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Tak til alle svømmere, forældre og
frivillige gennem årene.

Uden jer var der ingen svømmeklub. 

Glostrup Svømmeklub 50 år 
4. april 2018
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Kære læser 

Vi vil gerne være med til at markere, at Glostrup Svømmeklub runder et skarpt hjørne, når klubben 
fylder 50 år, den 4. april 2018. 

En svømmeklub eksisterer kun, hvis rigtig mange frivillige giver en hånd med. De er på alle måder 
omdrejningspunktet for hele klubbens virke og har været det gennem alle 50 år.  

Vi har derfor ønsket at skabe en bog, som ikke blot blev en lang historisk beretning, men hellere 
blev en fortælling om nogle af de mange ildsjæle, der er klubbens fundament.  

Vi skylder en stor tak til de mange mennesker, der har hjulpet med at gøre bogen til en realitet. Dels 
dem, der har bidraget til den indledende kreative fase med at udarbejde konceptet og interviewram-
me, til alle de, der har været en tur i gemmerne efter gamle billeder, klubblade og avisudklip. Til de 
mange æresmedlemmer, formænd og trænere, der har taget sig tid til at besvare vores spørgeske-
ma og dermed give liv og sjæl til klubbens historie og fortælle de mange anekdoter om klubben. 
Også en stor tak til Glostrup Kommunes borgmester, direktøren for Danmarks Idrætsforbund samt 
direktør og formand for Dansk Svømmeunion for at give klubben nogle pæne ord med på vejen. 

En svømmeklub spiller også en nøglerolle i lokalsamfundet og er et udtryk for det stærke danske 
foreningsliv. Gennem årene har klubben bidraget til at løfte en vigtig samfundsopgave ved at hjælpe 
med at sende unge mennesker godt på vej og give dem nogle lærerige redskaber – som vi kan læse 
i bogen og selv nikke genkendende til – stadig fylder i deres værktøjskasse, når de bliver voksne. I 
en forening lærer man grundlæggende sociale kompetencer, lederegenskaber samt at samarbejde 
og lykkes med store projekter i fællesskab. Man lærer, at arbejdet bærer lønnen i sig selv, fordi det 

Indledning ved redaktionen

Tillykke til den sjove svømmeklub
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er sjovt og hyggeligt at være en del af en forening. Selvom klubben er blevet vok-
sen, bliver man aldrig for gammel til at lære de dyder.

De første 30 år er beskrevet i et tidligere udgivet hæfte, hvor klubbens første for-
mænd har givet deres besyv med. Vi har derfor primært valgt at koncentrere os om 
de seneste 20 år, men samler også kort op på de første tre årtier.  

Tak til Glostrup Svømmeklub for at skabe nogle fantastiske rammer og tak til de 
mange svømmere, forældre og frivillige – uden jer var der ingen svømmeklub.

Med ønsket om endnu 50 fantastiske år. 
 
Mange hilsner  

Morten Kjær
Tidligere formand 
og svømmeforælder  

Denne bog samt bonusmateriale findes også elektronisk via klubbens hjemmeside. 

Indledning ved redaktionenIndledning ved redaktionen

Helle Rosendahl
Tidligere svømmer, træner 
og bestyrelsesmedlem
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Vi giver ordet til Glostrup Kommunes borgmester

I Glostrup er vi stolte af vores stærke og rigt varierede foreningsliv. Og Glostrup Svømmeklub 
er så absolut en af vores mest markante og velorganiserede foreninger. GSK er altid en fornem 
repræsentant for Glostrup, når svømmere og ledere er til stævner eller arrangementer både 
inden for og uden for Glostrups grænser.

De fleste, der er vokset op i Glostrup, kender Glostrup Svømmeklub. For det er nemlig GSK, 
der lærer Glostrups børn at svømme og blive glade for vand – og at være trygge i vandet.

GSK er samtidig den forening i Glostrup, der har flest børn og unge som medlemmer. Det er 
flot, og jeg kan faktisk godt forstå, hvad der gør klubben så populær. For i GSK får Glostrups 
børn og unge nogle gode værdier med i rygsækken, som de kan bruge resten af livet: Glæden 
ved at bruge sin krop og holde den sund og stærk, evnen til at sætte sig mål og arbejde beslut-
somt for at nå dem, styrken i fællesskabet og glæden ved bare at være sammen og have det 
sjovt. Alt sammen baseret på en fælles interesse for svømning.

Og GSK har også en eliteafdeling, som repræsenterer Glostrup på bedste vis. Hvert år bliver 
der leveret mange flotte resultater på højeste niveau, som er med til at sætte Glostrup på Dan-
markskortet.

Men klubbens engagement breder sig også ud over svømmehallen. Glostrup Parkstafet skaber 
hvert år liv og feststemning i byen. Det er et fantastisk arrangement, som jeg og mange andre 
medarbejdere i Glostrup Kommune deltager i med stor fornøjelse. Så på mange måder er GSK 
en vigtig medspiller, når det gælder om at gøre Glostrup til en sund by i bevægelse. Tak for det. 

Jeg vil gerne ønske alle i GSK et stort tillykke med jubilæet!

John Engelhardt
Borgmester

Tillykke fra Glostrup Kommunes borgmester
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Vi giver ordet til Glostrup Kommunes borgmester Vi giver ordet til DIF

På vegne af Danmarks Idrætsforbund vil jeg gerne ønske Glostrup Svømmeklub et stort til-
lykke med 50-årsfødselsdagen. Og ikke mindst vil jeg takke jer for at drive en velfungerende 
idrætsforening, som aktiverer mere end 1.000 medlemmer på alle niveauer. 

Glostrup Svømmeklub markerer sig både på bredde- og eliteniveau. Klubben er en aktiv med-
spiller i lokalområdet og udover at lære klubbens medlemmer at svømme, er det også mit 
indtryk, at I via talrige sociale arrangementer og en lang række engagerede frivillige ganske 
enkelt er en idrætsforening, som det er rart og sjovt af være medlem af. Der er med andre ord 
plads til alle i Glostrup Svømmeklub, og derfor repræsenterer I selve kernen i hele DIF-idræt-
ten. 

I DIF arbejder vi i øjeblikket med en stor vision for dansk idræt. Vi vil have mange flere dan-
skere til at rejse sig fra sofaen og ud på løbestierne, boldbanerne og i svømmehallerne. Og i 
særlig grad vil vi have flere danskere til at opleve glæden ved foreningslivet. Her spiller klub-
ber som jeres en stor rolle, fordi det som nyt medlem i en idrætsforening er alfa omega, at 
man føler sig velkommen fra begyndelsen. Jeg har en god følelse af, at I både kan og vil hjæl-
pe os med at føre denne store vision ud i livet.  

Den 4. april fylder I 50 år. Det er faktisk ingen alder i dansk foreningsregi, hvor mange af vo-
res foreninger for længst har passeret de 100 år. Men selvom I er unge, har I allerede nået et 
hav af bedrifter – for nu at blive i jeres vandtermologi. Det høje aktivitetsniveau og det store 
lokale engagement er jeg sikker på vil fortsætte i årene frem, og jeg ønsker jer al mulig held 
og lykke på vejen mod de næste 50 år. 

Endnu en gang tillykke med fødselsdagen og god fest. 

Morten Mølholm Hansen
Direktør i Danmarks Idrætsforbund 

Tillykke fra DIF 
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Vi giver ordet til Dansk Svømmeunion

Glostrup Svømmeklub blev stiftet 4. april 1968 og fylder dermed 50 år i år. Der skal fra Dansk 
Svømmeunions side lyde et stort og hjerteligt tillykke med det flotte jubilæum.  

Glostrup Svømmeklub er medlem af Dansk Svømmeunion og er en velfungerende svømmeklub på 
Københavns vestegn. Glostrup Svømmeklub har svømmeaktiviteter på alle niveauer. Der er hold for 
babyer, børn, unge og voksne. Repertoiret spænder også vidt. Der er vandskrækhold og voksen be-
gynderhold, der er konkurrencehold og et utal af tilbud til børn i alle aldre og på alle niveauer.  

Svømning er vigtigt. Danskerne er et vand-glad folk, vi er omringet af vand og måske derfor sker 
der hvert år desværre alt for mange drukneulykker. 91% af danskerne mener, at det er vigtigt at 
kunne svømme. En analyse initieret af Dansk Svømmeunion viser dog, at langt fra alle kan svømme. 
35 % af danskerne er ikke i stand til at svømme 200 meter uden hjælpemidler. Hvert andet barn kan 
ikke svømme 200 meter. Færre børn lærer at svømme i skolen, fordi ikke alle skoler tilbyder svøm-
meundervisning. Mere end hvert fjerde barn modtager ikke svømmeundervisning i skolen. Glostrup 
Svømmeklub løfter en meget vigtig samfundsopgave nemlig at lære sine medlemmer at svømme. 
Og det er vi i Dansk Svømmeunion meget taknemmelig for.  

I en helt anden boldgade eller rettere svømmebane skal en af klubbens meget berømte svømmere 
nævnes. Peter Rohdes svømmekarriere er nærmest synonym med 80erne. Han var en yderst alsidig 
svømmer, der satte danske rekorder i både 100 m rygcrawl, brystsvømning og fri samt 200 m med-
ley og 50 m fri. En imponerende bredde. Som person stak han også ud af flokken. Han gik ofte sine 
egne veje, men nød trods – eller i kraft af sine bohemeagtige attituder konkurrenternes respekt. 
Han lå ikke under for autoriteter og opfattelser af, hvad man kan og ikke kan. Han var et selvstæn-
digt menneske. Han satte 33 danske langbane rekorder og 22 kortbane rekorder.  

Det skal også nævnes, at Glostrup Svømmeklub ofte har påtaget sig et medansvar for den lokale, 
regionale og nationale udvikling af dansk svømning. Således har klubben haft tillidsposter i centrale 

Tillykke fra SVØM: 50 fantastiske år 
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Vi giver ordet til Dansk Svømmeunion Vi giver ordet til Dansk Svømmeunion

udvalg i Dansk Svømmeunion. Og GSKs venner har altid deltaget med stort engagement og dygtig-
hed i Dansk Svømmeunions største åbent vand arrangement: TrygFonden Christiansborg Rundt.  

Det er således en erfaren og helstøbt svømmeklub, vi skal hylde i år. En ældre organisation, javel, 
men vi har en klippefast tro på, at Glostrup Svømmeklub fortsat står stærkt i både den nære og den 
fjerne fremtid. Forsat god arbejdslyst og held og lykke til med de næste 50 år.  

På Dansk Svømmeunions vegne

Pia Holmen & Kjeld Egebo Larsen 
Direktør  Formand 
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Anekdoter

Margrethe Steffensen: Jeg var med som madmor på træningslejr i Lillestrøm Norge da vores 
hus stod i brand da vi kpm hjem fra en bustur,alle i panik ( lynnedslag), tænk hvis det var sket 
om natten, vi lå side om side på krøluldsmadraser. Vi overnattede på Gardermoen’s kasserne 
og fik bad på oslobåden,hjemrejse en dag før vi ellers skulle hjem. Alle mand var med hjem. Vi 
har 3 drenge som alle har svømmet Glostrup,allerede da det foregik i friluftsbadet.Kaj Ågård var 
træner,om vinteren kørte vi svømmerne til Vallensbæk for at træne og hentede dem igen ,der var 
også en Springafdeling,hvor Henning Skov Christensen var primus motor for.et år der var springs-
tævne i Glostrup,var jeg madmor, i Mjølner’s spejderhytte, de kom og spiste varm mad til fro-
kost,og så var der smurt smørrebrød til aften ,og lidt kageguf til senere,det var ren hygge. Mine 
drenge,Lars er fra 67 Thomas fra 70 Peter fra72. Året fra friluftsbadet må være omkring 74- 75, 
træningslejr i Norge må 77-78,prøv at spørge Else hun var med som leder og Steen som træner. 
Vi var afsted to år i træk.andet år lavede jeg diplomer til alle inden vi tog hjem Svend,min mand 
fik et diplom for at slæbe ca.400liter mælkeprodukter hjem til huset hvor vi boede på 14 dage Ulla 
for at se træt ud om morgenen,osv. Jeg har sikkert mere i ærmet når jeg lige får det gravet frem.

Michael Vienø: Det var også den gang hvor vi kørte i bus på træningslejr til Italien, og 
chaufføren faldt i søvn ved rattet og kørte ind i autoværnet, oppe i bjergene. Der var det 
sgu ved at være slut for GSK’s første og andet hold. Der måtte du Morten lige sætte dig op 
foran og holde 2. chaufføren lidt med selskab, eller overtog du faktisk rattet? 
Eller min første tur til Montluçon, i Frankrig hvor der var indbrud i vores omklædning og alle 
vores sko blev stjålet, bortset fra mine, der var str. 48. Det var forøvrigt på samme tur, at 
hotellets køkken valgte at servere kogt fårehjerne til aftensmad... der blev hurtigt lige kogt 
lidt pasta på vores opfordring. Mener Frankrig var i 91 og Italien var enten 92 eller 93.

