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Generalforsamling, onsdag den 10. februar 2021 
 

GLOSTRUP SVØMMEKLUBS BERETNING 2020 

I Glostrup Svømmeklub lærer vi børn og unge at svømme og blive trykke ved vand. Det må vi sige, i den 

grad har været udfordret i 2020, da Corona-pandemi i starten af marts kom til Danmark. 

2020 vil være et år, vi sent vil glemme i GSK. Ingen havde tænkt, at den globale Corona-pandemi ville få 

så store konsekvenser for det danske foreningsliv, som den har gjort. To store nedlukninger af svømme-

haller og foreningsliv har vi indtil nu skulle håndtere. Første nedlukning ramte foreningslivet den 11. 

marts 2020 og varede til 15. juni. Anden store nedlukning kom lige før jul i december 2020 og det er 

endnu uvist, hvornår vi kan se frem til en genåbning af svømmehal og foreningsliv igen.  

Det er lange perioder, hvor der ikke har været mulighed for svømmeundervisning, træning, aktiviteter, 

mærkesvøm, stævner mv., alt det som plejer at være grundstenen i GSKs foreningsliv er blevet sat på 

pause. Det har på mange måder været et kedeligt år for svømningen, foreningslivet og vores mange 

medlemmer.  

Ved ny sæsonopstart i august/september 2020 var vi noget spændte på at se, hvor mange der igen ville 

melde sig ind i GSK. Vi kunne ikke garantere for, at der ikke ville komme en nedlukning igen i løbet af 

sæsonen. Heldigvis ville mange gerne stadig gå til svømning, og mange håbede nok på et nogenlunde 

”normalt” efterår.  

Selvom mange har meldt sig ind igen har GSK ca. 110 færre børn og unge i denne sæson. Det skyldes pri-

mært, at vi har oprettet mindre hold for at overholde Corona-retningslinjerne. Det har desværre ikke 

været muligt, at få kommunens politikere til at tildele os lidt mere bassintid, så vi har kunnet fastholde 

børn og unge i foreningslivet.  

Allerede før sommeren 2020 var vi klar over, at året langt fra blev et år med overskud og kræfter til, at 

sætte de helt store nye ting i gang, da udfordringerne og arbejdet med Corona-retningslinjer har taget 

det meste af bestyrelsens tid. 2020 har derfor primært været et år, hvor vi har haft fokus på at sikre 

klubben kommer økonomisk forsvarligt igennem Coronatiden, så der er midler og trænere til at starte 

op igen, så snart vi får muligheden.   

 

Svømmeskolen 

Nedlukningen i marts betød desværre at svømmeskolen aldrig kom tilbage i vandet før sommerferien. 

Den betød desværre også at mange af forårets arrangementer for svømmeskolen blev aflyst. Kun 1 uge 

efter svømmehallen lukkede skulle der have været mærkesvømning, som mange børn ser frem til. Mær-

kesvømning er hvor børn får et mærke, der viser hvor mange meter de har svømmet. Man kan også få 

mærker i de forskellige stilarter samt mærker med øvelser i det lille bassin.  

Svømmeskolestævnet i maj blev aflyst og sommerafslutningen på alle holdene blev der desværre heller 

ikke noget af. Det var kedeligt, at vores trænere ikke fik sagt farvel til alle deres svømmere. En sæson 
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der aldrig fik en afslutning er ikke noget, man ønsker i en forening. Ligeledes var det heller ikke muligt 

for trænerne, at vurdere svømmerne ift., hvilket hold de skulle tilmelde sig til næste sæson. Vi forsøgte i 

stedet for at guide med generelle retningslinjer og holdbeskrivelser på hjemmesiden blev opdateret.  

Det har været vanskelig, at forberede en ny sæson, med tilmelding før sommerferien uden at vide, 

hvilke restriktioner der kunne blive indført før sæsonopstart igen den 1. september. Flere hold blev fra 

start tilpasset i holdstørrelse, så vi var mere sikre på, ikke at skulle pille svømmere af holdene, hvis der 

kom yderligere restriktioner. Restriktionerne har især betydet færre svømmere pr. hold i det lille bassin.  

Det har desværre kostet på medlemstallet, at vi ikke har kunnet køre med samme holdstørrelse som sid-

ste sæson. Der er ca. 110 færre medlemmer i svømmeskolen (710 i 2020 mod 820 i 2019). Der er til gen-

gæld oprettet 70 hold, som er 7-10 flere hold end normalt.    

