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1.  Generelt 
 

GKF er fortsat Danmarks største kunstskøjteløberklub med ca. 250 aktive medlemmer. Vi optager 

løbende nye medlemmer fra ventelisten, primært til skøjteskolen og familieholdet, og har godt 

fyldt op på alle hold. 

Vores trænerteam består af Dima og Julia, der tiltrådte som henholdsvis cheftræner og 

assisterende træner i august 2018, samt af vores tidligere cheftræner Nadia, der fungerede som 

konstitueret cheftræner fra maj 2017 og frem til Dimas tiltræden, og af Grazyna og Julie. 

Derudover har vi Charlotte, der underviser på familieholdet, samt vores hjælpetrænere, der alle er 

nuværende eller tidligere konkurrenceløbere i klubben. 

Vores konkurrenceløbere, som består af mesterskabs-, konkurrence- og Funskateløbere, har alle 

kæmpet godt og skabt fine resultater ved sæsonens konkurrencer. Ved HSK-Cup i Hvidovre i 

oktober for mesterskabs- og konkurrenceløbere fra hele landet vandt GKF for tredje år i træk 

klubkonkurrencen og kunne dermed beholde den flotte vandrepokal til evigt eje. Og GKFs 

Funskateløbere stillede stærkt op til ØST 3-konkurrencen i februar og vandt klubpokalen igen.  

Ved sæsonens ISKRYSTAL-konkurrencer i Hørsholm, der er en friløbskonkurrence for børn, unge og 

voksne med klubmærker, har GKF også gjort sig flot bemærket og hjemtaget mange medaljer. 

Vi har i år fået to Sjællandsmestre, Anna-Flora Colmor Jepsen i Novice M og Vanessa Sevidova i 

Junior M. Anna-Flora og Vanessa vandt desuden hhv. sølv og bronze ved Danmarksmesterskabet. 

Tillykke til jer. Anna-Flora deltog endvidere i Nordisk Mesterskab i Sverige i begyndelsen af 

februar, hvor hun repræsenterede Danmark i Novice damer. Hun var desværre lidt udfordret af 

overbelastede knæ, men endte på en flot samlet 13. plads i den meget stærke Novice-række. 

Vi har undersøgt muligheden for at komme til konkurrence i Paris i påsken 2019, men det lykkedes 

desværre ikke i år. Vi satser på at sende en gruppe af sted i påsken 2020. 

Klubben arbejder målrettet på gode sociale vilkår for alle løbere. Vi har i den forbindelse afholdt 

Gallashow, Oktoberkonkurrence, Halloween, julearrangement og fastelavn. Derudover har der, på 

initiativ fra en forælder (Henriette Andersen, mor til Cecilie på EK2) og i samarbejde med Gentofte 

Stars, været afholdt et brag af en Melodi Grand-Prix fest på is i forbindelse med, at Leonora 

Colmor Jepsen fra EK1 deltog med sin sang ”Love is forever”. Leonora er tidligere 

mesterskabsløber og Danmarksmester, underviser i klubben og har koreograferet programmer til 

flere af vores mesterskabs- og konkurrenceløbere. 
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Vi planlægger p.t. vores store årlige Gallashow, som ligger d. 29. marts. Weekenden inden 

Gallashowet afholder vi Friløbskonkurrencen for DSU med hele 275 tilmeldte konkurrence- og 

mesterskabsløbere fra hele landet, og i slutningen af sæsonen vil der blive afholdt 

klubkonkurrence for skøjteskolen. 

Vi har et rigtigt godt samarbejde med vore sponsorer, Stadion, forældregruppen og Gentofte Stars 

– hvilket alt sammen er vigtigt for at sikre fortsat succes i GKF og god trivsel i klubben. 

I 2013 startede vi et samarbejde imellem Søgårdsskolen og GKF. Her fem år efter er samarbejdet 

stadig godt, og Søgårdsskolen kommer fast hver torsdag. 

Vi har fortsat morgentræning hver tirsdag og torsdag, hvor M-, E- og F-hold kan komme og 

selvtræne.  

2. Sponsorer 
Vi vil gerne takke Skate Bootique, Ver de Terre, Absalon Hotel og Airtrix for deres støtte til 
klubben. 

Vi har fået støtte fra klubrumspuljen til anskaffelse af bl.a. balletbarre, yogamåtter og spejl til 
balletrummet. Spejlet har været længe undervejs, men bliver leveret i uge 9. 