Pia Wilsky-Olsen: Åh Gud ja. Sad med fårehjernen i munden da Helle Ludvigsen på fransk fik spurgt 
køkkendamen hvad vi spiste, og med fagter og lyde forklaret at det var fårehjerne. MontLucon var 1991.
Rimini i Italien var 1992, da vi vandt EM i fodbold. Den tur med bussen var fyldt med hårrejsende ople-
velser (Bents turistfart - hvis ikke alt går galt får du pengene retur). Foruden turen i autoværnet husker 
jeg også et defekt bilbatteri der dryppede syre. Da vi kom til Rimini var der ikke vand i bassinet, og 
Lasse sendte os derfor på løbetur langs stranden og bagefter træning i havvandet. Det nærmeste træ-
ningsbassin vi kunne få lå i Faenza 70 km væk. Den tur tog vi så 1-2 gange dagligt frem og tilbage hele 
træningslejren. Kan huske vi så Grease hver gang.

Kristina Birk Thomsen: La Santa var i 93.

Anekdoter taget direkte fra Facebook.
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Morten Schandorff Kjær: Hej Michael. Den ene chauffør havde 
kørt det første stykke, og der var kun en tilbage. Jeg tror det var i 
Østrig eller Norditalien. Jeg var en af lederne på turen men havde 
buskørekort og tidligere kørt bus, og kørte et par timer, mens 
chaufføren fik sovet. Da vi så kom frem til Ravenna, var badet un-
der renovering, som trak ud. Så vi trænede i stedet i Faenza cirka 
70 kilometer fra hotellet. Det gav nogle praktiske udfordringer. 
Det var imens der var EM i fodbold, og det spiste vi til aftensmad 
på hotellet. Da Danmark vandt, var der mange svømmere i byen, 
og der blev klappet af tyskere (blandt andet) på de andre hoteller. 
Der var et dannebrogsflag bag på bussen vi kørte i, og på vejene 
dyttede biler og folk vinkede. Vi var for resten i et vandland nogle 
dage efter finalen i fodbold, og da vi nogle timers efter gik, sang 
ham der havde mikrofonen ”we are the champions” ud over hele 
vandlandet. Det var i 1992. Nå, det sætter nogle tanker i gang. 
I 1991 var Martin Karup, der senere blev cheftræner, svømmer i 
GSK. På vejen hjem fra Træningslejren i Montlucon, blev der gjort 
et ophold i Paris. Der blev Martin Karup væk, men blev fundet 
igen (Det var nok ham der fandt de andre).

Kristina Birk Thomsen: Husker tydeligt land træning med Martin Karup og Frank, hvor vi skulle 
hoppe op og ned af trapperne til kælderen, 100x100 i Assens, 8000 m passet med Henrik, ter-
ning træning med Kim Lie, flyafsvømning med Karup og Lasse Hundborg - mange gode, hårde og 
sjove oplevelser.

Mads Krogh Nielsen: Jeg har også en røverhistorie eller to fra 1987 træningslejren i San Diego.. 
vi var privat indkvarteret hos svømmere fra Rancho Bernardo Swim Team - de fleste besøgte også 
Danmark i en udveksling. Det var super fedt at lære svømmerne at kende på den måde. Thomas 
Elgaard Østergaard og jeg boede hos Nathan og Jason Beedle. Det var et rigtigt godt match.. Jason 
var 16 og havde derfor kørekort, så vi kunne selv køre til morgentræning kl 4:45 om morgenen. 

Det var lidt tidligt man skulle afsted - til gengæld var det ret fedt at svømmebassinet lå inde på 
flyvebasen hvor optagelserne til Top Gun var lavet - den film storhittede samme år, så vi var ret 
meget et hit hjemme i skoleklasserne.. Der er mange flere historier bare fra den ene tur... de må 
komme senere.

Anekdoter Anekdoter
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Klubbens historie

Glostrup 
Svømmeklubs historie
Glostrup Svømme Klub (GSK) 
blev stiftet 4. april 1968. Der 
var blevet åbnet et Friluftsbad i 
Glostrup 6. juli 1967, og GIC og 

IF32, som ellers stod for sport i 
Glostrup, mente, at der kun var 
behov for en svømmeklub. En 
fra hver klub, Rene Lindenskov 
og Niels Nielsen, stod bag etab-
leringen af den nye Glostrup 

SvømmeKlub. Til formand valg-
tes Aage Wredstrøm. Yderligere 
var Jørgen Jørgensen, Ester 
Karup, Irene Wæver, Fritz Wen-
diche, Birte Ipsen og Anne Lise 
Hansen med i bestyrelsen. Aage 

Friluftsbadet, 4. april 1968
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Klubbens historie Klubbens historie

Referat og foto fra den stiftende 
generalforsamling 
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Wredstrøm havde selv dyrket 
svømning og vandpolo i Sparta 
og brugte erfaringer samt kon-
takter derfra. Jørgen Jørgensen 
havde svømmet i Hermes. Der 
blev udarbejdet plakater, som 
blev sat op i mange butikker i 
Glostrup. 

Der blev ansøgt om optagel-
se i Sjællands Svømme Uni-
on (SSU). Hvis GSK skulle 
være medlem af Københavns 
Svømme Union, skulle vandet 
i bassinet deles med andre 
københavnske klubber, og det 
var man ikke interesseret i. 
Men ifølge bestemmelserne 
på området skulle GSK tilhøre 
København, da det lå i Glostrup 
Kommune. Disse regler blev 
heldigvis lavet om, og det lyk-
kedes at blive optaget i SSU.

Det første svømmestævne 
blev afholdt i 18. juni 1968, og 
man skulle vise, at man kunne 
svømme 200 meter. Der blev 
afholdt klubmesterskaber den 
28. august. Resultaterne var 

Klubbens historie

Optagelsesbrev i Sjællands Svømme Union (SSU).
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meget dårlige. I august 1968 
blev der sendt et brev til kom-
munalbestyrelsen om behovet 
for en svømmehal, hvor man 
kunne svømme hele året. Vin-
tertræningen i GSK foregik i 
Tåstrup Svømmehal (boblehal) 
med 40 svømmere. 

I maj 1969 startede Elvi Svend-
sen som træner. Aage Wred-
strøm kendte Elvi fra Sparta. 
Hun havde været til Olympiske 
Lege i 1948 i en holdkap, som 
blev nummer to. I august 1969 
blev der holdt Sjællandsmester-
skaber i Friluftsbadet, og det 

var for første gang på langbane. 
Der var cirka 300 tilskuere, som 
betalte hver 3 kroner i entre. 

I 1970 deltager klubben for 
første gang i Danmarks Mester-
skaber: Kaj Aagaard, der kom 
til klubben i 1969, deltog ved 
DM i Odense. I august overtog 
Kaj Aagaard træningen.

Karl Kofoed overtog formands-
posten i 1971. Hans kone 
Rigmor havde været kasserer i 
to år. Karl er desværre død nu, 
men et skriv fra ham i 1998 be-
skriver dette. I sommeren 1972 
fik GSK et tilbud om overdæk-
ning af Friluftsbadet. Det ville 
koste 350.000 kr., og der blev 
holdt flere møder med Glostrup 
Kommune. Hver gang kom der 
afslag, og kommunen var ikke 
interesseret. 

GSKs nuværende logo med 
nogle modifikationer, blev 
tegnet af Hanne Ringbæk, som 
selv svømmede. Hjælpemidler 
til træning var ikke kendt på 

Klubbens historie Klubbens historie

Klubmesterskaberne 1968
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det tidspunkt, og pull-buys blev 
importeret fra USA. 

I 1973 kunne man konstatere, 
at klubben var den anden bed-
ste på Sjælland. 

I 1974 blev Støtteforeningen 
GSKs venner etableret med 30 
medlemmer, som hver betal-
te 50 kroner. Foreningen har 
igennem tiden vist sig som en 
stor støtte for GSK. Den har en 
selvstændig kasse, så den ikke 
ville blive påvirket af en even-
tuelt konkurs af moderklubben, 
hvilket nok mest var aktuelt i 
de første år.

Det var i 1975, at GSK fik et 
brev fra Glostrup Kommune 
med deres tanker om etablerin-
gen af en svømmehal. Klubben 
svarede igen med en tegning 
over en hal med 25 meters bas-
sin med videre, og så skete der 
tilsyneladende ikke mere. 

I 1975 overtog Jørgen Juul po-
sten som formand. Jørgen var 

formand frem til 1980. Jørgens 
eneste erfaring med forenings-
arbejde var, at han selv havde 
spillet fodbold, men den øvrige 
bestyrelse lovede at bakke op, 
og det blev til fulde indfriet.

Den ambitiøse træner Kaj 
Aagaard rejste spørgsmål om 
kravene til svømmere, der 
skulle deltage på trænings-
lejr. De skulle kunne klare de 
sportslige, sociale og moralske 
krav, der blev stillet for at få 
det optimale udbytte. Trænings-
lejrene gik til Danmark, Sverige 
eller Norge.

Det var på det tidspunkt, at 
klubben fik en dykkerafdeling 
i form af dykkerklubben Vagus 
Mambila. Der blev også etable-
ret udspring i klubben. Aktivitet 

er en for-
udsætning 
for klubben, 
men det 
skabte sam-
tidig pro-
blemer med 

træningsplads. Kaj Aagaard var 
ambitiøs, så i 1977 stoppede 
han som træner i GSK og blev 
efterfulgt af Leni Møller, som 
også selv svømmede i klubben.

Det var i denne periode, at 
Glostrup Fritidscenter tog sin 
form. Det blev besluttet at 
bygge Glostrup Fritidscenter, og 
GSK var med i arbejdsgruppen. 
Placeringen blev diskuteret med 
GSK og den øvrige idræt, der 
gerne ville have den til Glostrup 
Hallen. Hvissinge området var 
en anden mulighed, taget af 
Glostrup Centeret en tredje, 
men den nuværende placering 
blev valgt. Der var en grund, 
hvor der tidligere havde ligget 
en Shell-tank. GSK var med til 
besigtigelse af svømmehaller 
dels i Danmark, dels i Sverige, 
og valget faldt på den løsning, 
man i det store og hele ser i 
dag. Åbningen af Glostrup Fri-
tidscenter skete 13. april 1980.

I GSK var det godt at få en ny 
formand, når man var gået ”i 

Klubbens historie
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drift” med den nye svømmehal. 
Kurt Bech Madsen var kørt i 
stilling til dette og var formand 
i årene 1980 til 1989. Kurt var 
ligesom Jørgen ansat i Politiet. 
Her havde han fået interesse 
for femkamp, som indeholder 
svømning. Kurt havde svømmet 
på Pilehaveskolen for at forbed-
re sin svømning. Her var Kaj 
Aagaard lærer, og havde spurgt 
ham, om ikke han ville lære 
det bedre i GSK. Han svømme-
de med 1.holdet og var i god 
form. Kurt og Jørgen var begge 
formænd i nogle måneder, da 
Jørgen lige skulle færdiggøre 
nogle ting, inden han stoppede. 

Steen Hansen var blevet chef-
træner og blev efterfølgende af-
løst af Michael Skou Christensen.

Da klubben kom indenfor, eks-
ploderede medlemstallet nær-
mest. Der blev plads til mange 
flere hold, og mange af dem 
var undervisningshold. Med-
lemstallet blev omkring 800. 
Da Kurt blev formand, var det 

blandt andet et mål, at klubben 
skulle svømme i 1. division i 
løbet af fem år. På det tidspunkt 
var GSK i 4. division. Målet 
blev nået. Træningslejre fore-
gik som hovedregel i Danmark, 
og hvis det var i udlandet, var 
det i Landskrona. Men i 1984 
og 1985 var klubben i Split i 
Jugoslavien, og i 1986 var det 
Linz i Østrig. Michael stoppede, 
og Benny Pedersen tog over 
som træner. Benny var tidligere 
landstræner for Danmark sam-
tidig med, at han var træner i 
en klub.

Det gjorde også, at det var 
attraktivt for nogle af Dan-
marks bedste svømmere at 
være medlem af klubben og 
træne under Benny. Den mest 
kendte var Peter Rohde, som 
var lidt bohemeagtig, men også 
den som opnåede det største 
rent sportslige for klubben, og  
deltog i Olympiske Lege 1984 
i Los Angeles og 1988 i Seoul 
og også stod noteret for mange 
klubrekorder på et tidspunkt. 