Delfinholdene (let øvede) blev opdelt i 1. års let øvede og 2. års letøvede, så to mindre hold kunne være 

i vandet samtidig. Det har fungeret rigtigt godt, da der så var plads nok langt kanten til børnene.  

Hele vejen igennem sæsonerne, har svømmeskoleleder og trænere arbejdet med at tilpasse sig nye ret-

ningslinjer inden for meget korte frister. Ofte er nye meldinger kommet 1-2 uger før åbning, og det har 

givet mange udfordringer og ekstra arbejde i forhold til at tilpasse undervisningen nye og varierende ret-

ningslinjer.  

Derfor skal der også lyde en stor tak til alle vores svømmeskoletrænere for den store indsats I har gjort 

og gør for børn, unge og voksne i GSK.  

I hele efteråret har vi oplevet et stort og stabilt fremmøde til undervisningen. Det tolker vi som, at børn 

og unge har nydt, at komme til deres fritidsaktiviteter, som de måtte undvære i mange måneder i for-

året.  

Sidst på året måtte GSK-vennernes traditionsrige juletræsfest desværre også aflyses.  

Til næste sæson overvejer vi, at indføre DGIs svømmebogskoncept i svømmeskolen, for at udvikle un-

dervisningen og give børnene en bog, som bliver udfyldt med klistermærker efterhånden som børnene 

går på forskellige holdniveauer.  

 

Konkurrenceafdelingen 

2020 har været et spændende og udfordrende år for GSK’s konkurrenceafdeling. Fra starten af året var 

målet at skabe kontinuitet og flow i afdelingen samt at få udnyttet kapaciteten bedre på de enkelte 

hold. Sidstnævnte med henblik på at understøtte de sociale såvel som konkurrencemæssige aspekter 

samt for at sikre en mere bæredygtig økonomi i afdelingen. Et af de tiltag, der skulle stimulere denne 

udvikling, var tilknytningen af Lasse Bødiker som teamleder for trænerne i konkurrenceafdelingen.  

Det skulle dog snart vise sig, at K-afdelingen skulle få andre og langt mere alvorlige udfordringer at tage 

hånd om, da alle talentholdene også blev ramt af første nedlukningsperiode og ingen havde regnet med 

først at kunne hoppe i vandet igen i midten af juni måned. Det betød i første omgang et stop for al træ-
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ning og aflysning af en allerede planlagt påsketræningslejr. Efterhånden som det stod klart, at nedluk-

ningen af svømmehallen ville blive mere langvarig, blev der dog iværksat forskellige virtuelle aktiviteter 

på holdene, og da der senere blev lukket mere op, blev der arrangeret træning i parker, i skov og på 

strand mv.   

Henover sommeren måtte vi tage afsked med Daniel Dyrved som træner på T1 og Victor Nielsen som 

træner på T3. Til begge skal der lyde en stor tak for indsatsen! Lasse Bødiker tog over som ledende træ-

ner på T1, mens Amalie Hansen gik fra at være assisterende træner til at være ledende træner på T3. 

Som ny assisterende træner på T3 blev Julie Laugesen ansat.  

Henover sommeren kom vandtræningen godt i gang igen, og der blev afholdt en hyggelig opstartsdag i 

Vestskoven for alle tre T-hold. Oprykninger blev gennemført og i oktober lykkedes det endda at afvikle 

en rigtig god træningslejr i Tommerup for alle tre hold. På stævnefronten var hele ”Svømmedanmark” 

hårdt ramt af det varierende forsamlingsforbud, men det lykkedes for GSK, VG17 og Vest at få afholdt 

en række stævner, et klubmesterskab og et sponsorstævne i efteråret.   

I takt med stramningerne af Covid-19-restriktionerne har der ad flere omgange været behov for at til-

passe aktiviteterne på holdene, og sidst på året blev det desværre igen nødvendigt at stoppe vandtræ-

ningen og overgå til at mødes virtuelt på holdene. Denne gang var vi dog bedre forberedt, og på alle tre 

hold blev der omgående iværksat diverse virtuelle aktiviteter.   

Der kan ikke herske tvivl om, at 2020 har været et hårdt år for alle i og omkring konkurrenceafdelingen. 

Svømmernes tålmodighed er blevet sat alvorligt på prøve, og for mange har den manglende vandtræ-

ning og det begrænsede sociale samvær været et stort afsavn. På trods af disse vanskeligheder, har 

svømmernes udvikling generelt været rigtig flot og mange har leveret virkelig gode resultater under ef-

terårets ministævner. Udover at ramme svømmerne har de mange og varierende restriktioner også sat 

K-afdelingens trænere og frivillige ledere på ekstra arbejde. Vi takker alle i K-afdelingen, for deres ind-

sats trænere, såvel som frivillige forældre mv.  