Herudover har vi fået støtte fra Gentofte Kulturfond til vores gallashow.   

3. Aktiviteter 
Som nævnt har der igen i denne sæson været stor aktivitet. 

a) Gallashowet med temaet ”Down memory lane in GKF” lå i 2018 fredag inden påskeferien, 
hvilket betød, at der kom lidt færre gæster end der plejer til de første to shows – men det 
gjorde bestemt ikke arrangementet dårligere. Næsten 200 medlemmer deltog i showet, og 
borgmester Hans Toft kom endnu engang på isen og takkede klubben for en stor indsats. 
En fantastisk dag for både børn og voksne med fokus på det sociale sammenhold på kryds 
og tværs af alle hold. Og aldrig er der vist set et flottere kagebord! 

b) Halloween blev holdt på isen for tredje gang, denne gang arrangeret af forældre i 
skøjteskolen. Det var meget ”skræmmende” med flotte udklædninger og uhyggelig 
udsmykning, aktiviteter på og uden for isen, og slikposer og græskarsuppe til alle. 

c) Julearrangementet blev afholdt i traditionernes ånd med juletræ og julepynt, der var blevet 
tilvejebragt ved en hyggelig klippe-klister-dag i varmestuen. Arrangementet blev indledt 
med sødt nisseshow fra E3 og F3’s stemningsfulde Luciaoptog på is, efterfulgt af Chili fra 
EK2, der løb sit nye program som konkurrenceløber. Herefter var der sang og dans omkring 
juletræet på isen, hvorefter julemanden med sine rensdyr kom med julegodter. 

d) Fastelavn er ligeledes traditionen tro på is, og vi er igen i år klar med 
tøndeslagning for store og små, karameller i store mængder og fastelavnsboller til alle.  
Kom udklædt og hjælp med til at få tønderne banket ned! 

e) Gallashowet er under planlægning - der arbejdes p.t. hårdt både på og uden for isen, og 
årets tema er ”Tidsrejsen”. 
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f) Konkurrencer: GKF har i indeværende sæson afholdt Oktoberkonkurrencen og er i fuld 
gang med at planlægge Friløbskonkurrencen, der afholdes den tredje weekend i marts. 
DSU har fået rekordmange tilmeldinger i år, og Stars har heldigvis været hjælpsomme med 
at give os deres istid i Hal 1, så DSU forhåbentlig kan få kabalen til at gå op. Vi giver også is 
til Stars, når de har brug for det til at afvikle kampe, camps og lignende, og begge klubber 
har stor gavn af det gode samarbejde. 

g) Mærkeprøve: GKF lagde i august is til DSU’s mærkeprøve øst for løbere, der manglede at 
bestå alderssvarende mærker til den kommende sæson. 
 

4. Skøjteløberne 
Vi har fortsat mange nye henvendelser om opstart på alle niveauer. Vi tæller ca. 250 aktive 
skøjteløbere, 15 trænere/hjælpetrænere og 8 bestyrelsesmedlemmer.  
 
Familieholdet er et godt etableret hold med tre trænere plus et par faste hjælpetrænere tilknyttet 
holdet. Der er undervisning for forældre med helt små børn, et hold for de børn, der selv kan løbe, 
og et hold for voksne nybegyndere.  

Skøjteskolen har træning to gange om ugen. De er delt ind i mindre hold med faste trænere. 
Skøjteskolen har 2 trænere og 7 hjælpetrænere tilknyttet. I skøjteskolen kan man tage klubmærke 
1-3. Der holdes løbende mærkeprøver i skøjteskoletiden hen over sæsonen for de løbere, der af 
trænerne vurderes at være klar til at bestå det næste mærke.  

Vi har løbende optaget nye medlemmer til skøjteskolen og familieholdet, der har skrevet sig op til 
prøvetime på vores hjemmeside. I forbindelse med prøvetimerne afholdes informationsmøde for 
forældrene, der får et informationsblad med hjem med praktiske oplysninger om klubben, 
træningen og tilmeldingsproceduren.  