Det var også på dette tidspunkt 
i 1987, at klubbens første-
hold tog på træningslejr i USA, 
nærmere betegnet Californien. 
Benny Pedersen kendte Niels 
Jørgensen, som var træner i 
Rancho Bernado, og i 1987 var 
der en tre ugers træningslejr 
i Californien med besøg i San 
Diego og Los Angeles. Samme 
år kom amerikanerne på genvi-
sit og træningslejr. Både svøm-
mere og ledere var indkvarteret 
privat, på samme måde som da 
GSK var i USA. I 1989 var der 
igen træningslejr i Californien. 
Igen en stor oplevelse.

Knud Aaved var formand i 
årene 1989-1992. Efter åre-
ne med god økonomi efter de 
mange medlemmer, var der nu 
fokus på økonomien, og der 
blev centraliseret. I 1990 blev 
babysvømning startet op. Sam-
me år var GSK til Pinsestævne 
for tredje gang i Langenhagen 
ved Hannover. Stævnet foregik 
hver andet år ved et 50 me-
ter Friluftsbassin. Stævnet var 

Klubbens historie Klubbens historie
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ikke med den høje kvalitet i 
svømningen, men det var også 
primært for det sociale og ople-
velserne, at vi var der. Frilufts-
badet blev lukket, og i somme-
ren 1990 (som var den sidste) 
gik billetmaskinen i stykker, så 
der kun var ganske få indtæg-
ter. I 1994 blev Friluftsbadet 
fjernet. GSK var på et tidspunkt 
blevet tilbudt at købe det for 1 
kr., men der var en klausul på, 
at det ikke måtte overdækkes 
på grund af udsigten fra restau-

ranten. Og uden overdækning, 
var det ikke tidsvarende.

Lasse Hundborg tog over som 
træner. Han havde selv svøm-
met i klubben tidligere. 

I 1991 til 1994 blev der vasket 
biler på taget af Glostrup Cen-
teret. Idéen var, at folk for tyve 
kroner kunne få bilen vasket, 
imens de handlede. Svømmerne 
på 1. og 2. holdet vaskede så 
med håndkraft bilen, som efter 

vask blev tørret af. Det var ikke 
altid, at bilen blev ren, men til 
gengæld var det billigt og en 
måde at støtte GSK på. Det 
indtjente beløb blev så brugt 
til at nedbringe svømmernes 
brugerbetaling på trænings-
lejre. Det betød nok også, at 
svømmerne var lidt trætte, når 
de efterfølgende skulle træne 
et par timer. Glostrup Centeret 
brugte det som markedsføring, 
og det var meget populært 
blandt Glostrups borgere. Så 
det positive var, at det gav mid-

Klubbens historie

Bilvask på Glostrup Centerets tag

Billede af nedrivningen af Friluftsbadet
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ler og god omtale. Det negative 
var, at træningen nok led lidt 
under det. 

Så blev Niels Thor Mikkelsen 
formand fra 1992 til 1996. Niels 
var flyttet til Glostrup fra Århus 
et halvt år før, han kom i besty-
relsen i 1991 og havde nogle 
piger, som svømmede i klub-
ben. Der var venteliste for at 
komme til at svømme i GSK, da 
hallen var attraktiv.

Sportsligt blev der satset meget 
på Danske Hold Mesterskaber, 
hvor piger og drenge svømme-
de på hvert sit hold. Der blev 
mulighed for morgentræning 
to gange om ugen på to baner. 
Men selv om konkurrencesvøm-
ning var bærende i klubbens 
kultur, var der opmærksomhed 
på mange andre aktiviteter. 

Livredning var en ny aktivitet 
i GSK. Der blev etableret et 
livredningshold i klubben, men 
det blev nu aldrig den helt store 
succes. Det var også i de år, at 

der blev etableret handicap-
svømning i Glostrup. GSK var 
helt fremme i etableringen, men 
alligevel blev det etableret i en 
selvstændig klub under GIC. 

Med Glostrup Folkesvøm 1. 
august 95 var det idéen, at man 
kunne cykle ved et cykelløb, 
løbe ved et motionsløb og så 
svømme i Glostrup Folkesvøm. 
Det var noget før ”triatlonbøl-
gen”, og der var kun 17 delta-
gere. Det blev ikke gentaget.

Sjov Lørdag var kommunens 
idé, og det var bestemt ikke 
svært for GSK at gå med på 
den. Sjov Lørdag var egentlig et 
SSP projekt, målrettet kommu-
nens unge, men der kom flest 
til festerne. Sjov Lørdag havde 
mange startvanskeligheder. Vi 
havde aktiviteter som: Forhin-
dringsløb, flødebollesvømning 
med videre en lørdag aften, 
og det var populært. Det var 
samtidig en god måde at kom-
me tæt på andre sportsledere 
samt kommunen. Senere blev 

det Glostrup Kulturnat, som er 
en del af kulturen i dag. Aktivi-
teterne er overtaget af svøm-
mehallen.

Klubbens 25 års jubilæums-
stævne i 1993, var en stor 
succes, og lagde grunden til at 
afholde Pinsestævnet (Whitsun 
Swim Meet) i 1995, 1997, 1999 
og 2001. GSK var i Langenha-
gen hver andet år, hvor der blev 
afholdt svømmestævne. Idéen 
var, at I de år der ikke blev 
afholdt noget i Langenhagen, 
kunne vi gøre det. De samme 
klubber blev inviteret, og da 
mange af dem ikke skulle noget 
andet hver anden Pinse, var 
det oplagt at deltage. Whitsun 
Swim Meet var meget stort og 
krævede rigtig mange folk. De 
første gange lavede Beredska-
bet mad, men til sidst gjorde vi 
det selv. Overnatning skete på 
Vestervangsskolen og i Glo-
strup Hallen, hvor bespisning 
også skete i Hal 1. Der var også 
diskotek for svømmerne i BBB 
lokalerne og lederaften i restau-

Klubbens historie Klubbens historie
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ranten. I svømmehallen foregik 
selve svømmestævnet. Den ene 
gang måtte undervisningsbassi-
net tømmes og overdækkes for 
at få plads til alle. Det var, da 
reglerne om brand var blevet 
skærpet, og Brandinspektø-
ren havde åbenbart også læst 
i Folkebladet, hvor mange der 
kom, så der var dialog om, hvor 
mange der var i svømmehal-
len ad gangen. Da de stoppede 

med at arrangere stævnet i 
Langenhagen forsvandt grund-
laget for Whitsun Swim Meet, 
og mange kunne bruge Pinsen 
på noget andet. 

Efterfølgende er Pinseturen 
hvert andet år blevet erstat-
tet af en tur til Berlin. Det er 
et stort tilløbsstykke, og selve 
organiseringen er et rigtigt stort 
arbejde. Nogle år har der været 
deltagelse fra de andre klubber 
i VAT samarbejdet, og det har 
været nødvendigt at køre i op 
til tre busser. Sådanne ture er 
vigtige for sammenholdet, og en 
del forældre som deltog her, er 
siden set i udvalg eller bestyrel-
se eller på andre frivillige poster.

Adventsstævne startede; Idéen 
var at have noget at tilbyde 
svømmerne som en afslutning 
på efterårssæsonen. Utraditi-
onelt, valgte vi at sætte be-
grænsning på, så de bedste 
svømmere ikke kunne deltage. 
I begyndelsen var det med 
Svømme Region Øst område 2 

som medarrangør, men da det 
var GSK, der tog sig af alt, gled 
de ud efter nogle år.

I 1995 afløste Henrik Hansen, 
senere med efternavnet Hart-
vig-Olsen, som cheftræner. 
Henrik var træner til udgangen 
af 1999.

I 1996 til 2002 var Morten Kjær 
formand. Desuden var Morten 
næstformand i Svømme Region 
Øst og til sidst formand. Man gik 
igen tilbage til at have en for-
mand i stedet for et forretnings-
udvalg. GSK var blevet medlem 
af DGI i 1995, men tilbuddene i 
Dansk Svømme og Livrednings 
Forbund havde første prioritet. 
På et senere tidspunkt meldte 
klubben sig ud af DGI igen. De 
tilbud, der var i medlemsskabet, 
blev ikke brugt.

GSK afholdt DM i livredning i 
1996, hvor vores egne livredde-
re fik en del medaljer. GSK var 
også med til at arrangere Euro-
pæiske Junior Mesterskaber i 

Klubbens historie
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Gladsaxe. Vi havde ikke nogen 
med i bassinet, faktisk var der 
kun én deltager fra Sjælland.

I 1998 fik GSK klublokale oppe i 
samme etage som svømmehal-
len. Et stort skridt var nået, og 
påvirkninger af beslutningsta-
gerne var bestemt ikke dårlige. 
Det havde været forsøgt i man-
ge år, men praktiske forhold og 
politiske vinde den rigtige vej 
gjorde det muligt.

I Glostrup Kommune ønskede 
man, at brugerne af idrætsan-
læggene også fik medindflydel-
se på brugen. Derfor blev der 
i 1999 etableret en Brugerbe-
styrelse. Da der skulle vælges 
formand, kunne nogen af bru-
gerne have problemer med at 
pege på de store brugere, men 
alle kunne støtte op om folk fra 
svømmeklubben. I mange år 
har vi haft formandsposten. 

I 1999 fejrede Støtteforeningen 
GSK’s Venners 25 år jubilæum. 
Der var ikke mange indtægter 

i Støtteforeningen, men ren-
teindtægter fra tidligere tiders 
indtjening, gav noget. I nogle 
år stod GSK også for trafiktæl-
ling på Høje-Taastrup Station. 
Støtteforeningen tjente gode 
penge, men det var typisk me-
get koldt (november) og forløb 
over 22 timer. Da elektronisk 
registrering blev mulig, faldt 
tællingerne væk.

Opstartsweekend i konkurren-
ceafdelingen blev startet i disse 
år. Vi havde gode forbindelser i 
Nykøbing Falster, hvor der lige 
var blevet bygget en ny svøm-
mehal, og der var en skole i 
nærheden, hvor vi kunne over-
natte. Efterfølgende er ram-
merne for dette ændret, men 
opstarten markeres stadigvæk.

Den tidligere formand Niels Thor 
Mikkelsen havde igen fået luft, 
og var trådt ind i bestyrelsen et 
par måneder efter, at han var 
trådt ud. Det var til afgrænsede 
opgaver, men det var vist kun 
ham selv, der troede på det. 

Som forberedelse til klubbens 
30 års jubilæum, blev der taget 
kontakt til mange af de tidligere 
formænd, og der blev udarbej-
det beretninger fra deres perio-
der. Det skulle være en forbere-
delse til 50 års jubilæet.

Martin Karup, som selv havde 
svømmet i klubben tog over 
som træner fra nytår 2000, og 
var det i 1½ år.

Der blev indgået samarbejde 
med naboklubben Vest-Brøndby 
i 1999. Punkter til samarbejde 
var samtræning, fælles trans-
port, træningslejre, stævne for 
talentsvømmere, uddannelse 
og henvisning af venteliste. På 
længere sigt ville der blive tale 
om et startfællesskab, men 
samarbejdet stoppede, inden 
det blev en realitet. Vest-Brønd-
by synes at GSK havde for 
travlt, og GSK synes ikke om, 
at Vest-Brøndby skulle have 
kompensation for langbane. 
Reelt set var kulturerne nok for 
forskellige på dette tidspunkt.

Klubbens historie Klubbens historie



20

Klubbens historie

Der blev afholdt Copenhagen 
Challenge tre gange i Glostrup 
Fritidscenter, i perioden 1999-
2001. Det var med europæiske 
svømmere, og der blev svøm-
met udskilningsløb i 50 meter 
distancer, i en enkelt disci-
plin. Konceptet var hentet fra 
Australien, hvor det blev kaldt 
”Skils”. Det var første gang, 
det blev afviklet i Danmark. 
Der blev startet efter vist nok 
tre minutter på et nyt heat, og 
den, der havde svømmet lang-
somst, blev taget ud. Det blev 
transmitteret på TV, og der blev 
eksperimenteret med at gøre 
det på forskellige måder. Efter-
følgende blev stævnet afviklet 

i Øbrohallen to gange. Øbro-
hallen havde flere tilskuerplad-
ser, men da de bedste danske 
svømmere på det tidspunkt ty-
pisk var langdistancesvømmere, 
gav det ikke så meget mening.

Der blev etableret en triatlon-
afdeling i 2000. Lasse Hund-
borg (tidligere svømmer og 
cheftræner) og Sven Pantmann 
var ildsjæle i afdelingen, og i 
triafdelingen nød man godt af 
en velorganiseret svømmeklub, 
som dannede rammerne. GSK 
synes omvendt, at det var godt 
at kunne tilbyde mere aktivitet 
ikke mindst som et alternativ til 
de konkurrencesvømmere, der 

stoppede, at de kunne vælge 
triatlon i klubben. I Triafdelin-
gen var der stor aktivitet, og 
Glostrup Parkstafet (afviklet 
første gang i 2001) var et af 
GSKs flagskibe, men der blev 
også arrangeret duatlon (løb og 
cykel) på Herstedhøje i nogle 
år. En af de ting der aldrig blev 
til noget, var et løb, der invol-
verede sneglen til Glostrup Cen-
terets tag, som skulle hedde 
”Snegleløbet”. Hvordan og hvor 
langt det skulle være, blev ikke 
besluttet. Det var nok navnet, 
der var det bedste.

