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2020 i Haslev Svømmeklub har som ved mange andre aktiviteter i Danmark været 

præget af pandemien ’Covid-19’. Det har betydet at i foråret lukkede al aktivitet ned fra marts til 

slut maj og igen fra december. 

I perioderne hvor der har været svømning er alt forløbet næsten ’almindeligt’. Der er pålagt 

forskellige restriktioner fra regeringen pga. Corona og disse har været overholdt således at 

svømning og undervisning blev afviklet til tilfredshed for svømmere, trænere, andre tilknyttede og 

Haslev Svømmeklubs bestyrelse.  

Hovedaktiviteter er svømmeskoleundervisning og konkurrencesvømning. Herudover nåede vi at 

afvikle Haslev Vinter Cup. De øvrige aktiviteter som distancesvømning, klubmesterskab, mikro 

stævner, livredningsundervisning mm. har ikke været muligt at afvikle.  

Aqua-Camp blev udvidet i sommerperioden hvor der var åben for aktiviteter. Faxe Kommune 

ønskede at hæve antallet af deltagere, samt at afholde en camp i slutningen af sommerferien. 

Begge camps havde 60 deltagere og var en meget stor succes - svømmeklubben takker alle 

trænere, instruktører, medarbejdere, forældre, svømmehalspersonalet for en altid prisværdig 

indsats.  

Efter første lockdown blev sommerperioden forlænget. Afslutningen af sæson 19/20 og opstart af 

nuværende sæson er forløbet godt og med god tilslutning af nye svømmere. Det kan ses færre 

medlemmer, som antages at være en følge af pandemien. Juleafslutninger blev afholdt i mindre 

grad da der var restriktioner og lige før jul blev al aktivitet lukket ned igen. 

Generalforsamling blev afholdt i februar; her blev formanden genvalgt samt et nyt medlem valgt 

ind. Bestyrelsen havde stillet forslaget om at bestyrelsen fremadrettet bestod af 5 valgte samt de 

to ledere af svømmeskole og konkurrence afdeling. Forslaget blev vedtaget. Bestyrelsen 

konstituerede sig på efterfølgende bestyrelsesmøde.  

Der er afholdt 7 bestyrelsesmøder i 2020 samt flere udvalgsmøder, flere af disse var virtuelt pga. 

Covid-19 forsamlingsforbud.  

Svømmeklubben indgår i Folkeoplysningsudvalget, med Susanne Schultz som kandidat, i Faxe 

Kommune med henblik på også at have indflydelse på hvordan kommunens midler tildeles. 

Haslev Svømmeklub deltager i dialogen om etablering af nye svømmefaciliteter (svømmehal). 
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Sponsorerer og Samarbejdspartnere 

 
Svømmeklubben har ikke haft en hovedsponsor i 2020. 
 
Klubbens takker alle sponsorer der har bidraget til arbejdet i svømmeklubben på tværs.  

 Rema 1000 Haslev 
 SuperBrugsen Haslev 
 Danske Bank Haslev Fonden 
 Nordea Fonden 
 Sparekassen Sjælland 
 Lions Club 
 Odd Fellow 
 EDC Haslev 
 Faxe Kommune 

 
Aktivitetsudvalget står altid klar ved arrangementer for klubben, stævner, samt endog ved 

svømmehallens aktiviteter. Aktivitetsudvalget takker også for alle de generøse bidrag der er 

modtaget til videresalg af kage, toast mm. Overskud tilgår konkurrenceafdelingen.   

Svømmehallens ledelse og personale har svømmeklubben som altid, haft et godt samarbejde med 
i det forløbne år.  Personalet er altid hjælpsomt og er en naturlig del af de daglige aktiviteter der 
sker i og omkring klubben – Stor tak til alle. 
 
Dansk Svømmeunion har igen i 2020 rådgivet og deltaget i aktiviteter ved Aqua camp, instruktør 
kurser samt bestyrelsesarbejde. 
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Gennemgang af medlemsregister. 
 

