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Generalforsamling, onsdag den 9. februar 2022 
 

GLOSTRUP SVØMMEKLUBS BERETNING FOR 2021 

I to sæsoner har Danmark været påvirket af corona-situationen og vi kan endnu en gang se tilbage på en 
sæson, som par præg af nedlukninger og aflyste aktiviteter i første del af året.  

Glostrup Svømmeklub har i 2021 haft hovedfokus på: 

• Fastholdelse af medlemmer i både svømmeskolen og konkurrenceafdelingen 
• Rekruttering af nye trænere og uddannelse  
• Nyt samarbejde med DGI og indførsel af svømmeskolekoncept 
• Corona-tilskudspuljer og fondsansøgninger  

GSK har i dag godt 870 medlemmer, hvoraf 830 er børn og unge under 25 år og er dermed Glostrup 
Kommunes største forening i medlemstal. GSK ser det som en vigtig opgave, at være med til at lære 
børn og unge i Glostrup at svømme og blive trygge ved vand. I Danmark viser det sig at hver 3. person, 
ikke kan svømme 200 m og det på trods af, at alle mener, det er vigtigt at kunne svømme.  

I årets første tre måneder var al svømmeundervisning, aktiviteter, mærkesvøm, stævner, træning mv. 
lukket ned. I april startede al undervisning og træning op igen og sæsonen blev forlænget frem til skoler-
nes sommerferie.  

For at yde en lille smule kompensation for svømmeskolens manglende undervisning, valgte bestyrelsen 
at give svømmeskolens medlemmer 15 pct. rabat, hvis de tilmeldte sig til sæson 2021/22 inden, der blev 
åbnet op for alle. Over 400 gamle medlemmer valgte, at tilmelde sig igen med rabat.  Tak for den store 
opbakning og til at melde sig ind igen. Det betød at flere holdtyper allerede var udsolgte før tilmeldingen 
blev åbnet for nye medlemmer.  

 
Svømmeskolen 

I april blev der igen grønt lys for at åbne fritidsaktiviteter op igen i foreningsregi. Alle hold kom i vandet 
igen og holdene fik i år holdt afslutning på hvert sit hold. Der blev desværre ikke holdt større aktiviteter 
for svømmeskolen, da der stadig var restriktioner ift. forsamlinger og at fokus var på at få gennemført så 
megen undervisning som mulig. 

Den nye sæson i 2021 startede op 3 uger senere end normalt, da vi oveni corona-nedlukningen fik en 
lukning af svømmehallen på 10 uger fra primo juli til 20. september. Svømmehallen skulle have udskiftet 
vandfiltersystem og vandbehandlingen, som var blevet 42 år gammelt og trængte til udskiftning. Reno-
veringen var planlagt, før der var noget, der hed corona, så varslingen var i god tid, den faldt bare på et 
uheldigt tidspunkt. Sæsonen blev forlænget til sidst i juni, så bliver lige så lang som en normal sæson.  
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Renoveringen blev færdig til tiden og den nye sæson startede op mandag den 20. september 2021.  
780 børn og voksne startede på i alt 70 forskellige holdtyper. Svømmeskolens hold er fordelt med 39 
hold i det lave undervisningsbassin og 31 hold i det store bassin.  

Det er dejligt at se, at mange hold er fyldt op med 100 pct. belægning. Det er kun voksenhold og et ny-
opstartet ”Skills” hold for børn, der både vil lære alle svømmediscipliner og lave andre vandaktiviteter, 
som har ledige pladser.  

Fra 1. august fik vi ansat en ny svømmeskoleleder, som i det daglige koordinerer trænerbesætning ved 
sygdom, tager sig af den løbende forældrekontakt, og planlægger sæson og holdsammensætning samt 
andre aktiviteter i svømmeskolen. Svømmeskolelederen er i samarbejde med bestyrelsen med til at ud-
vikle og coache trænere i forbindelse med undervisning mv. Det har været en stejl oplæringskurve, når 
en svømmeskole med næsten 800 medlemmer skal køre i hverdagen, så det er bestemt godt at have 
den post besat igen.   

Vi må konstatere at corona-perioden har været hård ift. at fastholde trænerne i svømmeskolen. Vi har 
desværre mistet en del trænere, da de unge mennesker har fundet andre jobs i coronaperioden. Vi har 
derfor en sæson, hvor mange trænere skal læres op og sendes på kursus i løbet af 2022. Vi kører derfor 
med en trænerstab, der antalsmæssigt er lige i underkanten ift. afløsning ved sygdom mv. Vi forsøger, at 
få rekrutteret løbende, så vi er bedre rustet til næste sæson.  