Glostrup Parkstafet lever i dag 
i bedste velgående. Det var 
en pendant til DHL-Stafetten, 
men med fire løbere på et hold, 
som hver løb fire kilometer. 
Tilslutningen var ikke så stor i 
de første år, men løbet voksede 
og er i dag en etableret event 
i Glostrup Kommune. Mange 
firmaer og Glostrup Kommune 
deltager med hold, og afviklin-
gen bliver bedre og bedre.

Billeder fra den første Parkstafet i Solvangsparken
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Steen Larsen tog over som for-
mand i perioden 2002-2004.

Nabil Aziz blev cheftræner efter 
Martin Karup og efterfølgende 
overtog Jørgen Poulsen. Jør-
gen havde for mange år siden 
selv svømmet i klubben. Jørgen 
stoppede som træner i 2004.

Niels Thor Mikkelsen tog en 
periode mere som formand i 
GSK i perioden 2004-2007. Han 
var stoppet som formand for 
brugerbestyrelsen, men blev 
formand for VAT i nogle år.

GSK-Tri blev udskilt i en selv-
stændig klub i 2014, mens 
Glostrup Parkstafet blev liggen-
de i GSK, som var opstået i det 
regi.”Skilsmissen” gjorde, at 
man kunne fokusere på hver sin 
aktivitet.

Det blev sværere og sværere at 
finde kvalificerede cheftrænere 
til de bedste svømmere. Fra at 
være et bijob, var der sket en 
ændring i samfundet, så det 

blev sværere og sværere at 
kombinere det med et andet ar-
bejde eller uddannelse, og flere 
og flere blev ansat som trænere 
på fuld tid. Det var svært for 
en almindelig svømmeklub, at 
honorere dette, samtidig med, 
at det var attraktivt for svøm-
merne at være i et miljø, hvor 
de var mange med den sam-
me passion. Det var tid at gå i 
samarbejde med naboklubberne 
og i august 2004, blev Glostrup 
Svømmeklub en del af Vesteg-
nens Aqua Team (VAT), som 
i forvejen bestod af Vallens-
bæk, Albertslund og Tåstrup. 
Med i samarbejdet gik også 
Vest-Brøndby, men efter et år 
blev de sig selv igen. Senere 
kom også MK-31 fra Amager 
med.

GSK var i høj grad med til at 
præge udviklingen i VAT. De 
bedste svømmere svømmede i 
VAT, og dermed i Vallensbæk, 
Albertslund, Tåstrup og på et 
tidspunkt i Brøndby. I GSK blev 
der arrangeret konkurrencehold 

for subeliten, og der blev frigi-
vet noget tid, der kunne bru-
ges  til undervisningshold, som 
styrkede klubbens økonomi. At 
de bedste svømmere svømme-
de i VAT gjorde også, at de følte 
en stor tilknytning til VAT, og i 
mindre grad til GSK. Selvfølge-
lig var sådan noget individuelt. 
Forældrene havde det på sam-
me måde, og det kunne man 
mærke på de frivillige kræfter 
i GSK. Man var kun en del af 
klubbens ledelse i kort tid, i 
forhold til tidligere. Så hvor det 
tidligere havde været let at or-
ganisere, blev det sværere.

I VAT var det nødvendigt på et 
tidspunkt at reducere indsat-
sen, og selv om der var enkelte 
rigtig gode svømmere, som 
nåede op på europæisk niveau, 
var det efterhånden primært år-
gangssvømmere, der gjorde sig 
gældende.

Det blev Peter Schmidt, der 
tog over som formand i 2007, 
men da han skulle til Italien 
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efter cirka et halvt år, tog Jens 
Jensen over og var formand 
frem til generalforsamlingen 
2008. Det var vist dengang, at 
der var konstituerende møde, 
og at Tue V. Nielsen, som sad 
i bestyrelsen, begik den fejl at 
gå ud i køkkenet efter kaffe. Da 
han kom ind igen, var han valgt 
til kasserer. Siden da er der vist 
ikke nogen, der har begået den 
fejl. 

I 2008-2009 var Elise Stanley 
Brevald formand. Hun havde 
selv svømmet i klubben i man-
ge år. I perioden 2009-2010 tog 
Steen Ryan Nielsen over som 
formand.

Det var i disse år, at der blev 
ændret en del i undervisnings-
afdelingen. Der blev ændret 
på navne på holdene, så de i 
stedet for tal og bogstaver (fra 
da Fritidscenteret blev byg-
get), blev noget mere sigende. 
Det var også her, at GSK tog 
et standardprogram i brug til 
tilmeldinger, i stedet for de tid-

ligere hjemmelavede systemer. 
Det gjorde GSK mindre sårbar.

I GSK blev der bibeholdt et 
Mastershold, som var meget 
velfungerende og bestod pri-
mært af ”gamle” konkurrence-
svømmere. I blandt dem var 
der mange gode præstationer, 
og ved Danske Masters blev 
der vundet mange medaljer. To 
gange er dette blevet afholdt 
i Glostrup. I 2007 og i 2016. 
Begge gange med stor succes, 
og vores svømmere nød godt af 
at have hjemmebane.

I 2010-2013 var Gregers Jun-
gersen formand.

I 2011 startede en pendant til 
Adventsstævnet, idet Sommer-
stævnet så dagens lys, som 
en afslutning på sæsonen for 
de svømmere, der ikke skul-
le med til Danmarks Årgangs 
Mesterskaber, Danmarks Junior 
Mesterskaber eller Danmarks 
Senior Mesterskaber. Til at 
begynde med var det et ’et-

dags’ stævne, men i 2017 er et 
to-dages stævne blevet afprø-
vet, og det gøres der i hvert 
tilfælde nogle år endnu. 

I 2013-2014 var Lisbeth Brandt 
formand, og i perioden 2014-
2018 var Stefan N. Andersen 
det.

I foråret 2017 blev det klart, 
at der ville blive brudt med 
VAT. Fra August 2017, blev der 
indgået et træningsfællesskab 
med Vest-Brøndby, som hedder 
VG 17.

I 2018 tog Mette Dam Mikkel-
sen over som formand i GSK. 
Klubben har i dag knapt 900 
medlemmer.
 

Klubbens historie
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Friluftsbadet åbnes

Glostrup Svømme Klub stiftes

Støtteforeningen GSK’s venner stiftes

Glostrup Fritidscenter åbnes
Kraftig udvidelse af basal svømmeundervisning

Etablering af babysvømning

GSK indtrådte i Startfællesskabet VAT 
sammen med Vallensbæk, Alberts-

lund, Tåstrup og Vest-Brøndby

GSK udtrådte af VAT-CPH, og 
indgik samarbejdet VG-17 

med Vest-Brøndby

Historisk tidslinje

Historisk tidslinje

1967
(6. juli)

1968
(4. april)

1974

1980
(13. april)

1990
September

2004
August

2017
August
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Oversigt over formænd i klubben 

Oversigt over formænd i klubben 
1968-1971  Aage Wredstrøm 
1971-1975  Karl Kofoed 
1975-1980  Jørgen Juul 
1980-1989  Kurt Bech Madsen 
1989-1992  Knud Aaved 
1992-1996  Niels Thor Mikkelsen 
1996-2002  Morten Kjær 
2002-2004  Steen Larsen 
2004-2007  Niels Thor Mikkelsen 
2007-2008  Peter Schmidt/Jens Jensen 
2008-2009  Elise Stanley Brevald 
2009-2010  Steen Ryan Nielsen 
2010-2013  Gregers Jungersen 
2013-2014  Lisbeth Brandt 
2014-2018  Stefan Andersen
2018-         Mette Dam Mikkelsen
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Oversigt over formænd i klubben Oversigt over cheftrænere i klubben

Oversigt over cheftrænere i klubben
1969-1970 Elvi Svendsen
1970-1977 Kaj B. Aagaard
1977-1980 Leni Møller
1980-1983 Steen Hansen
1983-1984 Michael Skou Christensen
1984-1990 Benny Pedersen
1990-1995 Lasse Hundborg
1995-1999 Henrik Hartvig-Olsen
2000-2001 Martin Karup
2001-2003 Nabil Aziz
2003-2004 Jørgen Poulsen
2004-2017 En del af Vestegnens Aqua Team startfællesskab
2017- En del af VG-17 med Vest-Brøndby
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 Vi giver ordet til æresmedlemmerne

I dag medlem af USA, Udvalget for Store Aktivi-
teter, samt hjælp med medlemsregistreret.

Hvornår og hvordan blev du en del af Glostrup 
Svømmeklub?
1979 da svømmehallen blev åbnet og da min 
søn blev indmeldt efter en sommer i friluftbassi-
net.

Hvor længe var du en aktiv del af klubben?
Fra 1979 og stadig. Aldrig som svømmer

På hvilken måde kom Glostrup Svømmeklub til 
at blive en særlig del af dit foreningsvirke?
Den sædvanlige vej. Først som official, senere 
svømmeleder og medlem af bestyrelsen

Forandrede klubben sig i din tid – hvordan og 
hvilken betydning havde det for klubbens med-
lemmer og trænere – og for dig?
Den største ændring var da GSK blev en del af 
VAT, som flyttede elite fra GSK til VAT

Som æresmedlem har du haft en stor rolle i Glo-
strup Svømmeklub – var der plads til din store 
personlighed i klubben?
Jeg føler absolut det er en plads til mig, specielt 
efter pensionering, med mere tid til GSK.

Er der noget, der står som specielt sjovt fra din 
tid i Glostrup Svømmeklub?
Det var sikkert tiden som svømmeleder med 
træningslejre i USA, Tyskland og stævner rundt 
om i landet. Ganske særligt var Whitsun stæv-
nerne gennem 12 år.

Hvad var særligt ved at være en del af Glostrup 
Svømmeklub?
Et meget fint sammenhold blandt forældre, og 
med stor lyst til at afholde stævner

Hvorfor mener du, at der er brug for en svøm-
meklub/sportsforening i Glostrup?
GSK svømmeskole er og har været besøgt af 
rigtig mange, som i dag kommer igen med deres 
børn. Mange forsætte elite både i GSK og senere 
i Startfællesskabet

Har du et par sjove anekdoter om klubben?
Jeg føler at der har været mange dejlige timer, 
men kan ikke lige komme med en historie.

John Nelsson
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Hvornår og hvordan blev du en del af Glostrup 
Svømmeklub?
12. maj 1975 blev jeg valgt ind i bestyrelsen 
som kasserer.

Hvor længe var du en aktiv del af klubben?
Indtil maj 2005, da jeg sluttede efter ca. 25 års 
undervisning.

På hvilken måde kom Glostrup Svømmeklub til 
at blive en særlig del af dit foreningsvirke? 
I nogle år var jeg undervisningsleder og lagde 
hele planen for undervisningen. Da vi fik egen 
hal startede jeg babysvømning og ”Plask og leg”.

Forandrede klubben sig i din tid – hvordan og 
hvilken betydning havde det for klubbens med-
lemmer og trænere – og for dig?
Det betød alt, at vi fik egen hal og dermed bass-
intid om vinteren, i stedet for at skulle svømme i 
forskellige haller i omegnen.

Som æresmedlem har du haft en stor rolle i Glo-
strup Svømmeklub – var der plads til din store 
personlighed i klubben? 
Vi havde et godt sammenhold i bestyrelsen og 
mange gode oplevelser, når vi var til stævner. 

Jeg var sekretær ved mange store SSU (Sjæl-
lands Svømme Union) stævner, hvor jeg mødte 
mange spændende mennesker.

Er der noget, der står som specielt sjovt fra din 
tid i Glostrup Svømmeklub?
Det var jo før EDB, så alle resultatlister blev 
skrevet i hånden og derefter duplikeret, det var 
somme tider ret nervepirrende, men sjovt!

Hvad var særligt ved at være en del af Glostrup 
Svømmeklub?
Vi kom hinanden ved og hjalp, hvor vi kunne.

Hvorfor mener du, at der er brug for en svøm-
meklub/sportsforening i Glostrup?
Der skal da være en svømmeklub på linje med 
fodbold, håndbold etc.

Har du et par sjove anekdoter om klubben?
Jeg glemmer aldrig et 1500m løb, hvor startsno-
ren faldt ned, da der manglede 100m. Omstart 
efter 3 timer!

Else Dreyer
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I dag formand i støtteforeningen GSK’s Venner.

Hvornår og hvordan blev du en del af Glostrup 
Svømmeklub?
Først i halvfemserne. 1991 eller 1992.