F1-F2-F3: Funskate i GKF er for løbere, der har bestået klubmærke 3. På Funskatesporet får 
skøjteløberne mulighed for at udvikle deres skøjteløb yderligere og tage klubmærke 4-6 samt 
træne til Basic 1-mærket. Rigtig mange løbere er rykket fra skøjteskolen til Funskate over det 
seneste år. Løbere på F3 kan deltage i Funskate Element til DSU’s funskatekonkurrencer, mens 
løbere på F2 og F1 også kan deltage i Funskate Free, og vores funskateløbere har opnået flotte 
resultater ved sæsonens konkurrencer. Der afholdes et forældremøde pr. sæson for hvert 
funskatehold. 

M1-M2–E1-E2-E3-EK1-EK2: Vi har fortsat en stor gruppe mesterskabs- og konkurrenceløbere, som 
udvikler sig rigtig godt og ligger med fine resultater ved sæsonens konkurrencer.  

Det tidligere E4, der i forrige sæson blev etableret som et nyt hold bestående af meget unge 
løbere fra skøjteskolen, der blev flyttet op for at udvikle dem til kommende konkurrenceløbere, 
blev i maj slået sammen med E3. Der arbejdes nu på at udvikle en ny aspirantgruppe blandt de 
yngste i skøjteskolen, hvoraf et par stykker efter vinterferien er rykket op på E3. EK3, der bestod af 
løbere fra Funskate, som forrige sæson blev flyttet op for at udvikle dem til kommende 
konkurrenceløbere, er blevet nedlagt, da løberne er flyttet til andre E-hold i takt med, at de har 
bestået Basic 1-mærket. Løberne fra E3 og EK3 samt fra F1 har opnået flotte resultater ved 
sæsonens første to ISKRYSTAL-konkurrencer i Hørsholm. 
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Der er afholdt forældremøde for alle hold ved sæsonens start. Derudover har løbere på M1, M2, 
E1 og E2 haft mulighed for en løbersamtale med Dima, hvor sæsonens mål og fokus aftales. 

Sportsholdet: Vi har i denne sæson opdelt EK1 i et konkurrencehold og et sportshold. Sportsholdet 
er for lidt ældre løbere, der ikke ønsker at deltage i konkurrencer, men elsker træningen og gerne 
vil holde skøjteløbet ved lige. 

Voksenholdet er godt besøgt, vi glæder os over at kunne tiltrække ældre løbere, som bestemt ikke 
har lyst til at stille skøjterne væk. Holdet fortsætter sæsonen frem til maj, og dette hold har ikke 
venteliste. Nye løbere behøver blot at kontakte bestyrelsen for at kunne starte. Nybegyndere over 
16 år anbefales dog at starte på Familieholdet, hvor de basale færdigheder på isen kan indlæres 
under roligere forhold. 

5. Trænerteamet 
Siden august har vores trænerteam bestået af Dima som cheftræner, hans kone Julia som 
assisterende træner med ansvar for off ice- og rotator-træning, samt af Nadia, Grazyna og Julie 
som assisterende trænere. Derudover har vi lige nu 9 hjælpetrænere, som går på klubbens 
konkurrencehold. De gør alle et super job for at udvikle alle vores løbere til at gøre deres bedste. 
M- og E-holdene har derudover balletundervisning en gang om ugen, som Anne-Claire Theissen 
står for. 

Dima er sammen med Anna-Flora Colmor Jepsen tilmeldt ISU Olympic Development Project 2018 -
2021 – ODP, som er et internationalt træneruddannelsesforløb, der strækker sig over 4 år. Dima 
og Anna-Flora deltog i første sekvens i Finland i maj sidste år, selvom Dima først startede hos os i 
august, og de skal af sted igen til maj. Leonora Colmor Jepsen deltager også i Finlandsprojektet 
som træner med egenbetaling. 

Vi har igen i år sendt hjælpetrænere på DSUs hjælpetræneruddannelse (”træner 1”), hvor man 
skal være mindst 14 år for at deltage, samt på DIFs hjælpetræneruddannelse, hvor alderskravet er 
15 år. Derudover har en række løbere været på DSUs hold-i-hånd kursus for egen regning. 

6. Bestyrelsen 
Bestyrelsen blev konstitueret på ny efter generalforsamlingen, hvor tre nye medlemmer og to 
suppleanter blev valgt ind. Pernille Lohmann overtog formandsposten fra Sigga Husted Andersen, 
der ikke genopstillede. Sanne Colmor fortsatte som næstformand, Henning Goldbeck blev valgt 
som kasserer og Mie Svan Jørgensen blev valgt som sekretær. Bestyrelsen bestod derudover af 
Jesper Lauritzen, Ronnie Knudsen og Katrine Nygaard, mens Maria Louise Højstrøm og Lyudmila 
Bobek blev valgt som suppleanter. 