I 2021 søgte vi DGI/DIFs udviklingspulje og fik 30.000 kr. i tilskud til at indføre DGIs svømmeskolekon-
cept. Alle svømmeunderviserne har været på kursus med DGI-instruktør og svømmebogen er endeligt 
sendt i trykken, så den kan komme ud på de yngste hold i svømmeskolen. Fra næste sæson vil konceptet 
være implementeret og underviserne klædt på til at undervise efter det. GSK har en stor bredde og vi 
udviklinger løbende svømmeskolen, så vi kan tilbyde bedre undervisning. Det er vi sikre på kommer til at 
ske med svømmeskolekonceptet, hvor der er en klar rød tråd gennem holdene.  

Den 27. november afholdte GSK-vennerne deres traditionsrige juletræsfest for svømmeskolen, hvor 
godt 60 børn og voksne deltog.    

Vi vil gerne takke alle ansatte i svømmeskolen og frivillige for jeres store indsats for at få svømmeunder-
visningen til at fungere, også når der er trænermangel pga. de mange coronaisolerede nærkontakter  og 
smittede her sidst på året.  

 
Konkurrenceafdelingen 

I nedlukningsperioden i starten af året holdt alle tre talenthold gang i aktiviteterne ved online fællestræ-
ning eller træning uden for i mindre grupper. Hele vejen igennem har der været super engagerede træ-
nere, der har sørget for at holde sammen på holdene, så svømmerne ikke mistede modet helt med al 
den ”tørsvømning”.  

I april hoppede holdene i vandet igen, men der var lange udsigter til rigtige svømmestævner, som først 
startede op igen efter sommerferien.   
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2. afdeling af klubmesterskaberne blev afholdt den 5. juni, så klubmestrene kunne hædres til den uden-
dørs sommerafslutning i slutningen af juni. Her blev der også overrakt flids- og præstationspokaler og 
svømmenåle.  

Efter lang tids nedlukning i starten af året, var det en kærkommen håndsrækning at talentsvømmerne 
kunne samtræne med Vest Brøndbys talentsvømmere i den 10 uger lange nedlukning af Glostrup Svøm-
mehal pga. renoveringen. En stor tak til Svømmeklubben Vest Brøndby og Brøndby Kommune for at det 
kunne lade sig gøre, at svømme sammen i august og september. Det reddede helt sikkert formen og mo-
tivationen hos svømmerne.    

Samarbejdet er fortsat med de fleste trænere i K-afdelingen i sæson 2021/22, så der kun skulle rekrutte-
res en ny træner til T3. Trænerteamet består af 6 trænere, hvor Lasse Bødiker er koordinerende teamle-
der samtidig med at træne T1.  

Den 13. – 15. august tog de 3 T-hold ca. 35 børn i alderen 7 – 12 år på opstartstur til Maribo. Forårets 
træningslejr var igen blevet aflyst og der var brug for, at holdene blev rystet godt sammen, og få en 
masse gode oplevelser.   

I efterårsferien gik træningsturen til Tommerup på Fyn, hvor talentholdene har været mange gange før. 
T-holdene var afsted 4 til 5 dage, hvor der blev svømmet baner, øvet teknik og hoppet ned fra det lange 
tov over vandet. Dejligt at se de 3 T-hold afsted igen med engagerede holdledere og trænere på kanten.  

Der skal ikke herske tvivl om, at 2021 igen har været et hårdt år for alle i og omkring konkurrenceafde-
lingen. Svømmernes tålmodighed er blevet sat alvorligt på prøve, og for mange har den manglende 
vandtræning 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 
efterårets stævner.  

Udover at ramme svømmerne har de varierende restriktioner også sat K-afdelingens trænere, holdle-
dere og bestyrelsen på ekstra arbejde. Vi takker alle i K-afdelingen, for deres indsats trænere, såvel som 
frivillige forældre mv.  
 

VG17- samarbejdet 

Klubbens konkurrence- og eliteoverbygning VG17 (Vest Brøndby-Glostrup anno 2017) består af to hold 
der danner et start- og træningsfællesskab. Svømning er en træningsintenssiv sport og uden et samar-
bejde ville GSK ikke have mulighed for at tilbyde svømning efter 11-12- års alderen på grund af mang-
lende vandtid i Glostrup.   