Til sidst en opfordring til at flere frivillige melder sig på banen. Vi får hårdt brug for at endnu flere bakker 

op om afdelingernes aktiviteter, når der igen bliver åbnet op.  

VG17  

Klubbens konkurrence- og eliteoverbygning hedder VG17 (Vest Brøndby-Glostrup anno 2017) og består 

af 2 hold der danner et start- og træningsfællesskab. Svømning er en træningsintenssiv sport og uden et 

samarbejde ville GSK ikke have mulighed for at tilbyde svømning efter 11-12- års alderen.  

Det har også været et hårdt år for svømmerne VG17, hvor de unge mennesker har mistet deres hverdag, 

som er bygget op om svømning. Flere går i idrætsklasser og er under Team Danmark ordning på en ung-

domsuddannelser, hvor sporten er en integreret del af skolegangen. Alle har mistet deres daglige ruti-

ner, hvor svømning og træning er en stor del af deres liv.  

Vandtræningen blev i foråret skiftet ud med landtræning. Men da ingen var forberedte på, hvor lang tid 

det ville vare, lagde holdene ud med en moderat træningsplan for ikke at køre sur i løbeture, cykelture, 

styrketræning hjemme på gulvet mv., som er langt fra svømmernes ”vandelement”.  
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I midten af juni lykkedes det at få svømmerne tilbage i vandet. Med stor indsats fra DIF, DGI og Dansk 

Svømmeunion blev der arbejdet politisk på at få svømmehallerne åbnet i 3. fase samtidig med andet for-

eningsliv. Og det lykkedes. Hele sommeren var det muligt for H1 og H2 at komme til træning, så man 

kunne bruge juli og august til at bygge formen op igen.  

Så snart det kunne lade sig gøre arrangerede VG17, GSK og Vest et fælles opstartsstævne i slutningen af 

august. 1. afdeling af klubmesterskabet blev afholdt i Glostrup d. 14. november efter med et forsam-

lingsforbud på 50 personer. En ting er sikkert, vi er blevet rigtig gode at lave logistik, regler og koordine-

ring til stævner og arrangementer! 

Før første nedlukning nåede Årgangssvømmerne heldigvis til DM på kortbane i starten af februar 2020, 

men ellers skulle vi helt hen til slutning af oktober før, der blev afholdt et mesterskab igen.  

Svømmeunionen havde lavet en holdturnering, da det ikke var muligt at afvikle de almindelige divisions-

turneringer. Stævneafsnit blev afviklet mellem maks. 3 klubber. VG17 afholdte to stævneafsnit på Nør-

regård i Brøndby. Holdturneringen gav mulighed for at få kravtider og kvalificere sig til DM junior- og se-

niormesterskabet, som blev afviklet i slutning af november og december 2020 inden for de rammer, der 

lod sig gøre.  

Herfra skal lyde en stor tak til alle trænerne i VG17 for deres indsats med at holde form og liv i de unge 

mennesker.  

Aktiviteter  

• Sponsorstævne 

Det årlige sponsorstævne skulle være afholdt søndag d. 27. september 2020, men der nåede at 

komme nye regler for forsamlingsstørrelse, som betød at vi valgte at gennemføre sponsorsvøm-

ningen opdelt på holdene. Sponsorsvøm går ud på at alle svømmer, så langt de kan på 1 time for 

at samle penge ind. Nogle sponsorer giver støtte i øre/kr. pr. meter andre giver et fast beløb. 

Der blev svømmet 126.375 meter fordelt på 42 svømmere, som tilsammen fik indsamlet ca. 

76.790 kr. til klubbens udgifter og aktiviteter i talent- og konkurrenceafdelingen. Tak til alle 

svømmernes sponsorer, som har valgt at støtte klubben og de enkelte børn og unge mennesker 

i en svær tid. 

• Sponsorarbejde 

I slutningen af året fik sponsorudvalget koordineret et salg af bambussokker igen for at skaffe 

penge til klubben i en tid, hvor vi ikke har nogen indtægter fra stævner. Alle svømmere i konkur-

renceafdelingen og GSK’ere i VG17 hjalp til med at sælge sokker. Det blev til 306 pakker sokker. 

To svømmere Tristan og Nikolaj blev super-sælgere der solgte 39 pakker hver.  