I september trak medlem Katrine Nygaard sig desværre fra bestyrelsen i forbindelse med at hun 
flyttede til Odense for at studere, og bestyrelsen konstituerede sig på ny med Maria Louise 
Højstrøm som medlem i stedet for suppleant.   

Bestyrelsen mødes en gang om måneden og planlægger kommende aktiviteter, diskuterer livets 
gang i klubben og igangsætter nye tiltag. Både suppleanter og bestyrelsesmedlemmer deltager 
ved alle møder – oversigten over medlemmer og suppleanter kan findes på hjemmesiden. 
Samtidig med det daglige arbejde i klubben holder bestyrelsen kontakt til Gentofte Stadions 
kontor, kommunen og til isudvalget - her fordeles f.eks. istider og planlægges årskalender med 
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større arrangementer og ferier – samt til DSU, hvor Pernille Lohmann fortsat er GKFs Danskate-
ansvarlige. 

Bestyrelsesmedlem Mie Svan Jørgensen overtog ansvaret som GKFs Funskateansvarlige efter 
Katrine Nygaard og har i samarbejde med Grazyna styret aktiviteterne for denne gruppe løbere.  

Til Generalforsamlingen er følgende på valg: 

 Sanne Colmor - Genopstiller  

 Jesper Lauritzen - Genopstiller 

 Ronnie Knudsen - Genopstiller 

 Mie Svan Jørgensen - Genopstiller 

 Maria Louise Højstrøm - Genopstiller 

Bestyrelsen søger en person til fremadrettet at varetage kassereropgaven, idet Henning Goldbeck 
ved sin genindtræden i bestyrelsen sidste år meddelte, at han stillede sig til rådighed som kasserer 
det første år. Såfremt der ikke kan findes en ny kasserer, kan det være nødvendigt at outsource 
opgaven til en betalt deltidsmedarbejder. Det vil i givet fald nødvendiggøre en stigning i 
kontingenterne for alle medlemmer. 

7. Forældre 
Vi takker alle de forældre, som har givet en hånd med ved vores aktiviteter og daglige arbejde. 
Klubben er baseret på frivilligt arbejde, og det er kun trænere, der modtager løn for deres arbejde. 
Især en tak til skøjteskoleforældrene, som igen i denne sæson helt suverænt har stået for at 
bemande skøjteudlejningen til skøjteskolen. Også tak til Edita Gunel for at være primus motor på 
organisering af bl.a. Halloween og julefesten. 

Nadia Knudsen hjælper med at koordinere prøvetimer til skøjteskolen og familieholdet og 
bemander skøjteudlejningen til familieholdet. Stort tak til dig.  

Natasha Goldbeck har udarbejdet træningsplanen og ændringer til træningsplanen i samarbejde 
med trænerne, stadion og ICG og har repræsenteret GKF i isudvalget. Tak til dig for det store 
arbejde. Natasha har varetaget denne opgave i fem år, og vi søger en person til at overtage rollen, 
da Natasha ikke længere har den fornødne tid. Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen. 

Anna Frejlev repræsenterer forældregruppen for løberne fra Søgårdsskolen. Holdet har status som 
almindelige medlemmer af GKF. 

Henriette Andersen har været primus motor for at arrangere Melodi Grand Prix festen på is. Tak til 
dig. 

8. Faciliteter 
Denne sæson afsluttes allerede den 26. maj, da hal 2 hvert tredje år skal have isen af for at 
renovere bunden. I stedet vil der være off ice træning frem til sommerferien. Vi har fået tildelt is til 
at kunne afholde sommercamp for F-, E- og M-løbere i uge 31 og 32.  Der kommer nærmere info 
om dette senere på foråret. Hal 1 holdes i år åben frem til den 14. april, hvorefter den lukkes og 
der fortsættes med en mindre træningsplan i hal 2. Skøjteskolen og familieholdet træner frem til 
slutningen af april og afslutter sæsonen med en klubkonkurrence. 
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I april starter et renoveringsprojekt i hal 1, der blandt andet omfatter forhallen og klubrummene 
på 1. sal. 