Alder Køn Antal 2019 Antal 2020 

Mellem 0-12 år Mand 292 262 

Mellem 13-18 år Mand 40 35 

Mellem 19 - 24 år Mand 4 3 

Mellem 25-59 år Mand 40 35 

60 år og derover Mand 24 24 

Mellem 0-12 år Kvinde 279 183 

Mellem 13-18 år Kvinde 26 33 

Mellem 19 - 24 år Kvinde 4 1 

Mellem 25-59 år Kvinde 61 47 

60 år og derover Kvinde 110 97 

I alt medlemmer i Haslev svømmeklub 880 820 

Træner/instruktør/bestyrelsen 
 

Under 25 år 22 

Over eller 25 år 22 

Livredning 47 

Vand Aerobic / Aqua Fitness 91 

 

I ovenstående er Aqua Camps ikke medregnet hertil 120 mellem 8 og 16 år. 
 
Udviklingen i medlemstallet har været nedadgående i en del år – i 2020 præget af 
tilbageholdenhed pga. Corona og usikkerheden hvordan sæsonen kunne afvikles. Der blev i 
sæsonen vurderet og om rokeret med henblik på mest optimal udnyttelse af klubbens tider. 
 
For sæsonen 2020/21 og med henvisning til bestyrelsens møde den 11. august 2020 besluttede 
bestyrelsen, at hvis Regeringen pålægger svømmehallerne at lukke i en del af denne sæson, vil 
medlemmerne få en forholdsvis tilbagebetaling for den periode, der er lukket. Eventuel tilbagebetaling vil 
ske ved sæsonafslutning. 
 
Halfordelingsplan foregår i samarbejde med andre klubber der benytter svømmehallen. 

Hjemmeside 

Haslev Svømmeklubs hjemmeside har løbende været vedligeholdt af Jørgen Essendrop. Han har 
også supporteret, når medlemmer har haft problemer ved tilmeldinger.  
I øjeblikket kan der kun tilmeldes hold via betaling med dankort. Der er fremlagt forslag om at det 
vil være hensigtsmæssigt, at også andre betalingskort og MobilePay kunne anvendes. 
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Med ønske og input fra bestyrelsen arbejdes der frem mod en modernisering af hjemmesiden, 
dette er aftalt til at start i kommende år, Klubmodul er bestilt til at assistere med opgaven.  
I første omgang vil det være svømmeskolen der varetager hjemmesideplejen, dette for at gøre 
siden mere aktuel og "levende". 
Alle i bestyrelsen har adgang til at kunne redigere siderne på hjemmesiden.  
 

Det er for alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer muligt at kunne sende mails og SMS fra 
hjemmesiden.  
Alle har også adgang til at lægge aktiviteter i kalenderen. Denne mulighed bruges som oversigt for 
klubbens aktiviteter. 
 
Generelt er hjemmesiden det naturlige sted at søge oplysninger om diverse aktiviteter i 
svømmeskolen, konkurrence afdeling og klubben generelt. 
Generelle e-mails er oprettet, f.eks. formand@haslevsvoemmeklub.dk, 
kasserer@haslevsvoemmeklub.dk, svoem@haslevsvoemmeklub.dk  

Økonomi 
Svømmeklubben kommer ud af 2020 med et regnskab præget af Covid 19 pandemien. 
På den korte bane, ser det ekstremt positivt ud, med et overskud på DKK 173.120,53. 

En del af overskuddet skal alene ses som en nedlukning af de planlagte aktiviteter som der plejer 
at blive gennemført. (Stævner, undervisning, events, sociale arrangementer)  

Indtægterne har været på normal niveau med 2019 – selvom der ikke har været muligt at afholde 
bl.a. sponsorstævnet. 

Knap 57% af indtægterne er kommet via kontingent – alt andet er finansieret på andre måder, 
herunder fonde, kommunale/statslige tilskud, sponsorer samt egenbetaling ifbm. 
events/aktiviteter. 

Klubben har i 2020 fået nogle ekstra ordinære tilskud fra statens puljer, samt der har været 
afholdt AquaCamp hvor hele finansieringen har været dækket af kommunen/covid 19 puljerne. 
Derudover har der været kommunale tilskud som har betalt for materialer / nyt udstyr til 
svømmehallen, som ikke indgår i regnskabet. 

Klubbens økonomiske fundament er derfor pt. særdeles velfunderet. 