Hvor længe var du en aktiv del af klubben?
Det er jeg stadig.

Hvorfor blev det lige Glostrup Svømmeklub, som 
kom til at få en speciel rolle for dig?
Fritidscenteret og GSK var tæt på, hvor vi bo-
ede. Vores døtre Mia og Mie skulle svømme, 
Mia svømmede i mange år. Og der var alle de 
stævner, hvor man kørte, og så kunne man lige 
så godt blive tidtager og dommer, så gik dagen 
hurtigere.

Forandrede klubben sig i din tid som formand 
– hvordan og hvilken betydning havde det for 
klubbens medlemmer og trænere – og dig?
Klubben har forandret sig meget. Men omgi-
velserne har også ændret sig, og det er måske 
det væsentligste. Man er mere fokuseret på 
den enkelte, end man var tidligere. Men det er 
ligesom om, at fællesskab igen er kommet op i 
tiden. Tingene kører i ring. Selvfølgelig har det 

Karsten Nørskov Jensen
også meget at gøre med de mennesker, der er 
involveret.

Som æresmedlem har du haft en stor rolle i GSK 
– var der plads til din store personlighed i klub-
ben?
Jeg tror, der er plads til alles personlighed, når 
de vil arbejde for klubben. Det er dejligt at 
mødes med ligesindede til svømmestævner. Der 
har været plads til min personlighed, og jeg vil 
hellere udføre det praktiske arbejde og få det 
til at virke. Når der er blevet spurgt om noget, 
har det næsten (måske altid) været et ja fra min 
side. Og så bliver der ikke spurgt mere. Folk har 
vidst, at det blev løst.

Er der noget, der står som specielt sjovt fra din 
tid i Glostrup Svømmeklub 
Der er mange ting. Vores gamle pinsestævner 
kan vi ikke komme uden om. I 95 – tror jeg 
det var - var der så mange tilmeldt, at det var 
nødvendigt at have flere siddeplader. Vi over-
dækkede så det mellemste bassin og byggede 
en tribune, som det firma, jeg arbejder i, hav-
de. For nogle år siden blev tribunen solgt til et 
firma i Polen, og der var stadig skilte på med de 
gæstende klubbers navne.

 Vi giver ordet til æresmedlemmerne
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Karsten Nørskov Jensen
Der var også et år, hvor der blev stjålet fra 
gæsterne på Vestervangsskolen. Vi fik fat 
politiet, og mirakuløst nok dem, der havde 
stjålet det. Politiet ransagede hjemmene, og 
næsten alle fik tingene retur den sidste dag. 
Det, der så var tilovers, var nogle andres. 

Når man har kørt til stævner med pigesvømmere 
i bilen, så blev der snakket. Når man møder en 
af dem igen, er det hjerteligt, og nu er de måske 
selv mødre, til nogen der måske svømmer.

Jeg har stor fornøjelse af juletræsfesten i GSK 
på Vestervangsskolen. Der er plads til cirka 160, 
og der er fyldt hver gang og halvt voksne og 
halvt børn.

Når man tænker tilbage, har der været mange 
gode oplevelser med vask af biler på taget af 
Glostrup Center, parkeringsvagter ved City 2 og 
trafiktælling ved Høje-Tåstrup station. Alle tin-
gene har givet god indtægt og gode oplevelser.
Nå så var jeg lige ved at glemme udbringning af 
telefonbøger i Høje-Taastrup. Ti svømmere, et 
helt lad fyldt med telefonbøger samt Kai Didrik-
sen, alt gik flot. Vi blev færdige meget hurtigt, 
og så skulle vi tilbage til opsamlingsstedet. Alle 

svømmerne op på ladet. Vi kørte cirka 50 meter, 
så kom politiet og spurgte, hvad der skete. Det 
her var vist ikke lige efter bogen. Jeg fortalte, 
at de sad og holdt på alle de løse indlægssedler, 
og den købte de så. Det blev en god dag, og jeg 
havde meget røde ører.

Hvorfor mener du, at der er brug for en svøm-
meklub/sportsforening i Glostrup?
Det mener jeg, at der er brug for, for der er sun-
de interesser og gode kammerater i en sports-
klub. At man i en tidlig alder er bevidst om at 
være med i et fællesskab, hvor der også er plads 
til individet, er godt.

 Vi giver ordet til æresmedlemmerne Vi giver ordet til æresmedlemmerne
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I dag medlem af bestyrelsen i GSK’s Venner, 
klubbens støtteforening og USA, Udvalget for 
Store Aktiviteter.

Hvornår og hvordan blev du en del af Glostrup 
Svømmeklub?
Familien entrerede med GSK i 1980, hvor vo-
res ældste datter Helle blev meldt på Pjask og 
Leg. Baggrunden var, at vi tidligere havde været 
i Vest, men der var desværre ikke hold i Vest, 
når man blev tre år, hvorfor vi søgte efter anden 
svømmeklub. 
Glostrup Svømme Klub havde godt ry - og i sær-
deleshed teamet Else/Leni - hvorfor vi flyttede 
hertil og ikke blev skuffet!

Hvor længe var du en aktiv del af klubben?
Jeg startede oprindeligt sammen med en gruppe 
af lidt mere end almindeligt interesserede for-
ældre i 1989 med at hjælpe med diverse akti-
viteter og specielt klubbens blad Vandsprøjten 
(dette sammen med Birger Jensen og Morten 
Kjær) og gik året efter ind som suppleant i klub-
bens bestyrelse. Jeg blev senere næstformand 
og fratrådte som sådan ved generalforsamlingen 
i 2008 og er i dag medlem af bestyrelsen i GSK’s 
Venner, klubbens støtteforening og USA, Udval-
get for Store Aktiviteter.
 

Torben Nielsen
Hvorfor blev det lige Glostrup Svømmeklub, som 
kom til at få en speciel rolle for dig?
Der er flere grunde, men det var nok mest den 
stribe af entusiastiske og iderige forældre, som 
man var så heldig, at komme til at arbejde sam-
men med og som ”klikkede” fantastisk. Der blev 
efterhånden skabt et enestående arbejdsmiljø 
i og omkring bestyrelse hhv. udvalg som i nog-
le sammenhænge holder den dag i dag både i 
svømmeklub sammenhæng, men også privat!

Forandrede klubben sig i din tid som formand 
– hvordan og hvilken betydning havde det for 
klubbens medlemmer og trænere – og dig?
Jeg fungerede kun som næstformand i perioden 
og som medlem i Udvalget for Store Arrange-
menter - hvor jeg stadig løser opgaver.
Klubben blev i perioden, jeg var i inderkredsen, 
klarere defineret både ind- såvel som udadtil. 
Opgaver og ansvar blev beskrevet nøje og dette 
efter en meget spændende periode med diskus-
sion og debat om mål samt midler til at opfylde 
de ønsker, bestyrelse, udvalg og trænere havde 
til, hvor klubben skulle bevæge sig hen, og hvad 
vi ønskede, at GSK skulle være kendt for. Klub-
ben samarbejdede i denne spændende udvik-
lingsperiode med både Svømme Unionen samt 
DGI, og begge organisationer gav god sparring, 

 Vi giver ordet til æresmedlemmerne
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støtte og input til en klubledelse, der i denne 
periode var mere end sprængfyldt af energi og 
vilde ideer! 

Til tider havde vi i den sammenhæng vist godt af 
at blive holdt lidt igen iog sendt tilbage til start 
for at gentænke sager og ting!  

Med en på flere måder målrettet official- og 
hjælper rekruttering løftede klubbens aktiviteter 
sig både på kvalitet og kvantitet med baggrund i 
de mere klare opgaver og øgede succesrate, der 
nu viste sig. 

Specielt de udfordringer, der lå i aktiviteterne sø-
sat i regi af Store Arrangementer, har jeg nydt og 
værdsat, og dette krydret med det sammenhold 
og humør hos alle involverede, der hele vejen 
har kendetegnet perioden og det faktum, at man 
fortsat nyder det i høj grad uhøjtidelige samar-
bejde med flere af de gamle ”legekammerater”. 
 
Som æresmedlem har du haft en stor rolle i GSK 
– var der plads til din store personlighed i klub-
ben?
Jeg føler i høj grad, at der var plads til de fleste 
af mine ideer og til tider noget utraditionelle løs-
ningsforslag, men som en form for selvbestaltet 

Event Manager i GSK var der adskillige situatio-
ner, hvor der dog måtte hjælp til på flere fronter.

Er der noget der står som specielt sjovt fra din 
tid i Glostrup Svømmeklub 
Min periode i GSK har budt på utroligt mange 
herlige og sjove oplevelser, som også er bag-
grunden for, at man stadig har lysten til fortsat 
at give en hånd med i GSK i den udstrækning, 
der er behov og evner rækker! 

Det er ikke muligt at opliste alle de sjove og 
muntre oplevelser, som arbejdet i og omkring 
GSK har bragt gennem tiden, men her er et par 
af de uforglemmelige af ældre dato:
-  det natlige forsøg vi havde i Tommy’s bus (på 

vej til træningslejr i Montluon) med at finde en 
smutvej - der viste sig at være gågaden i en 
forstad med fine store blomsterkummer, hvil-
ket gjorde en U-vending ”lidt” besværlig for 
både Tommy og den store bus.

-  opkaldet med info fra Morten Kjær, der som 
leder var på vej til træningslejr i Rimini, og 
kunne melde at bassinet var tomt - altså på 
nær arbejdsgrej, trillebør og nye klinker til re-
noveringen der var i gang! 

-  hygge-weekend-tur til vores tidlige så yndede 
træningslejr-base i Brønderslev med et helt 
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hold forældre i klubbens gamle ”rugbrød”, der 
kun havde ganske få mangler.

-  projektmøde med Danmarks Radio’s team der 
skulle transmittere fra vores bassin til verdens 
første Copenhagen Challenge. De ønskede en 
snak om kameraplacering, og jeg kunne netop 
overrække en fin håndtegning, hvor blækket 
knapt var tørt! Det var øjnene heller ikke.

Hvorfor mener du, at der er brug for en svøm-
meklub/sportsforening i Glostrup?
Der er altid brug for en forening som GSK - spe-
cielt for at sikre at de lokale lærer svømningens 
ædle kunst, og der også er tilbud til dem, der 
ønsker at konkurrere, hvad enten det er mod 
lokale helte, eller det er for at vise GSK’ s farver 
udenbys!

Tak fordi jeg stadig får lov at være lidt med til 
aktiviteter i Den Sjove Svømmeklub - for det er 
jo det, der gør, at vi gamle - i dobbelt forstand 
- stadig er i kulissen og nyder samarbejdet der 
og hinanden! Efterskrift: I år har vi to børnebørn 
der er startet i undervisningsafdelingen, så vi 
håber også på denne vis at have tilknytning til 
GSK i mange år fremover. 

Med venlig hilsen - og tillykke til GSK med de 50 
år.
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I dag medlem af USA, Udvalget for Store Aktivi-
teter.

Hvornår og hvordan blev du en del af Glostrup 
Svømmeklub?
Jeg sad først i GSK’s Venners (Støtteforeningen) 
bestyrelse, og via dette var jeg med til bestyrel-
sesmøder. Ved en generalforsamling i svømme-
klubben, var der en ledig post som suppleant. 
Den blev jeg valgt til. Det var vist i 1991.

Hvor længe var du en aktiv del af klubben?
Jeg stoppede i bestyrelsen i 2002, da jeg fik 
arbejde i Dansk Svømmeunion. Jeg har stadig 
en meget lille rolle ved store stævner, hvor jeg 
er måldommer. Jeg sidder i Udvalget for Store 
Arrangementer (USA), som jeg var med til at 
etablere i halvfemserne, hvor man kunne place-
re gamle bestyrelsesmedlemmer. Nogle er der 
endnu.

Hvorfor blev det lige Glostrup Svømmeklub, som 
kom til at få en speciel rolle for dig?
Jeg var temmelig engageret. Min søn Michael 
svømmede, og det var meget motiverende, at 
jeg kunne være en del af hans store interes-
se. Jeg fik en plads i Svømmeudvalget, som 

Morten Kjær (Æresmedlem og tidl. formand)

blandt andet havde ansvar for deltagelse i 
svømmestævner. Der var meget arbejde, og jeg 
kunne se, at det gjorde en stor forskel for svøm-
merne, at det fungerede. På et tidspunkt blev 
jeg leder af udvalget, som gav mig meget ind-
flydelse på, hvad der skete. Da min anden søn 
Frederik svømmede i årene efter storebroren, 
var det naturligt at fortsætte længe, og mange 
venskaber er etableret i GSK. Vi (Birthe og jeg) 
fik også mange gode oplevelser via arbejdet i 
Glostrup Svømme Klub.