Sidste sommer blev omklædningsrummene på kunstgangen flot istandsat af forældre og løbere. 
Tak til jer. Renoveringen af det store omklædningsrum nr. 20 er i februar blevet afsluttet af 
Gentofte Sportspark, og det er nu skærmet af, som vi ønskede. 

Vi vil gerne sige tak for opbakningen fra Gentofte Stadions personale, som igen i år har gjort deres 
til, at vores aktiviteter har kunnet forløbe. 

9. Økonomi 
Efter et mindre underskud på ca. 16.000 kr. i 2017 grundet ikke-budgetterede udgifter i 
forbindelse med trænerskift og søgen efter en ny cheftræner, har klubben i 2018 opnået et pænt 
overskud på ca. 124.000 kr. Overskuddet hidrører primært fra 1. halvår, hvor vi havde færre 
trænere. Hermed er klubbens egenkapital øget til omkring 260.000 kr., hvilket betyder, at der 
atter er etableret en tilstrækkelig sikkerhedsbuffer. Der henvises til årsrapporten, som vil foreligge 
på generalforsamlingen. 
 
10. DSU: 
Bestyrelsen samarbejder med Dansk Skøjteunion (DSU), hvor GKF er medlem. Sanne Colmor er 
desuden med i DSU’s aktivitetsudvalg, hvor hun repræsenterer solodans. DSU har ansat en 
udviklingskonsulent, der har været på besøg i alle klubber, herunder også i GKF. På DSU’s 
hjemmeside kan man finde  information om DSU’s daglige arbejde og tiltag – se 
http://www.danskate.dk. 
 
Vi har haft en løber, Anna-Flora Colmor Jepsen, optaget på det nationale Danskate-hold i hele 
sæsonen. En af vores yngre mesterskabsløbere i Springs-rækken, Sarah Købke Lauritzen, blev 
inviteret til at deltage i Danskate-samlingen i januar på baggrund af hendes gode resultater ved 
sæsonens konkurrencer. 

DSU har holdt to åbne træningssamlinger for mesterskabs- og konkurrenceløbere – en for 
cubs/springs (løbere op til 12 år) i efteråret, og en for alle aldersklasser i februar. GKF har haft 
løbere og holdledere med til begge samlinger. 

  

http://www.danskate.dk/
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Sportslige resultater 

Efterårskonkurrencen 2018 

Springs M: Junior M: 

Sarah Købke Lauritzen, nr. 12 Vanessa Sevidova, GULD 

Debs M: Louise Vestergaard, BRONZE 

Isabella Bobek, nr. 6 Helene Lohse Hejlsberg, nr. 10 

Mille Taunø, nr. 8  

Novice M: Novice K2: 

Anna-Flora Colmor Jepsen, SØLV Annika Wellner Ottzen, nr. 5 

Julie Vestergaard, nr. 10 Junior K2: 

 Masha Knudsen, nr. 4 

HSK Cup 2018 

Springs M: Cubs K: 

Sarah Købke Lauritzen, nr. 9 Veronica Helene Lund-Redin, nr. 8 

Debs M: Marie Isabell Scheffmann, nr. 11 

Mille Taunø, nr. 4 Springs K: 

Isabella Bobek, nr. 5 Julie Løvendahl Eefsen, GULD 

Novice M: Annie Bennedsen, nr. 4 

Anna-Flora Colmor Jepsen, GULD Laura Hjortkær, nr. 6 

Julie Vestergaard, nr. 9 Christina Bobek, nr. 10 

Junior M: Carla Rosanna Baudach, nr. 17 

Louise Vestergaard, SØLV Sofia Riis Meile, nr. 19 

Helene Lohse Hejlsberg, nr. 8 Victoria Baumann, nr. 22 

Novice K2: Debs K: 

Johanne Marie Lohmann, BRONZE Emma Christine Svendsen, SØLV 

Annika Wellner Ottzen, nr. 8 Klara Langhoff-Roos Wernevi, nr. 7 

Junior K2: Ursula Gelting Hodge, nr. 12 

Masha Knudsen, nr. 6 Novice K1: 

 Cecilie Adele Theisen, BRONZE 

 Naja Meyer Reitelseder, nr. 6 

 Junior K1: 