Bestyrelsen har drøftet flere muligheder for kompensation grundet manglende undervisning – 
disse eventuelle omkostninger indstilles til godkendelse på generalforsamlingen – da det er en 

mailto:formand@haslevsvoemmeklub.dk
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ekstra ordinær situation, og påvirker alle medlemmerne i klubben. Omkostningerne, hvis 
generalforsamlingen godkender dette, medtages i regnskabet 2021.  

Svømmeskolen 

Trods en vanskelig afslutning på Sæson 2019/2020, hvor svømmehallen var lukket fra marts til 

juni, lykkedes at det at kunne tilbyde sommersvømning for alle medlemmer i juni og starten af juli. 

Sæsonen 2020/2021 kom godt i gang i starten af september, dog med et færre antal medlemmer 

end vanligt. Dette skulle vise sig heldigt, da nye Covid-19 restriktioner i slutningen af oktober satte 

en begrænsning på maks. 10 deltager pr hold, inklusiv instruktøren, for voksne, en udfordring, som 

det lykkedes at løse ved at dele bassinerne op og holde deltagerne i grupper på højest 9 personer 

+ instruktør. Børneholdene kunne fortsætte uændrede indtil nedlukningen i december, da 

forsamlingsforbuddet på 10 personer ikke var gældende for børn under 21 år. 

Den unormale afslutning på sæsonen 2019/20 gav ekstra udfordringer, da den nye sæson skulle 

opstarte, idet børnemedlemmerne ikke havde modtaget den vanlige anbefaling om hvilket hold, 

der ville være passende i den kommende sæson. Det førte til et større behov for rådgivning og 

mange børn, der skulle flyttes i starten af sæsonen. Et faldende antal tilmeldinger gav ligeledes 

behov for en større aktivitet for at få flere indmeldelser i svømmeklubben. 

Grundet Covid, har vi ikke haft forældre i hallen, det har givet mere ro blandt de nye svømmere, 

og vi vil se om vi kan fortsætte dette.  

Svømmeskolen har et godt samarbejde med K-afdelingen og 5 børn er rykket fra svømmeskolen til 

T-holdet. 

Fokus er fortsat på at uddanne og udvikle instruktørerne, og 3 instruktører har i 2020 gennemført 

instruktøruddannelsen.  

Susanne Schultz har i efteråret 2020, erhvervede bassin- livredderdommer certifikat. Så nu er der 

3 livredder dommere til at tage af vores egne instruktører og hjælpetrænere men også til at 

hjælpe andre klubber.  

Livredning 

Sikkerheden i svømmehallen er som altid prioriteret højt. Desværre måtte alle planlagte 
kurser og prøver i juni måned aflyses p.g.a. corona restriktioner.  
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Pga. pålagte restriktioner blev alle livredderkurser og prøver presset sammen i august måned 
– dette lykkedes dog til alles tilfredsstillelse. Både instruktører, folkeskolens svømmelærere 
og andre undervisere tilmeldte sig på hjemmesiden.   
25 af vore instruktører over 17 år aflagt bassinlivredderprøven og 11 hjælpeinstruktører 
under 17 år har aflagt underviserprøven.  
24 svømmelærere og 3 eksterne instruktører har gennemført prøveforløbet. 
  
Vi har i Faxe Svømmehal afviklet livredderkursus for Roklubben Vikings 12 
svømmeinstruktører. 
 
Tak til Jørgen Essendrup og Svend Erik Gade for arbejdet med undervisning og afholdelse af 
prøverne. 
 
Man kan læse mere omkring livredning på Haslev Svømmeklubs hjemmeside. 

Instruktører 

Uddannelse for instruktører internt har der desværre ikke været noget af grundet Covid 19, ej 

heller instruktørsamling. 

Forberedelsen for uddannelse og afholdelse af diverse prøver var på plads og vil blive genoptaget 
når Corona restriktioner bliver ophævet. 
 
Der er uddannet 1 voksen instruktør under DGI grunduddannelse  
 
Der er som det er lovbestemt indhentet børneattester for alle instruktører og hjælpeinstruktører 
over 15 år. Attester indhentes elektronisk og løbene når der kommer nye instruktører på. 
 