Det har også været et hårdt år for svømmerne i VG17, hvor de unge mennesker har mistet deres hver-
dag, som er bygget op om svømning. Flere går i idrætsklasser og er under Team Danmark ordning på en 
ungdomsuddannelse, hvor sporten er en integreret del af skolegangen. Alle har mistet deres daglige ru-
tiner, hvor svømning og træning er en stor del af deres liv.  
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I nedlukningsperioden var det kun de ”professionelle” svømmere, der måtte træne dvs. dem der havde 
kravtid til senior DM til sommeren 2021 og det var kun omkring halvdelen af svømmerne på VG17s før-
stehold. Det har været svært både for dem, der måtte træne i bassinet og dem der trænede udenfor, at 
blive ved med at finde motivationen, til de mange træningstimer. 

I sommerferien stoppede Thomas Lund, som cheftræner for VG17, da han skulle videre mod nye udfor-
dringer. Under hans ledelse fik vi et indblik i, hvad det kræver at opbygge en bred bruttotrop på ju-
nior/seniorniveau, og det er ikke altid nemt med de rammer og forhold, vi kan tilbyde på Vestegnen. 

Til 1. august fik vi ansat Kim Skou Hansen som ny cheftræner. Han kommer med en lang trænererfaring 
fra en del forskellige sammenlignelige klubber. Vi er glade for at opstarte samarbejdet med Kim og ser 
frem til sammen at videreudvikle samarbejdet i VG17 og imellem de to klubber.   

VG17 havde svømmere med til både Danish Open i april 2021, som blev afviklet svarende til retningslin-
jerne for ”professionel idræt”. Der var også enkelte med til DM-senior i juli i Århus. Men de lange ned-
lukningsperioder havde gjort at færre havde kravtider, da dem der ikke havde kravtider på forhånd, ikk e 
kunne træne i vand og dermed var svømmeformen væk i foråret 2021.  

Ved sæsonstart 2021/22 startede omkring 26 svømmere på H2 og 22 svømmere på H1. Begge hold 
skulle til udlandet H1 til Mallorca og H2 til Grækenland. Begge hold havde brug for at komme på nogle 
fede træningslejre og få nogle gode oplevelser sammen.  

VG17 skulle svømme i 3. division i år og deltog i holdkonkurrencen i Ringe på Fyn. Svømmerne tog af 
sted sammen med Solrød Svømmeklub, for at fylde bussen op. Det giver et godt sammenhold at 
svømme for en samlet pointstilling, hvor alles præstationer er med til at give holdets samlede placering.  

I efteråret var der planlagt at afvikle en del af de aflyste mesterskaber. Der er blevet afholdt DM år-
gangsmesterskaber i september, for dem der var årgangssvømmere før sommerferien og Østdanske for 
junior/seniorsvømmere og DM junior kortbane i efteråret. Så der har været travlhed for de ældste 
svømmere.    

Andre aktiviteter  

• Stævner  

Vi nåede lige akkurat at afvikle Adventsstævnet 5. december 2021, før den nye coronavariant 
igen lagde store dele af Danmark ned. Det var det første ”rigtige” stævne GSK afholdte i 2 år. 
Det var fantastisk at se, de mange glade svømmere med nissehuer på til et næsten normalt 
stævne igen. Tak til alle hjælperne. Det er en del af klubbens DNA at kunne afholde disse stæv-
ner.  

• Fonde, tilskudspuljer og sponsorarbejde 
Bestyrelsen har brugt en del arbejde på at søge tilskudspuljer og andre fondsansøgningen for, at 
sikre kompensation for de aktiviteter foreningen normalt tjener penge på. Det gør, at klubben 
kommer økonomisk godt igennem corona-perioden og kan bruge midler til at investere i aktivi-
teter og udstyr til undervisning i svømmeskolen og konkurrenceafdelingen.  
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Det er desværre ikke blevet til et sponsorstævne i 2021 dels pga. hallen var lukket frem til 20.9 
og dels pga. de mange stævneaktiviteter i starten af året, og det har været svært at finde en fæl-
les dato.  Det er dog en vigtig indtægt for både svømmere og klubben, så vi regner med at være 
tilbage med et nyt sponsorstævne i efteråret 2022.  