 Catharina Saltorp-Jørgensen, BRONZE 

 Marie Kildegaard, nr. 14 
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Oktoberkonkurrencen 2018 

Springs M: Cubs K: 

Sarah Købke Lauritzen, SØLV Veronica Helene Lund-Redin, BRONZE 

Julie Løvendal Eefsen, nr. 6 Springs K: 

Debs M: Valeria Garcia Morales, GULD 

Isabella Bobek, GULD Laura Hjortkær, BRONZE 

Mille Taunø, SØLV Annie Bennedsen, nr. 6 

Novice M: Carla Rosanna Baudach, nr. 11 

Anna-Flora Colmor Jepsen, GULD Christina Bobek, nr. 15 

Julie Vestergaard, SØLV Sofia Riis Meile, nr. 19 

Junior M: Victoria Baumann, nr. 21 

Vanessa Sevidova, BRONZE Debs K: 

Louise Vestergaard, nr. 4 Emma Christine Svendsen, SØLV 

Helene Lohse Hejlsberg, nr. 6 Ursula Gelting Hodge, nr. 11 

Novice K2: Novice K1: 

Johanne Marie Lohmann, SØLV Naja Meyer Reitelseder, SØLV 

Annika Wellner Ottzen, nr. 6 Cecilie Adele Theisen, nr. 4 

Junior K2: Junior K1: 

Masha Knudsen, SØLV Marie Kildegaard, nr. 8 

Senior K2: Catharina Saltorp-Jørgensen, nr. 9 

Leonora Colmor Jepsen, GULD Senior K1: 

Emilie Muff, SØLV Katrine Rosenquist Kirk, SØLV 

Mathilde Felding, BRONZE  

Sjællandsmesterskabet/Sjællandscup 2018 

Springs M: Cubs K: 

Sarah Købke Lauritzen, nr. 6 Veronica Helene Lund-Redin, nr. 9 

Julie Løvendal Eefsen, nr. 9 Marie Isabell Scheffmann, nr. 13 

Debs M: Springs K: 

Isabella Bobek, nr. 4 Annie Bennedsen, GULD 

Mille Taunø, nr. 5 Laura Hjortkær, BRONZE 

Novice M: Christina Bobek, nr. 10 

Anna-Flora Colmor Jepsen, GULD Carla Rosanna Baudach, nr. 16 

Julie Vestergaard, nr. 7 Victoria Baumann, nr. 17 

Junior M: Sofia Riis Meile, nr. 18 

Vanessa Sevidova, GULD Debs K: 

Louise Vestergaard, SØLV Emma Christine Svendsen, GULD 

Helene Lohse Hejlsberg, nr. 7  
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Novice K2: Novice K1: 

Annika Wellner Ottzen, nr. 4 Naja Meyer Reitelseder, BRONZE 

Johanne Marie Lohmann, nr. 6 Cecilie Adele Theisen, nr. 7 

Junior K2: Junior K1: 

Masha Knudsen, nr. 6 Catharina Saltorp-Jørgensen, nr. 8 

Senior K2:  

Leonora Colmor Jepsen, GULD  

Mathilde Felding, BRONZE  

Danmarksmesterskabet 2019 

Springs M: Novice M: 

Sarah Købke Lauritzen, nr. 8 Anna-Flora Colmor Jepsen, SØLV 

Julie Løvendal Eefsen, nr. 11 Julie Vestergaard, nr. 10 

Debs M: Junior M: 

Isabella Bobek, nr. 7 Vanessa Sevidova, BRONZE 

Mille Taunø, nr. 8 Helene Lohse Hejlsberg, nr. 10 

Danmarkscup 2019 

Cubs K: Novice K1: 

Veronica Helene Lund-Redin, nr. 13 Naja Meyer Reitelseder, nr. 8 

Springs K: Cecilie Adele Theisen, nr. 9 

Laura Hjortkær, nr. 11 Junior K1: 

Victoria Baumann, nr. 17 Sara Meyer Reitelseder, nr. 16 

Sofia Riis Meile, nr. 19 Junior K2: 

Debs K: Masha Knudsen, nr. 4 

Emma Christine Svendsen, nr. 8 Senior K2: 

 Emilie Muff, GULD 

Isblomsten 2019 

Springs M: Cubs K: 

Sarah Købke Lauritzen, nr. 5 Veronica Helene Lund-Redin, nr. 16 

Julie Løvendal Eefsen, nr. 8 Springs K: 

