdsport eller RSIK’s hjemmeside.
Bestyrelsen vil forsat arbejde for at være mere synlig i klubben og vil arbejde
på at implementere yderligere nye tiltag.
Derudover vil bestyrelsen fremadrettet arbejde på at få oprettet et
sponsorudvalg samt få udarbejdet støttebeviser og tidsløse plakater til
rekruttering af nye medlemmer samt fastholde udvikling af klubbens økonomi,
værdier, bestyrelsens roller og kompetencer.
Jeg vil på bestyrelsens vegne takke Sportschef Thomas Madsen,
Sportsudvalget, spillere, trænere, holdledere, materialemænd og
istidskoordinator for det store frivillige arbejde som udføres således, at vi alle
kan have en klub vi alle kan være mere end stolte af.
Yderligere vil jeg takke for den store frivillige indsats som ydes i forbindelse
med Kiosken og Skøjteudlejning.
Tak til sponsorer, Team Rødovre og ikke mindst Lars Eller Legatet.

Tak til jer forældre som sammen med jeres børn brænder for at være en del at
Rødovre ishockey Klub.
Tak til bestyrelsen for arbejdet i den forgangne sæson.
Rødovre den 17. september 2018
På bestyrelsens vegne
Camilla Rørth, Formand i RSIK