Svømmeklubben vil udtrykke stor tak til hele vores instruktørkorps, der yder en uvurderlig 

indsats. I 2020 har det været muligt at besætte alle instruktørjob og fortsat er der høj fokus på at 

uddanne de unge og egnede hjælpetrænere. Opretholdelse af et højt niveau af trænere 

opretholdes ved at tiltrække nye til, samt løbende efteruddannelse. 

Instruktørsamling 

Grundet Corona restriktioner og forsamlingsforbud blev instruktørsamlingen ikke afholdt som 

sædvanligt i august. I stedet for blev all instruktører instrueret af svømmeskolelederen ’on the 

spot’ hvilket og lykkedes til fulde. 



Bestyrelsens beretning for året 2020 
 

 
 

Haslev svømmeklub  Generalforsamling 
Bestyrelsens beretning                            13. april 2021 
for året 2020 Side 7 af 15  

Instruktører og hjælpetrænere ”kontrakt” inklusive guidelines udføres fortsat for at alle følger den 

røde tråd i klubben.  

Som altid blev nye og gamle instruktører orienteret om den kommende sæson i klubben – dette år 

fortrinsvis på mail samt på bassinkanten. 

Svømmeskolen vil fortsat prioritere indsatsen for at få instruktører på kursus eller op følgende 

seminarer. Efteruddannelse prioriteres så trænere kan få inspiration, formidle og fortsat udøve 

kompetent undervisning. 

Mikrostævne 
Grunder Corona restriktioner i 2020 blev der ikke afholdt Mikro stævner. 

Svømme-camp 

I sommeren 2020 afholdt svømmeklubben svømme-camp to gange. Det foregik den første uge og 

den sidste uge af skolernes sommerferie.  

Svømme-camp er et tilbud til børn mellem 7-12 år, Tilbuddet er både for børn fra svømmeskolen 

og andre, der gerne vil bruge dage på leg og motion i vand. 

Svømme-camp er et samarbejdsprojekt mellem Svømmeskole, Dansk Svømmeunion samt Rema 

1000. Susanne Schultz ledede svømmeskolen i samarbejde med hjælpeinstruktører og livreddere. 

Ugens aktiviteter bød blandt andet på Mindfullness, sjove aktiviteter på land, leg i vandet og 

selvfølgelig en masse svømning under kyndig vejledning af svømmeklubbens dygtige instruktører.  

De to svømme-camps var en stor succes og tilbagemeldingerne fra børn og forældre var meget 

positive. Der deltog ca 60 børn på hver svømme-camp, og en række engagerede instruktører, der 

sørgede for at afstandskrav og øvrige Corona regler blev overholdt - alt i samarbejde med 

svømmehallens personale. 

 

Faxe Kommune gav i 2020 svømmeklubben et tilskud til sommeraktiviteter for børn, så deltagelse i 

Aqua Camp’ene var gratis for børnene.   

 

Det påtænkes at lave svømme-camp igen til sommer 2021. 
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Haslev Vintercup 2020 

I januar 2020 blev der endnu engang afholdt Haslev Vinter Cup og endnu engang var det en stor 

succes – Rekord mange klubber og deltagere deltog ved stævnet som igen gav en pænt overskud 

til K-afdelingen. 

Det var første gang der var El-tid i hallen, hvilket gjorde vi alle blev 10 cm højere og stod med 

følelsen af, at vi også kan afholde stævner på højt niveau. 

Der skal lyde en stor tak til Tom Christensen for planlægning og afvikling af det fine stævne.  

Tak til forældre fra konkurrenceafdelingens der lagde stor energi og hjælp til opsætning, afvikling 

og oprydning. 

Arrangementer i samarbejde med Haslev Svømmehal m.fl. 

Grundet Corona har der ikke været afholdt DEN STORE SVØMMEDAG 2020. Vi håber meget at det 

bliver muligt i 2021. 

 
Billedet herunder er fra 2019 - DEN STORE SVØMMEDAG bliver afholdt i efteråret i Haslev 
Svømmehal i samarbejde med Haslev Svømmeklub og 2 Tri. Hovedsponsor er REMA 1000. 
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Distancesvømningen i 2020: 

Grundet Corona har der ikke været afholdt DEN STORE SVØMMEDAG 2020. Vi håber meget at det 

bliver muligt i 2021. 