Debs M: Christina Bobek, nr. 8 

Isabella Bobek, BRONZE Laura Hjortkær, nr. 9 

Mille Taunø, nr. 4 Carla Rosanna Baudach, nr. 17 

Novice M: Victoria Baumann, nr. 20 

Julie Vestergaard, nr. 4 Sofia Riis Meile, nr. 24 

Courtney Goldbeck, nr. 7 Debs K: 

Junior M: Emma Christine Svendsen, nr. 4 

Helene Lohse Hejlsberg, nr. 8 Ursula Gelting Hodge, nr. 9 



Formandens beretning - marts 2019 
 

Novice K2: Novice K1: 

Johanne Marie Lohmann, BRONZE Naja Meyer Reitelseder, nr. 5 

Annika Wellner Ottzen, nr. 5 Cecilie Adele Theisen, nr. 8 

Junior K2: Junior K1: 

Masha Knudsen, nr. 8 Catharina Saltorp-Jørgensen, nr. 8 

Flyvercup 2019 

Springs M: Cubs K: 

Sarah Købke Lauritzen, nr. 4 Veronica Helene Lund-Redin, nr. 15 

Julie Løvendal Eefsen, nr. 7 Springs K: 

 Laura Hjortkær, nr. 6 

Novice K2: Victoria Baumann, nr. 9 

Johanne Marie Lohmann, SØLV Debs K: 

Junior K2: Emma Christine Svendsen, BRONZE 

Masha Knudsen, BRONZE Novice K1: 

 Cecilie Adele Theisen, BRONZE 

 

  



Formandens beretning - marts 2019 
 

Funskate 1 ØST 

Elements Free 

FunBubbles 3: Togs 1: 

Mille Grønlund, SØLV Norah Asad Jimale, SØLV 

Kristine Hjort, BRONZE Laura B K Kirkegaard, BRONZE 

Sophie Plannthin Togs 2: 

FunCubes 2: Amanda Elvig-Jørgensen, GULD 

Stella Rose Demuth Andersen Sara Asadzadeh, SØLV 

FunCubes 3: Mathilde Kjær, BRONZE 

Laura B K Kirkegaard, BRONZE  

Emma Melchior Nielsen  

Freja Lægaard Pind  

FunCrystal 3:  

Amanda Elvig-Jørgensen, SØLV  

Sara Asadzadeh, BRONZE  

Sille Svan Pedersen  

Mathilde Kjær  

Funskate 2 ØST 

Elements Free 

FunBubbles 3: Togs 1: 

Maria, SØLV Freja, SØLV 

Emma Elise, BRONZE Togs 2: 

FunCubes 2: Amanda, GULD 

Stella Rose, BRONZE Mathilde, SØLV 

FunCubes 3: Sara, BRONZE 

Freja, SØLV  

Tara, BRONZE  

FunCrystal 3:  

Sara, GULD  

Amanda, SØLV  

 

  



Formandens beretning - marts 2019 
 

Funskate 3 ØST 

Elements Free 

FunFlakes 2: Togs 1: 

Emilie, SØLV Norah, GULD 

FunFlakes 3: Emma, SØLV 

Marie LF, SØLV Laura, BRONZE 

Emma-Elise, BRONZE Togs 2: 

FunCubes 2: Mathilde, GULD 

Ida, SØLV Amanda, SØLV 

Isabella, BRONZE Sara, BRONZE 

FunCubes 3:  

Laura, GULD  

Sara, SØLV  

Frida, BRONZE  

FunCrystal 3:  

Amanda, GULD  

Sara, SØLV  

Frida, BRONZE  

ISKRYSTAL II 

Chicks: Novice: 

Monique, GULD Sara, GULD 

Maia Sofia, SØLV Kathrine, BRONZE 

Vera, Bronze Junior: 

Cubs 9: Amanda, GULD 

Karl-Oscar, GULD Sille, SØLV 

Sonja, SØLV Age Class 0: 

Springs 11: Nanna, SØLV 

Sofia, GULD Basic m/ ½ Basic 1 mærke: 

Debs: Christoffer, SØLV 

Mathilde, GULD Basic m/Basic 1 mærke: 

Frida, SØLV Chili, GULD 

Sophie Amalie, BRONZE Lilli-Viola, BRONZE 

 


