
Bestyrelses beretning 20.8 2020  : 
 
Beretningen for 2020 er lidt anderledes end vanligt. Vi skal stadig se bagud på klubbens bedrifter og 
udfordringer men denne gang for 17 måneder.  
Tiden flyver og forandringer kommer i det stille så ofte opdager man egentlig ikke hvor meget der 
forandres. 
Når man kikker bagud som i dag – er det dog meget tydeligere at få øje på. 
Vanligvis går man til årets beretning i detaljer med alle de sportslige resultater og årets gang – men jeg 
har tilladt mig at sammenfatte dele ganske meget. 
 
I tiden der gik har vi :  
 
Afholdt RAK Cup 2019 m 14 opstillet atleter  
 
 SM klassisk + bænk i styrkeløft  
 
2 x Roskildes stærkeste m 15 + 21 atleter  
 
Vi har været vært for 15 x  Workshops incl 1 for 30 børn. 
 
2 x Breddetræf fra DSF ( udstyr + dommer) 
 
Løftet tunge græskar til DM i Tivoli  
 
Haft en utrolig mængde gæste-prøvetimer i vægt+styrkeløft + stærkmandstræning og også i stærk 
motion. 
 
Eksterne undervisere som Nicki Lentz + Mikkel Leicht m.flere. 
 
Vi har som atleter stillet op til konkurrencer i 2019 med flere og stærkere atleter end nogensinde.  
 
Vi har 3 landsholdsløftere i styrkeløft og 30 aktive på licenslisten.  
 
Vi havde 6 æres løftere på podiet til årets kommunale idrætsfest  
 
Med 10 atleter tog vi til DM 2019 og fik  
-  RAK 1 dansk rekord + 15 guld + 7 sølv + 5 bronze og 4 DM mester + 3. Bedste Masters gruppe.  
J.jørgensen blev nr 5 til VM i dødløft og EM mester kort efter + J Bilyk fik totalt sølv til nordisk 

mesterskab. Hvis vi lige skal vælge lidt ud       
 og nu 2 vægtløftere som stævnede i 2019 
 
Vi har fået hjemmesiden Roskildeak.dk i nyt format og til at fungere – dette vha Sofie Beck som 
ansvarshavende redaktør. 
 
I har ved egen kraft og frivillige hænder – lagt vægge ned og bygget nye op igen og udvidet klubben fra 
150 – 224m2 ( juni 2019) hvilket virkelig har givet os muligheder som klub.  
 
Vi har fået et stort podie, smartboards , 2 nye ER Racks + 2 SL stænger og 1 VL + diverse skiver, låse og 
andet udstyr. 



  
Vi har etableret URAK  
Og ryddet alvorligt op i RAK  
 
Vi har kæmpet store slag m kommunen om at få tilført øget husleje hjælp. Vi vandt men så tog de det 
tilbage igen.. 
 
Vi har fået flere medlemmer og holdt fast i fællesskabet  
 
Vi har nu officielle trænere i alle sportsgrene  
 
I bestyrelsen har vi sagt farvel til først Mickey og dernæst til Kristian P..men heldigvis har vi sagt ja til 

Jimmi D       
 
Også har vi overlevet og gennemlevet corona krisen med nedlukning af RAK fra 16.3-8.6  
Åbning af URAK 25.4 først m booking og siden som fast del af vores tilbud.  
Corona præger stadig vores klub, samvær og økonomi og er en stor udfordring fortsat.  
 
Kikker vi lidt frem mod nær fremtid – så er det SM klassisk + udstyr vi + etablering af et permanent 
URAK/stærkmand samt oprydning i roderummet vi skal bruge energi på.  
WS i VL kommer derefter også ser vi hvad der ellers dukker op af spændende muligheder.  
 
Jeg vil slutte af med at sige tak til jer alle for at have holdt fast i sporten, klubben og fællesskabet trods 
Corona. 
 
På bestyrelsens vegne  
Formand Pia Skovborg  