• Stævner og parkstafetten 

GSK arrangerer årligt to store invitationsstævner, hvor andre klubber deltager. Desværre har vi 

måttet aflyse begge stævner både Glostrup Forårscup og Adventsstævnet er blevet aflyst. Vi ser 

ind i en tid, hvor det første stævne igen bliver Adventsstævnet i december 2021.  
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Parkstafetten 2020 blev også aflyst. Vi må se, hvordan 2021 tegner sig, før vi beslutter om den 

skal afholdes i 2021.  

Vi vil gerne i denne anledning takke alle frivillige der, trods svære tider, har gjort det muligt at gennem-

føre disse aktiviteter.  

Samarbejde med Glostrup Fritidscenter og kommune 

Bestyrelsen har løbende dialog med Glostrup Fritidscenter (GFC) vedrørende den daglige gang og forhol-

dene i svømmehallen. Vi får tilskud fra kommunen til materialer, kurser og aktiviteter for børn og unge 

under 25 år i henhold til Folkeoplysningsloven og det er vi rigtig glade for.   

Vi har i 2020 set nærmere på mængden af vandtid GSK får tildelt af kommunen ift. sammenlignelige 

klubber i nabokommunerne. Det viser sig, at GSK har 1/3 af den tid, som en tilsvarende naboklub (hvis vi 

både ser mod vest og øst) har til at drive både en svømmeskole og en konkurrenceafdeling. Den mang-

lede vandtid er åbenlys og har været uholdbar og kendt i over 20 år. Alligevel har vi rigtigt svært ved at 

få kommunens politikere i tale om, hvordan vi kan få mere vandtid, som både kan dække den manglede 

kapacitet, der allerede, den vandtid vi tilkøber i andre kommuner samt kunne give klubben udviklings-

muligheder i forhold til børn og unge.  

Vi vil i 2021, have øget fokus på at synliggøre behovet overfor politikerne og øge dialogen, så vi kan ar-

bejde på en langsigtet plan for øget svømmehalskapacitet i kommunen. GSK har overlevet takket været 

svømmesamarbejder med andre klubber, som har lagt faciliteter til at Glostrups svømmere kan fort-

sætte deres sport. Vi har talt om en ny svømmehal i mange år overfor både politikere og forvaltning og 

vi fortsætter arbejdet, så vi på den lange bane kan få en mere holdbar løsning i kommunen.  

 

Afslutning 

 

Der er ingen tvivl om, at 2020 har været et år, som vi sent vil glemme. Det er et år, hvor medlemmeren 

har oplevet aflysningen af svømmeundervisning, træning og aktiviteter i store dele af året.  

Det er vi som klub rigtig kede af, men vi har selvfølgelig bakket 100 pct. op om tiltag og restriktioner, der 

er kommet fra regeringen, DIF, DGI og Dansk Svømmeunion. Folkesundheden og indsatsen mod smitte-

spredningen af COVid-19 har stået højst på dagsordenen.  

Vi har måttet tilpasse de fleste planlagte aktiviteter, undervisning, holdstørrelser mv. i løbet af året. Be-

styrelsen og trænerne har ofte arbejdet under korte tidsfrister, og det har betydet sene udmeldinger. 

Men det tror jeg vi alle i dag har lært at arbejde under og leve med, her snart et år efter det hele star-

tede.  

Vi ser, så småt lys forude, og vi håber på, at kunne starte en nogenlunde normal sæson i 2021/22.  

Til sidst vil bestyrelsen og jeg gerne sige tak til alle Jer, der i 2020 har hjulpet med at afvikle og plan-

lægge klubbens aktiviteter. En stor tak til holdledere, officials, officialskoordinator, medlemsregistret, 

bestyrelsen, GSK-vennerne mv. for at drive en stor del af aktiviteterne i GSK. 
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En stor tak skal også lyde til GSKs støtteforening Vennerne for at støtte klubbens aktiviteter, som sociale 

arrangementer, træningslejre og ture.  

Vi plejer også at takke foreningens æresmedlemmer med en erkendelighed til generalforsamlingen. Den 

må de indtil videre have til gode, til vi kan mødes fysisk igen.  

Til sidst en stor tak til alle vores medlemmer for stadig at være medlem og bakke op om foreningslivet. 

Det er vigtigt, at vi alle holder fast, så vi kan fortsætte med at tilbyde svømmeundervisning, motion,  

sport og socialt samvær i GSK i kommende år. 

 

//Mette Dam Mikkelsen,  

Formand for Glostrup Svømmeklub 

 

 

 


