Til Knabstrup Idrætsforening
ART (Artistic Roller skating Team) er en helt nystartet kunstrulleskøjteforening, der arbejder ud fra den idé, at vi
som paraply forening får flere rulleskøjteklubber associeret under os. Det gør vi, fordi vores eliteudøvere har behov
for så mange træningsmuligheder i så mange forskellige haller som overhovedet muligt og det vil vi have bedre
mulighed for at sikre, som selvstændig forening. Vi ønsker et tilhørsforhold til KIF, således at vi kan repræsentere KIF
ved stævner, træningsweekender og i pressen.
I skriver på jeres hjemmeside, at I er en lokal idrætsforening - med højt til loftet og plads til det meste! Derfor spørger
vi, om I ikke også har plads til os?
Idéen bag ART ligger hos vores cheftræners, Thomas Nørgaard, visioner om både at undervise bredden og eliten.
Thomas Nørgaard har stået på rulleskøjter i Knabstruphallen siden han var en lille dreng, og var i mange år landets
dygtigste mandlige kunstrulleskøjteløber. I dag ligger hans passion i at skabe de bedste betingelser for løberne, bl.a.
igennem hans træningsmetoder, der adskiller sig radikalt fra de almene metoder der anvendes. Igennem mange år
har han arbejdet tæt sammen med den franske træner Guillame Wattré, der gennem sine nyskabende
undervisningsmetoder er ved at ændre den franske kunstrulleskøjtesport, og er blandt de trænere i verden, der
arbejder hårdest på at få kunstrulleskøjtning anerkendt som en olympisk disciplin. Derudover er han gæstetræner for
blandt andet det det danske kunstrulleskøjtelandshold, hvor også Thomas Nørgaard er træner.
Med ART ønsker vi både at skabe en forening, hvor børn og unge kan komme ind fra gaden og få den bedste
undervisning, og hvis løberen ønsker det, et eliteforløb, hvor de få den træning og de kompetencer, der skal til for at
deltage i internationale stævner, og dermed mulighed for at kunne blive en del af det danske
kunstrulleskøjtelandshold.
En essentiel del af ART er at alle de løbere, der har lyst, skal deltage i så mange stævner som muligt. Et stævne drejer
sig ikke kun om at vinde, men også om at vise, hvad man har lært, og medfører samtidig et stærkt sportsligt
sammenhold, der skaber en kultur, hvor fællesskabet er i højsædet.
Allerede før medlemsblanketterne var lavet, havde vi 15 løbere på venteliste. Vi finder det derfor ikke usandsynligt, at
vi forholdsvis hurtigt mindst vil runde 50 medlemmer.

Med håb om snarligt genhør
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