Kulturnat 2020. 
Kulturnatten 2020 var aflyst pga. Corona. 
 

Nye tiltag i svømmeskolen. 
Aqua Cross Training 
Et nyt hold under ledelse af Linda og Gorm, der kombinerer Cross Fit øvelser på land og i vand med 
svømning. Holdet er for unge og voksne og foregår onsdag aften. Det er blevet taget godt imod.  
 
Swim and rescue 
Er et nyt hold for de 8-18 årige, hvor man udover at svømme også lærer førstehjælp, livredning og 
mange andre sjove aktiviteter. Dette var også på programmet under de to Aqua camps. Børnene 
synes, det var vildt sjovt med de anderledes aktiviteter, som indgår i livredning. 
 
Hold for flygtning 
Et hold for flygtningekvinder startede op i efteråret og blev hurtigt en stor succes. Nogle havde 
aldrig badet i åbent vand, og ingen kunne svømme. De startede i det lille bassin, men rykkede alle 
efter få måneder i det store bassin, og blev så glade for det, at det var svært at skulle op af vandet 
efter en halv time. 
 
Desuden har vi fortsat de hold, som blev startet op i sæson 2019/20, dvs. Masters-hold og tilbud 
til børn med særlige behov. 
 
Et fremadrettet tiltag vil være at få flygtningebørn til at gå til svømning. Dette er et projekt i 
samarbejde med Faxe Kommune hvor svømmeskoleleder er primus motor. 
 
Masters-hold 
Vi havde et velkørende masters-hold lige indtil nedlukningen kom i forbindelsen med Corona. 
Flere valgte ikke at forsætte og derfor har holdet været lidt mindre. Inden nedlukningen deltog 
Dennis Paustian og Linda Lund Tietze i DM for masters på kortbane den 7-8 marts. Her blev det til 
guld i 1500 m fri for Dennis og Linda svømmede sig til 4 mesterskaber, heraf 2 danske rekorder i 
aldersgruppen 35-39 år. 
 
Svømmeskoleleder deltager i DSU tilbud for svømmeskoleledere for netværk og ny inspiration. 
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Konkurrenceafdelingen 

K-afdelingen har i 2020 deltaget i 5 stævner samt mesterskaber og igen i år er det blevet til mange 

medaljer og gode oplevelser for svømmerne.  

Det helt store stævne var LM i Ikast. Stævnet blev afholdt ganske få dage før Danmark lukkede ned 
på grund af Corona restriktioner. Igen i 2020 var der stor opbakningen fra forældre, familie og 
vanen tro blev igen til rigtig mange medaljer ved LM.  

 

Sportshallen ved LM Ikast 2020 

Status på året for svømmerne taler sit tydelige sprog om mindre aktivitet men dog alligevel flotte 
resultater (sidste år havde vi over 800 starter): 

Total 384 starter med 249 personlige rekorder  

Mesterskaber 2020 
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Vi har haft svømmere afsted til danske årgangsmesterskaber, danske juniormesterskaber og 
danske seniormesterskaber. Vi har opnået svømmere i top-10 på de nationale ranglister. Vi er 
utrolig stolte af at kunne udvikle vores svømmere så meget at de kan være med på allerhøjeste 
plan til trods for den beskedne træningsmængde vi tilbyder sammenlignet med andre klubber. 

Der arbejdes hele tiden sammen med svømmeskolen i forhold til at tilbyde svømmere fra 
svømmeskolen mulighed for at prøve sig af på talentholdet. K-afdelingen er rigtig glade for det 
gode samarbejde med svømmeskolen. Det fungerer nu rigtig godt. Med det samarbejder er også i 
lykkedes at skaffe mange nye svømmere til vores T hold. 

Trænere: 

John Olesen (Cheftræner) 

Michael Andersen (T-Træner og Tekniktræner) 

Frederik B Jørgensen (Træner på-holdet) 

Vi har i år sagt farvel til Kristian og Emmely. Der skal lyde en stor tak for deres indsats. 