I slutningen af året fik sponsorudvalget og holdlederne koordineret et salg af bambussokker for 
at skaffe penge til klubben i en tid, hvor vi ikke har nogen indtægter fra stævner. Alle svømmere 
i konkurrenceafdelingen og GSK’ere i VG17 hjalp til med at sælge sokker.  

Samarbejde med Glostrup Fritidscenter og kommune 

Vi får et stort tilskud fra kommunen til materialer, kurser og aktiviteter for børn og unge under 25 år i 
henhold til Folkeoplysningsloven. Det betyder at vi både kan have en svømmeskole med mange hold og 
en konkurrenceafdeling, som er vigtigt for senere rekruttering af trænere mv.  

Bestyrelsen har løbende dialog med Glostrup Fritidscenter (GFC) vedrørende den daglige gang og forhol-
dene i svømmehallen. I 2021 investerede GI i et nyt højttaleranlæg, som vi får glæde af til vores stæv-
ner. GI har også opsat to nye digitale træningsstopure, så der er et synligt ur i begge ender af bassinet., 
Det har længe været ønsket, at få to ure, da svømmerne ikke kunne se det gamle ur fra den dybe ende 
af bassinet. Tak for den flotte investering 

I 2021 har vi brugt tid på henvendelser til kommunen omkring flytning af bibliotek til GFC. Det kan især 
give pladsmæssige udfordrende ift. at afvikle store stævner. I 2020 skrev vi en henvendelse til Kultur- og 
Fritidsudvalget om vores bekymringer og behov for at kunne opretholde GSKs aktiviteter. Senest er der 
indgivet et høringssvar til budgetaftale 2022 i oktober. De første skitsetegninger lægger op til at ind-
drage alle arealer. Ud over stævner, er vi også bekymrede for den daglige gang og brug af klublokale og 
forrum samt afholdelse af officialskurser, trænerkurser mv., hvor både svømmehal og mødelokale er i 
funktion i forbindelse med undervisningen.  
Vi forsøger, at påvirke og få så stor indflydelse på processen, som muligt ved at løfte dialogen i både GSI 
regi og kommunens brugerbestyrelse. Det vil få store konsekvenser for klubben, hvis de nuværende akti-
viteter ikke kan opretholdes.  

Vi vil i samarbejde med DGI arbejde på at synliggøre, hvilke opgaver vi kan hjælpe kommunen med at 
løse i sammenhæng med fordeling af vandtid. Det kan fx være vi kan samarbejde med Vestervangssko-
len, som er blevet idrætsprofilskole om at udvikle et svømmetilbud til dem. Vi vil også gerne udvikle 
svømmeskolens muligheder for at tilbyde flere hold, der svømmer to gange om ugen for børn i alderen 7 
– 11 år.  

GSK har overlevet takket været træningssamarbejder med andre klubber, som har lagt faciliteter til at 
Glostrups svømmere. Samtidig giver det plads til de mange svømmeskolehold i hallen. Vi fortsætter ar-
bejdet med at tale både løsninger på den korte bane med vandtid og adgang til bassiner og løsninger på 
den lange bane at få en svømmehal mere i kommunen.  

Frem mod 2022 
Vi ser endelig frem mod lysere tider uden ”frygten for”, at nye restriktioner bliver indført. Vi vil i 2022 
arbejde på at få en ny lækker hjemmeside, få opdateret drejebøger og opgavebeskrivelser, få indflydelse 
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på udnyttelsen af GFC ifm. flytning af bibliotek, deltage i Glostrup Festival, implementering af svømme-
koncept, og meget meget mere.  

Afslutning og TAK 

Til sidst vil bestyrelsen og jeg gerne sige tak til alle Jer, der i 2021 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. 

En stor tak skal også lyde til GSKs støtteforening Vennerne for at støtte klubbens svømmere og sociale 
arrangementer. Og tak for jeres store indsats til GSKs stævner.  

Vi plejer også at takke foreningens æresmedlemmer med en erkendelighed til generalforsamlingen og 
det vil vi gøre til sidst.  

Til sidst en stor tak til alle vores medlemmer og jeres tålmodighed i svære tider. Det betyder meget for 
os, at I stadig ønsker jeres børn skal lære at svømme og være en del af GSK.  
 

9. februar 2022 
//Mette Dam Mikkelsen,  

Formand for Glostrup Svømmeklub 