Forandrede klubben sig i din tid som formand 
– hvordan og hvilken betydning havde det for 
klubbens medlemmer og trænere – og dig?
Jeg stod for en linie, hvor jeg synes, at det ville 
være godt at involvere mange andre. Det betød 
også, at linien var motiverende og blød. I en tid, 
hvor der var fokus på, at der var stram styring 
af finanserne, var det ikke lige, hvad alle synes 
var godt for klubben. Stram styring var et resul-
tat af, at det havde været svært at styre økono-
mien på et tidspunkt.

Som æresmedlem har du haft en stor rolle i GSK – 
var der plads til din store personlighed i klubben?
Ja, det synes jeg. Klubarbejdet gav mig en rigtig 

 Vi giver ordet til æresmedlemmerne
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god lederuddannelse, hvor det var kontant af-
regning for de ting, der blev prøvet. Erfaringerne 
herfra har jeg brugt i mit professionelle virke. Og 
jo, jeg synes at kunne prøve mine egne ambitio-
ner godt af i klubben også.

Er der noget der står som specielt sjovt fra din 
tid i Glostrup Svømmeklub 
Vi prøvede at engagere os, når kommunen 
havde gjort sig nogle tanker om aktiviteter. Dem 
forsøgte vi at understøtte. Nogen gange var det 
modstridende med andre mål i klubben, og her 
var det en udfordring at få tingene til at gå op. 

Vi havde cirka 200 på venteliste, og der splittede 
vi listen op i to. Dels dem fra kommunen, dels 
dem udefra. Devisen var, at dem i kommunen var 
med til at betale svømmehallen og tilskud til GSK 
via skatten, og så skulle de også have fortrinsret. 
Det viste sig, at det også betød at beslutningsta-
gernes børn blev en større del af svømmeklub-
ben, og det gjorde bestemt ikke noget.

Der skete mange store ting i perioden, men en 
af dem var ved klubbens 30 års jubilæum, hvor 
vi samlede de fleste formænd, der havde været 
i de første 30 år, og fik skrevet klubbens historie 

ned. Det var slående, hvordan alle personer var 
næsten ens, og selv om der var sket meget, var 
det nærmest de samme ting, man havde be-
skæftiget sig med.

Af sjove anekdoter, kan jeg ikke lade være med 
at tænke på, at jeg på et tidspunkt spurgte 
to fædre om de kunne gå ind i noget arbejde. 
Det kunne de ikke. Et par timer senere spurg-
te en anden, og hun var bedre til det og havde 
dådyrøjne. Så kunne de godt. Det var en god 
læring om, at det skal være den rigtige, der 
spørger.

Hvorfor mener du, at der er brug for en svøm-
meklub/sportsforening i Glostrup?
Fra samfundets side, er det godt at have sådan 
en svømmeklub som GSK. Der bliver lagt rigtig 
mange frivillige timer i organiseringen og drif-
ten af klubben. Det, at det er frivilligt, kan også 
være en hæmsko i nogle henseender, men sam-
let set synes jeg, at det er en klar fordel. Det er 
primært konkurrencesvømmernes forældre, der 
er engagerede i det organisatoriske, og konkur-
rencesvømmerne i det svømmetekniske. Bred-
den nyder så godt af eliten, og eliten nyder godt 
af bredden i talentarbejdet og økonomien.

 Vi giver ordet til æresmedlemmerne Vi giver ordet til æresmedlemmerne
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I dag medlem af USA, Udvalget for Store Aktivi-
teter.

Hvornår indtrådte du i bestyrelsen? 
Januar 1991.

Hvor længe sad du i bestyrelsen?
Januar 1991 – januar 1995
Januar 1996 – januar 2008
Samlet 16 år (heraf 6 år som formand og 9 år 
som kasserer). 
Formand i VAT fra 2004-2008
Formand for brugerbestyrelsen for Glostrup 
Idrætsanlæg fra 1999-2003 

Hvad var det specielle ved Glostrup Svømmeklub, 
som bevirkede, at du blev engageret i klubben?
Familien flyttede fra Århus til Glostrup, hvorfor 
mine piger (Lea, Astrid og Marie Bøving) skif-
tede AGF ud med den lokale svømmeklub. Jeg 
oplevede, at der blev gjort meget for mine piger 
i forhold til et relativt beskedent kontingent. Jeg 
fandt det derfor naturligt at tilbyde en frivillig 
indsats til klubben, da muligheden bød sig.      
 
Forandrede klubben sig i din tid som formand 
– og hvordan?
Klubben blev decentraliseret og opgaverne blev 

Niels Thor Mikkelsen (Æresmedlem og tidl. formand)

fordelt, så vi fik mange frivillige engageret. Til 
sidst havde vi knap 50 frivillige i faste udvalg. 

Klubben åbnede sig op til omverdenen, og vi fik 
centrale poster af betydning såvel i det lokalpo-
litiske system som i svømmeunionen (og Sjæl-
lands Svømmeunion). Vi fokuserede på områder, 
som havde størst betydning for de rammer og 
vilkår, som klubben skulle fungere under. Vi fik 
samtidig etableret et særdeles godt samarbejde 
med kommunen og det politiske system, som 
vi nød rigtig godt af. Bl.a lykkedes det at få et 
klublokale i stueetagen (oppe i lyset).    

Klubben indgik i et elitesamarbejde med Alberts-
lund, Tåstrup og Vallensbæk svømmeklubber.
Antallet af svømmere i Undervisningsafdelingen 
voksede markant, hvilket forbedrede klubbens 
økonomi. Etableringen af elitesamarbejdet fri-
gav mere bassintid til undervisningsafdelingen. 
Udspringsafdelingen blev lukket primært fordi 
udspring krævede for mange baner i forhold til 
antallet af deltagere i udspringsafdelingen. Vores 
fokus var primært på at udvikle klubbens egne 
svømmere og sikre gode rammer og grundlag 
for et godt kammeratskab og klubmiljø. Det ko-
stede lidt på det elitære niveau.   

 Vi giver ordet til æresmedlemmerne
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Niels Thor Mikkelsen (Æresmedlem og tidl. formand)

Vi blev kendt for at holde rigtig gode stævner og 
gjorde en sport i at udvikle disse.    

Et par ildsjæle etablerede en triathlon afdeling, 
som fungerede i en 10 års periode til glæde for 
mange af de tidligere elitesvømmere. Efterføl-
gende etablerede Triathlon afdelingen sig som en 
selvstændig forening.

Hvilken betydning havde det for svømmerne, 
trænerne, hjælperne?
For svømmerne betød det, at der blev skabt en 
klubfølelse og et socialt klubmiljø. Klubben blev 
nok mere social end elitær i perioden, indtil be-
slutning om et elitesamarbejde i VAT blev en re-
alitet. I perioden blev der flere tilbud til tidligere 
elitesvømmere efter endt svømmekarriere først 
i form af livredning senere i form af triathlon. 
Herudover begyndte vi at holde flere stævner, så 
svømmerne kunne få ”hjemmebane” lidt oftere.

For undervisningsafdelingen betød det primært, 
at der blev skabt plads til flere svømmere og 
dermed mulighed for at flere kunne lære at 
svømme. 

For elitetrænerne blev der gjort meget for at 
fjerne de administrative opgaver fra trænerrol-

len, så fokus var på svømmerne. Vi gik fra få 
frivillige, som drev klubben til rigtig mange frivil-
lige personer, hvilket vi blev misundt af de fleste 
andre klubber. Dette skyldes flere ting, men en 
væsentlig årsag var, at de mange frivillige havde 
afgrænsede opgaver (man blev ikke efterfølgen-
de dynget til af opgaver) og samtidig havde man 
selv ansvar og indflydelse (budget) inden for 
eget område. 

Hvilken betydning havde det for dig?
Personligt har det først og fremmest betydet, at 
jeg har fået rigtig mange venner både i og uden-
for klubben, som jeg også i dag nyder godt af. 
Det udviklede mig både som person og som 
leder. Det at være en del af en organisation af 
frivillige var utroligt inspirerende og livgivende.   

Er der noget, der står som specielt sjovt fra din 
tid i Glostrup Svømmeklub?
Vi havde en årlig tradition med julefrokost, hvor 
såvel trænere som GSKs og GSKVs bestyrelse 
deltog – altid en fornøjelig fest.

Træningslejre betød, at man kom rigtig tæt på 
svømmere og trænere, hvorfra der har været 
mange sjove oplevelser. Eksempelvis da Dan-
mark spillede EM-semifinale i fodbold i 1992 

 Vi giver ordet til æresmedlemmerne Vi giver ordet til æresmedlemmerne
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mod Holland. På dette tidspunkt gik jeg rundt 
i Brønderslev by med en svømmer, som havde 
hjemve og ingen interesse havde for fodbold. Vi 
var de eneste i Brønderslev, som ikke så fjern-
syn på dette tidspunkt.  

Hvad skete der af ’store begivenheder’, der har 
fået betydning for klubbens historie, i din tid 
som formand?
GSK-Tri blev etableret og fungerede i mange år 
som et sted for tidligere elitesvømmere, som øn-
skede at prøve noget andet end at svømme frem 
og tilbage i bassinet. 

GSK fik et klublokale ”oppe i lyset” hvilket har 
gjort klubben mere synlig og mulighed for at 
være et samlingssted eller et sted, hvor man 
bare kiggede forbi. 

Glostrup Parkstafet, som i dag er blevet en fast 
årlig og velbesøgt tradition i kommunen, starte-
de.   

GSK indtrådte i elitesamarbejdet VAT, hvilket gav 
de bedste svømmere mulighed for at afprøve og 
udvikle deres talent på højeste niveau.

Hvorfor mener du, at der er brug for en svøm-
meklub/sportsforening i Glostrup?
Det er og skal fortsat være en del af den danske 

kultur, at alle skal lære at svømme. Derfor bør 
dette tilbud også være muligt i nærområdet for 
Glostrups borgere.   

Svømningen er en af de absolut største sports-
grene i kommunen, hvorfor det fortsat bør have 
fokus. 

Endelig viser klubbens lange venteliste, at der er 
stor efterspørgsel efter klubbens produkter, hvil-
ket i sig selv må give eksistensberettigelse nok.  

Har du et par sjove anekdoter om klubben?
Som altid havde vi masser kreative ideer, som 
skulle prøves af – flere vellykkede men også 
nogle mindre vellykkede, som eksempelvis ”Glo-
strup Folkesvøm”.

Vi havde (som altid) været fremsynet og så 
muligheden for etablering af en slags ”triathlon 
event”, hvor man kunne få et diplom, hvis man 
deltog i såvel Tour de Vest, Løvfaldsløbet og så 
som noget nyt ”Glostrup Folkesvøm”. Herved 
blev løb og cykling suppleret med svømning. Vi 
havde bl.a. møder med Folkebladet, som bakke-
de ideen op, ligesom arrangørerne bag de to an-
dre events. Da dagen for ”Glostrup Folkesvøm” 
skulle løbe af stabelen, var der mindre end en 
håndfuld deltagere, hvorfor vi måtte tvangsud-
skrive nogle konkurrencesvømmere, så det ikke 

 Vi giver ordet til æresmedlemmerne
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blev for tomt i svømmehallen. Vi var måske lidt 
for tidligt ude, eller også var navnet ”Glostrup 
Folkesvøm” måske ikke tiltrækkende nok.    

Generalforsamlingen i 1991 blev lidt speciel, 
ikke mindst fordi der var lagt op til nogle mindre 
vedtægtsændringer. Man havde derfor udleveret 
vedtægterne på generalforsamlingen, som flere 
gjorde sig den ulejlighed at læse inden general-
forsamlingen startede. I vedtægterne stod der, 
at det alene var medlemmer, som ikke var i kon-
tingentrestance, som havde stemmeret. Nogle 
ville derfor gerne have udpeget dem, som ikke 
havde stemmeret!. Det var dog ikke muligt, da 
alle havde fået en stemmeseddel og man havde 
heller ikke tal på, hvor mange der var udleveret 
på mødet eller for den sags skyld, hvem der var 
i restance. Det lykkedes efter flere genvordig-
heder at få gennemført generalforsamlingen og 
afstemning om nye bestyrelsesmedlemmer og 
vedtægtsændringer. Selvom jeg personligt ikke 
stemte (forkert at stemme på sig selv), så endte 
afstemningen alligevel med, at alle havde afgivet 
sin stemme. Siden denne generalforsamling er 
der kun blevet udleveret stemmesedler til dem, 
som har betalt kontingent. 

 Vi giver ordet til æresmedlemmerne Vi giver ordet til æresmedlemmerne
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Hvornår indtrådte du i bestyrelsen?
Jeg mener, at det var i 1999 til 2006.

Hvor længe sad du i bestyrelsen?
Mener det var i 7 år jeg sad i bestyrelsen og 3 år 
som formand.

Hvad var det specielle ved Glostrup Svømme-
klub, som bevirkede, at du blev engageret i 
klubben?
Jeg har to piger Line og Julie, der begyndte at 
svømme på konkurrencehold, derfor var det 
naturligt at gå ind i klubbens arbejde og hjælpe 
med de organisatoriske opgaver.

Forandrede klubben sig i din tid som formand 
– og hvordan?
Ikke specielt. Opgaverne var konstant at fastholde 
medlemstallet på undervisningsholdene, da det var 
her indtægterne lå, her lagde jeg selv en masse ar-
bejde, da jeg var tovholder for medlemsregisteret.

Hvilken betydning havde det for svømmerne, 
trænerne, hjælperne?
At fastholde den gode indtægt for klubben, samt 
sørge for at der var ro på alle fronter, gav træ-
nerne det arbejdsrum de skulle have, og dermed 
fik svømmerne den undervisning, de skulle have.

Steen Larsen
Hvilken betydning havde det for dig?
Vi i bestyrelsen havde den fornemme opgave at 
understøtte trænere og ledere, så de fik de bed-
ste betingelser for at udføre deres opgaver. Det 
lykkedes langt hen af vejen efter min mening. 
For mig betød det en stor tilfredsstillelse, at alle 
trak det samme læs, og der blev arbejdet flittigt 
i alle udvalg. Alt sammen til gavn for trænere, 
svømmere og ledere i klubben.
Vigtig var det også, at der var enkelte personer 
(Niels, Morten og Torben), der gik forrest, når ideer 
og nye tiltag skulle implementeres. Jeg var heldig 
at være formand i en tid, hvor de tre var med.

Er der noget, der står som specielt sjovt fra din 
tid i Glostrup Svømmeklub?
Jeg synes altid, det var sjovt at deltage i det or-
ganisatoriske arbejde og følge opgaver fra start 
til slut. Og vide at andre i bestyrelsen havde det 
på samme måde. Noget, som jeg husker særligt, 
var de store stævner, som klubben magtede at 
holde. Mange frivillige deltog for at få disse ar-
rangementer til at køre. Uden de frivillige kunne 
det ikke lade sig gøre. Stemningen omkring dis-
se arrangementer var helt fantastisk, og det var 
som om, man var i en anden verden, når disse 
blev afholdt. Husker også tydeligt vores ture til 
Langenhagen, helt fantastisk.

Vi giver ordet til klubbens formænd
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Hvad skete der af ’store begivenheder’, der har 
fået betydning for klubbens historie, i din tid 
som formand?
I den korte tid jeg var formand, skete der ikke 
de store ting, så jeg kan ikke mindes noget, der 
har haft reelt stor betydning for klubbens histo-
rie. Måske skyldes det hukommelsen, og at det 
er mange år siden...

Hvorfor mener du, at der er brug for en svøm-
meklub/sportsforening i Glostrup?

Ingen tvivl om, at klubben har en stor berettigelse 
i Glostrup. Det er jo den største forening i 
Glostrup, og udover at betjene mange børn og 
unge fra Glostrup var der mange medlemmer fra 
omegnskommunerne, samt fra København. Klub-
bens omdømme i svømmeverdenen lå helt i top, 
og vi gik for at være en af de allerbedste klubber 
i Danmark, hvad det organisatoriske angår. Som 
andre klubber altid nævnte. Glostrup Svømme-
klub har bare orden i sagerne og styr på driften. 
Og det passede i hvert fald engang.
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Hvornår indtrådte du i bestyrelsen? 
2004 (tidligere havde jeg også siddet i bestyrel-
sen som svømmerepræsentant).

Hvor længe sad du i bestyrelsen?
3 ½ år (2004-2007). Tiden som svømmerepræ-
sentant er ikke medregnet.

Hvad var det specielle ved Glostrup Svømme-
klub, som bevirkede, at du blev engageret i 
klubben?
Jeg havde selv svømmet konkurrencesvømning i 
klubben og efterfølgende været træner, så det lå 

Peter Schmidt
egentlig lige for. Det specielle var, at der var en 
”kerne” af ledere i klubben, som gjorde et fanta-
stisk godt og inspirerende arbejde. Jeg ville ger-
ne være en del af denne ”kerne”, og derudover 
ville jeg gerne lære en masse af disse personer. 
Herudover var bestyrelsesarbejdet en måde at 
bevare tilknytningen til klubben på, selvom jeg 
var stoppet som aktiv.

Forandrede klubben sig i din tid som formand 
– og hvordan?
I min tid i bestyrelsen blev GSK en del af VAT. 
Selvom det var ”med blødende hjerte”, var jeg 
sådan set ikke i tvivl om, at vi traf det rette valg, 
hvis vi skulle sikre konkurrencesvømning på højt 
niveau fremadrettet.  

Hvilken betydning havde det for svømmerne, 
trænerne, hjælperne?
Det betød, at vores allerbedste svømmere kunne 
fortsætte på højeste niveau i GSK/VAT, i stedet 
for at flytte til andre klubber. Hvad betydningen 
på længere sigt har været for svømmere, træne-
re og ledere er jeg ikke den rette til at vurdere.

Hvilken betydning havde det for dig?
Jeg fik mødt en række søde og dygtige ledere fra 
de andre VAT-klubber.

Vi giver ordet til klubbens formænd
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Er der noget, der står som specielt sjovt fra din 
tid i Glostrup Svømmeklub?
Jeg synes, det var utroligt sjovt og lærerigt, at 
man så hurtigt kunne få ansvar for en relativt 
stor ”biks” som GSK. I min tid i bestyrelsen 
nåede jeg bl.a. at være økonomisk ansvarlig 
for en millionomsætning (som kasserer), være 
personalechef for mere end 25 trænere (som un-
dervisningsleder), have det overordnede ansvar 
for konkurrenceafdelingen (som eliteansvarlig), 
repræsentere GSK ”politisk” i Dansk Svømme 
Union (tidligere DSLF og SRØ), og til sidst men 
ikke mindst have det overordnede ansvar for 
hele klubben (som formand). Ud over en masse 
sjove oplevelser, så bilder jeg mig selv ind, at 
jeg til stadighed drager fordel af mange af de 
ting, jeg lærte i min tid som bestyrelsesmedlem 
i GSK.

Hvad skete der af ’store begivenheder’, der har 
fået betydning for klubbens historie, i din tid 
som formand?
Nu var min tid som formand ganske kort (da jeg 
efter syv måneder måtte stoppe pga. nyt ar-
bejde i udlandet). Men, fra min tid i bestyrelsen 
husker jeg særligt afviklingen af en række store 
arrangementer, særligt pinsestævner og DMH. 
Desuden var opstartsweekenderne for hele kon-

kurrenceafdelingen et godt initiativ. Herudover 
deltog hele bestyrelsen i et løbende ”klubudvik-
lingsprogram” under unionen, hvilket i mine øjne 
var med at gøre vores ”forretningsgange” endnu 
bedre.

Hvorfor mener du, at der er brug for en svøm-
meklub/sportsforening i Glostrup?
For det første er det jo vigtigt, at alle børn lærer 
at svømme! Dernæst, så er GSK i mine øjne 
en unik sportsforening i Glostrup, da man har 
mulighed for at dyrke sport på højeste plan på 
tværs af alder og køn.  
 
Har du et par sjove anekdoter om klubben?
Uha, det kniber med at huske det:-) Julefroko-
sterne for lederne og trænerne var altid særde-
les fornøjelige! I den forbindelse husker jeg, at 
vi et år klædte den daværende formand (Niels 
Thor Mikkelsen) ud som dronningen, og satte 
ham til at holde nytårstale for hele forsamlingen. 
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Hvornår indtrådte du i bestyrelsen? 2005-2012.

Hvad var det specielle ved Glostrup Svømmeklub, 
som bevirkede, at du blev engageret i klubben?
Jeg er født og opvokset i klubben, som tidligere 
svømmer:
-   startede det år, som svømmeklubben begyndte 

i hallen 
-  svømmede frem til 1997 (på fuld tid) og til 

1999 (på deltid – nok mest som hjælp til bl.a. 
holdmesterskaberne)

-  kom tilbage til klubben i 2002 som hjælpetræ-
ner på 1. første holdet. Derefter ansvarlig for 
holdet, indtil klubben valgte at træde ind i VAT. 

-  Da klubben trådte ind i VAT, valgte jeg at blive 
tilbage i klubben i konkurrenceafdelingen på T2

-  Træner for T2 frem til 2006 herefter sad jeg i 
bestyrelsen og div. udvalg

-  Trådte ud af bestyrelsen i 2012 og blev aktiv i 
GSKs venner samt i andre udvalg i klubben

-  2014 blev jeg holdleder for de små konkurren-
cehold i forbindelse med, at min ældste datter 
startede til konkurrencesvømning

Forandrede klubben sig i din tid som formand 
– og hvordan?
I min tid som formand valgte jeg at have særligt 
fokus på svømmeskolen, da VAT på det tids-

Elise Stanley Brevald 
punkt trillede sin stille og fornuftige gang. 
Og så stod jeg i spidsen for klubbens 40 års 
jubilæum, hvor der blev afholdt en flot reception 
med besøg fra såvel svømmeverdenen, som de 
øvrige lokale sportsforeninger i Glostrup. 

I svømmeskolen skulle ungerne ikke længere 
gå på hold 5F og 6D, men i stedet på Søstjer-
ne-holdet, Delfin-holdet, Pingvin-holdet etc. GSK 
skulle stå for super kvalitet i svømmeskolen, der 
blev gjort op med banesvømningen, og der kom 
gennemsnitligt tre trænere pr. hold – to erfarne 
og en hjælpetræner.  

Efter lange og seje træk med kommunen lykke-
des det også i min tid som formand at få flyttet 
tiderne for babysvømning fra om eftermiddagen 
til om morgenen - så babyer og småbørn kom 
friske og oplagte i vandet. Midt i denne succes fik 
vi også indgået en aftale med kommunen om, at 
sætte varmen i bassinet op, så de små pus bedre 
kunne holde varmen, mens de var i vandet.

GSK havde få år forinden taget Klubmodul i 
brug, som også indeholder den del, som præ-
senterer hjemmesiden. Hjemmesiden trængte til 
et nyt og anderledes udtryk – for bl.a. at under-
støtte budskabet om fornyelsen i svømmeskolen, 
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så det blev også gennemført. Det samme gjorde 
sig gældende for vores klublokale, som ikke læn-
gere lå i kælderen, men var flyttet til stueeta-
gen i Fritidscentret. Det trængte til en ordentlig 
omgang, så der blev malet, sat nye skabe op, 
ryddet ud og indrettet to sektioner – et ’kontor’ 
og en ’dagligstue’.

Hvilken betydning havde det for svømmerne, 
trænerne, hjælperne?
Det gav trænerne et ordentligt boost, at de 
kunne mærke den megen fokus på dem og de-
res arbejde. Omkring os kunne vi lytte os til, at 
forældre til svømmebørnene var positive og følte 
’at de fik børn der blev dygtige til at svømme og 
kvalitet for pengene’.

Hvilken betydning havde det for dig?
Alt – klubben har altid været mit andet hjem.

Er der noget, der står som specielt sjovt fra din 
tid i Glostrup Svømmeklub?
Generelt: Den specielle ånd og ’en stor familie’, 
som GSK altid har stået for. 
Besvaret ud fra da jeg var svømmer: 
Ja, de sindsyge træningsprogrammer, som vi 
somme tider blev udsat for (her tænker jeg både 
i Bennys og Lasses tid som træner. Benny der 

stod for den gamle skole, hvor det var kæft, trit 
og retning; og Lasse, som stod for fornyelsen) 
– det var dælme ikke sjovt, da jeg stod i det, 
men i dag er det hyggeligt at tænke tilbage på. 
Vildt er nok, at jeg stadig kan huske nogle af 
de serier, som kroppen skulle bankes igennem 
fx i udendørsbassin 30x200 rygcrawl-arme eller 
2400 m sprint fordelt på 2x400 crawl, 4x200 
rygcrawl og 2x(4x100) rygcrawl. 

Det samme for de mange stævner, træningslejre 
og ture, som vi har været på. Der har altid væ-
ret en super stemning og fantastisk opbakning 
fra trænere, svømmekammerater, holdledere og 
andre forældre i klubben. 

Hvad skete der af ’store begivenheder’, der har 
fået betydning for klubbens historie, i din tid 
som formand?
Det ved jeg dælme ikke. Klubbens 40 års jubi-
læum?

Hvorfor mener du, at der er brug for en svøm-
meklub/sportsforening i Glostrup?
Fordi alle børn har fortjent at have et frirum, 
hvor de med gode venner og relationer, skal 
have mulighed for at dygtiggøre sig og få nogle 
fantastiske oplevelser.
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Har du et par sjove anekdoter om klubben?
Hvor skal jeg starte… nu har jeg blot skrevet 
nogle!

Under Bennys træning:
- Udendørs vandtræning i tordenvejr
-  En super fed USA-træningslejr, hvor vi svøm-

mede i et bassin på militærbasen Miramar i 
Californien (bassinet og faciliteterne er med i 
Top Gun – filmen)

-  Træningsdage, hvor Benny fyldte hallen med 
cigarrøg, mens vi padlede frem og tilbage i 
bassinet og dårligt kunne se frem over vandet 
for bare røg

-  Når der var landskampe (som regel om ons-
dagen dengang), så blev der sagt: ’I kender 
jo dagens program, så vi ses i halvlegen’. Vi 
trænede det samme program onsdag efter 
onsdag, så ingen var i tvivl om programmet

–  Benny sad så og så fodbold sammen med 
livredderne inde i deres lokale – og vi bare 
svømmede og svømmede, for man turde ikke 
gøre andet dengang! 

-  De mange timers svømmeben-træning, som 
jeg skulle svømme sammen med Peter Rohde 
og Kim Lie. 

Under Lasses træning:
-  Tommy som, på en træningslejr, kørte ned af 

vandrutchebanen med badebukserne om ank-
lerne 

-  Morten og Torben, som mødte op i vintertøj til 
en morgentræning i badesøen

-  En svømmer som spiste 1 kg matadormix på 
under en time, da vi var i bus på vej til træ-
ningslejr

-  En Italien-træningslejr, hvor vi flere gange om 
dagen kørte 70 km frem og tilbage til træning 
(- og så Grease, da det var den eneste film 
i bussen), fordi der ikke var vand i bassinet, 
hvor vi boede. Det var i øvrigt også på denne 
træningslejr, hvor bussen blev ved med at gå 
i stykker! Og hvor vi endte med at få mange 
fripas – for hver gang Danmark vandt en kamp 
i EM-fodboldturneringen, så fik vi fripas – så 
det blev til mange!

- Bilvask på taget af Glostrup Centret
-  Hjemlig hygge hos ’Bedste’ (Niels Thors sviger-

mor) i Århus til et DM, hvor vi spiste alt det vi 
ikke må som svømmere, passede ikke vores 
sengetider, og svømmede så hurtigt som aldrig 
før!

-  Det var overhovedet ikke indbydende mad, 
som vi fik serveret på flere træningslejre og 
ikke mindst hver gang, vi var i Langenhagen!
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I dag medlem af USA, Udvalget for Store Aktivi-
teter. 

Hvornår indtrådte du i bestyrelsen? 
2007.

Hvor længe sad du i bestyrelsen?
6 år, heraf formand i 2010, 2011 og 2012.

Hvad var det specielle ved Glostrup Svømme-
klub, som bevirkede, at du blev engageret i 
klubben? 
Mine børn svømmede i klubben og fra vores ture 
med dem til Langenhagen kendte jeg også lidt til 
nogle af de mere aktive.

Forandrede klubben sig i din tid som formand 
– og hvordan? 
Nej det synes jeg egentlig ikke. Jeg gjorde, hvad 
jeg kunne for at følge gamle gode rutiner, der 
var etableret af gode folk før mig. Vi var stadig 
rimeligt nye i VAT, men samarbejdet fungerede 
godt med de andre klubber. Vi fik renoveret træ-
ningslokalet i kælderen.

Hvilken betydning havde det for svømmerne, 
trænerne, hjælperne?
Renoveringen af træningslokalet i kælderen har 

Gregers Jungersen
betydet meget bedre muligheder for dry-land 
træning i alle aldersklasser.

Hvilken betydning havde det for dig?
Det gjorde det hele meget nemmere, at der var 
kendte rutiner for de fleste opgaver.

Er der noget, der står som specielt sjovt fra din 
tid i Glostrup Svømmeklub?
Jeg har altid sat stor pris på rejserne til først 
Langenhagen og fra 2008 til Berlin. Det er vig-
tigt, at kunne hygge med andre forældre uden, 
der er store og tunge opgaver, der skal løftes.

Hvad skete der af ’store begivenheder’, der har 
fået betydning for klubbens historie, i din tid 
som formand? 
Nej, det mener jeg ikke.

Hvorfor mener du, at der er brug for en svøm-
meklub/sportsforening i Glostrup?
Jeg har kun boet i Glostrup 1 år fra 1994-95, så 
for min skyld kunne klubben lige så godt have 
ligget et andet sted.

Har du et par sjove anekdoter om klubben?
Første eller anden gang familien var med til et 
solrigt stævne i Langenhagen, var min kone 

Vi giver ordet til klubbens formænd
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Gitte på job som tidtager sammen med erfarne 
Niels Thor. Selvom Gitte egentlig havde pause, 
spurgte Niels om hun ikke lige kunne tage denne 
tid, hvilket hun naturligvis sagde ja til. Så Gitte 
trådte op på kanten og lænede sig ud som en 
god tidtager for at få den helt rigtige tid. Det var 
50 m fly, og Niels havde set, det var Jonas Sø-
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rensen, der var i vandet. Jonas skuffede ikke og 
satte begge håndfalder mod vandet i indslaget, 
så en stor bølge slog op direkte i hovedet på Git-
te. Niels, der var gået 4 meter bagud i sikkerhed 
før indslaget, gik frem igen, tog uret fra en paf, 
drivende våd Gitte og sagde ”1000 tak”. 
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Hvor længe sad du i bestyrelsen?
2012-2015, formand 2013-14
SU, K-Ansvarlig, Formand og svømmeskolean-
svarlig.

Hvad var det specielle ved Glostrup Svømme-
klub, som bevirkede, at du blev engageret i 
klubben?
Min datter var K-svømmer og jeg fandt det na-
turligt at deltage aktivt omkring arbejdet med at 
holde hjulene omkring klubben kørende og tage 
et ansvar for driften.

Forandrede klubben sig i din tid som formand 
– og hvordan?
Vi ophørte samarbejdet med TRI og overtog 
Parkstafetten. Vi havde hjælp fra kommunen, og 
særligt DS var behjælpelige med det juridiske. 

Hvilken betydning havde det for svømmerne, 
trænerne, hjælperne?
Vi har mistet faste svømmere fra TRI ca. 40 stk. 
Vi mistede desværre også vandtiden. Samarbej-
det med det nye TRI var på ”tålt” kontakt hvilket 
gjorde, at vi fik træningslokalerne og klubloka-
let for os selv, og alt materiale ejendom tilfaldt 
GSK. Vi kom ud af samarbejdet uden at miste 
vores ”ejendom” af Parkstafetten. Bestyrelsen 

Lisbeth Hjorth Brandt
havde et stort samarbejde omkring forløbet.
Tror ikke svømmere og trænere har mærket 
forskellen. Der er blevet brug for flere hjælpere 
og frivillige bag kulisserne til Parkstafetten. Vi 
måtte starte med ingen viden om planlægning, 
leje, tilladelser osv.

I dag fungerer Parkstafetten og er planlagt tidligt 
på året, så alt er på plads inden sommerferien.

Hvilken betydning havde det for dig?
Det var et meget hårdt men også meget lærerigt 
år. Bestyrelsen omkring var en stor hjælp.
Jeg blev også meget bevidst om, hvor betyd-
ningsfuldt det var, at klubben ikke mistede for 
meget ved denne ”skilsmisse”.

Er der noget, der står som specielt sjovt fra din 
tid i Glostrup Svømmeklub?
Stævnerne, Berlinturene og sammenkomsterne, 
vi var en godt sammentømret forsamling, både 
vores børn og blandt forældrene.

Hvorfor mener du, at der er brug for en svøm-
meklub/sportsforening i Glostrup?
Alle børn bør lære at svømme, hvad enten det 
er for at overleve, hvis man falder i, eller på 
K-niveau. Til svømning kan alle aldre være med. 

Vi giver ordet til klubbens formænd
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Glostrup Svømmeklub bør støttes politisk og 
min holdning er, at vi bør bevare de haller, der 
er tilbage rundt omkring, jeg tror desværre, at 
der vil forekomme langt flere drukneulykker, hvis 
børnene ikke har svømmeundervisning i skolerne 
og de eksisterende klubber. Selv voksne ønsker 
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at lære teknikken, fordi de ønsker, de kan svøm-
me i havvand. 

”Så længe der er vand omkring Danmark, er der 
brug for svømmeklubber”.
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Hvornår og hvordan blev du en del af Glostrup 
Svømmeklub? 
Jeg blev medlem af Glostrup Svømmeklub i 
1969 efter at have været aktiv svømmer og ungt 
bestyrelsesmedlem i TIK Svømning. Her var jeg 
indehaver af de fleste klubrekorder og havde 
da også hentet flere medaljer hjem til TIK ved 
de sjællandske seniormesterskaber. Kort fortalt 
kom jeg i konflikt med et par ledere i bestyrel-
sen - her også formanden - og jeg så ikke anden 
mulighed end at skifte klub. Det blev så Glostrup 
Svømmeklub, dels på grund af langbanen og 
dels på grund af, at jeg boede i Albertslund. Det 
var tæt på, og jeg havde ikke så mange år tilba-
ge som aktiv svømmer. 

Hvor længe var du en aktiv del af klubben? 
Jeg svømmede i Glostrup til og med 1970, vandt 
nogle sjællandsmesterskaber og blev spurgt om 
jeg ville være træner. Det var jeg indtil 1977. Så 
kom TIK Svømning igen og spurgte, om jeg ville 
vær cheftræner der. Det var jeg til 1982. 

Hvorfor blev det lige Glostrup Svømmeklub, som 
kom til at få en speciel rolle for dig? 
Det var en god svømmeklub med aktive og en-
gagerede ledere og efterhånden kom der mange 
gode svømmere. Vi havde optimale muligheder 

Kaj Aagaard
til træning i sommerperioden, hertil gode træ-
ningslejre. Lederne gjorde et kæmpe arbejde 
for at skaffe os træningsmuligheder i nabobyer-
nes svømmehaller om vinteren. Vi kørte vidt og 
bredt til Taastrup, Brøndby, Albertslund, Vanlø-
se og endog så langt væk som Holte. Det gav 
sammenhold og godt kammeratskab. Det kan 
kun gøres, hvis forældrene bakker op - og det 

Vi giver ordet til en tidligere træner
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gjorde de. Glostrup Svømmeklub var som en 
stor familie.   

Forandrede klubben sig i din tid som træner 
– hvordan og hvilken betydning havde det for 
klubbens medlemmer og trænere – og dig?
Klubben forandrede sig i min tid - til at blive en 
af de bedste klubber på Sjælland. Albertslund 
var bedst, men vi var absolut med helt frem-
me i toppen, hvad angår medaljer. Egentligt lidt 
utroligt, at vi vandt 40 medaljer ved forskelli-
ge danske mesterskaber og 240 medaljer ved 
forskellige sjællandske mesterskaber med disse 
træningsmuligheder - om vinteren. Men vi ville 
og vi var respekterede for det.

Som æresmedlem har du haft en stor rolle i 
GSK – var der plads til din store personlighed 
i klubben?
Jeg er ikke æresmedlem i Glostrup Svømme-
klub - endnu - men jeg tror, at min personlighed 
som træner, lærer og menneske udviklede sig 
i takt med arbejdet med de mange svømmere, 
der gennem mine år i klubben har været med 
til at præge udviklingen. Dels med deres resul-
tater - og ikke mindst med deres personlighed. 
Jeg ser tilbage på den tid som en rigtig god tid i 
mine ungdomsår. Min tid som træner i  Glostrup 

svømmeklub har absolut været med til at forme 
min videre udvikling - som instruktør, konsulent, 
leder af udviklings- og uddannelsessektionen i 
DSLF og senest som formand for Dansk Svøm-
meunion 2002-2012.  

Er der noget der står som specielt sjovt fra din 
tid i Glostrup Svømmeklub  
Der er mange sjove anekdoker, men de skal 
fortælles mundtligt. Det er en meget stor glæde 
for mig i dag at møde tidligere svømmere, høre 
dem fortælle om oplevelser med svømningen og 
få fortalt, at de har været glade for deres tid i 
Glostrup Svømmeklub. At den tid har været med 
til at forme dem videre frem i livet. En ting er 
resultaterne, men når alt kommer til alt, er det 
de personlige relationer, oplevelser og prægnin-
gen i miljøet, der har betydning.

Hvorfor mener du, at der er brug for en svøm-
meklub/sportsforening i Glostrup?
Det er indlysende. Alle børn og unge skal have 
mulighed for at dyrke deres interesser i fritiden 
- og gerne sammen med andre. Desværre er der 
flere og flere udsatte i dagens Danmark, og det 
er ikke en selvfølge, at alle kan være med. Dem 
må vi hjælpe på anden måde. 
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Fotominder
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Træningspassene er forholdsvis korte (4000 til 5000 m. pr. dag), 
men med en masse kvalitet (sprint).

Uddrag fra en træningsdagbog
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Uddrag fra en træningsdagbog
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