Svømmere: 

K-holdet: 18 svømmere - 9 piger/ 9 drenge 

T-Holder: 16 Svømmere - 9 piger/ 11 drenge 

Der arbejdes hele tiden sammen med svømmeskolen i forhold til at tilbyde svømmere fra 
svømmeskolen mulighed for at prøve sig af på talentholdet. K-afdelingen er rigtig glade for det 
gode samarbejde med svømmeskolen. Det fungerer nu rigtig godt. Med det samarbejder er også i 
lykkedes at skaffe mange nye svømmere til vores T hold. 

Sponsorer og sponsorsvømning: 

Det har desværre ikke været muligt at afholde Sponsorsvømning i 2020 grundet Corona/COVID19.  

Trods det manglende sponsorstævne har sponsorudvalget ikke ligget stille. Der er blevet arbejdet 

på at skaffe midler fra fonde og enkeltstående sponsorer. Det arbejdet har betydet at vi i K 

afdelingen har, kunne indkøbe en del nyt udstyr. En af de rigtigt spændende ting er nyt kamera til 

optagelser både under og over vand. Kameraet er noget af de nyeste på markedet og vi glæder os 

utrolig meget til at få det taget i brug når vi igen må komme vandet. 
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Sponsorudvalget der blev etableret tidligere, har i 2020 haft til opgave at søge midler til ikke bare K-

afdelingen, men til hele svømmeklubben. Sponsorudvalgets arbejde har indtil videre betydet, at K-

afdelingen har modtaget et legat fra Danske Bank Haslev Fond samt Rederiet Norden. 

 

Klubtøj: 

K-afdelingen har skiftet tøjleverandør til JK Tryg i Rønnede. Aftalen løber indtil udgangen af 2022 

og skal herefter genforhandles. Der er med den nye leverandør også kommet nogle nye produkter. 

Svømmerne har taget godt imod den nye leverandør.  Vi har et udvalg i svømmehallen af de 

forskellige produkter som kan prøves inden der bestilles direkte på nettet. Der arbejdes også på 

klubprodukter der kan tilbydes til alle klubbens medlemmer og ikke kun K afdelingen. 

Årgangsmesterskaber 

Pga. Covid-19 har årgangsmesterskaberne ikke været afholdt i 2020. 

Klubmesterskaber 

Grundet Corona har der ikke været afholdt klubmesterskaber i 2020. Vi håber meget at det bliver 

muligt i 2021. 

Øvrige stævner 

Grundet corona har vi i 2020 prøvet at deltage i nye typer af stævner. Et stævne hvor vi kun 
samles 2-3 klubber og kun kan stille med en svømmer pr. disciplin. Stævner hvor der ikke var 
tilskuere i hallen og klubberne var placeres med stor afstand til hinanden i hallen. Vi har også 
afholdt et enkelt stævne kun for Haslev svømmere på hjemmebane, hvilket gav os mulighed for at 
teste vores niveau og få officielle tider. 

  



Bestyrelsens beretning for året 2020 
 

 
 

Haslev svømmeklub  Generalforsamling 
Bestyrelsens beretning                            13. april 2021 
for året 2020 Side 13 af 15  

Træningslejr: 

I 2020 var K-afdelingen på 1 træningslejr. I år deltog alle svømmere fra K og T-Holdet. Vi lykkedes 

med at komme afsted i uge 42 med overholdelse af alle restriktioner.  

Turen gik i 42 til Kalundborg. Der blev trænet op til 5 timer om dagen. Ind i mellem alle disse 
træningstimer blev der også tid til vareulvespil, fælles gå turer, teambuilding og mange andre gode 
ting. 

 

Sammenhold og træning i Kalundborg 

 

Fremtiden for K afdelingen 
 

Vores overordnede vision for K afdelingen er fortsat at udvikle vores svømmer både som 
mennesker og som svømmere. Vi forsøger hele tiden at optimere vores set up omkring 
svømmerne og glæder os derfor meget til at tage vores nye kamera i brug både til træning og til 
stævner. 
Vi har fortiden stor fokus på hvorledes vi kan holde på vores ældre svømmere og hvorledes vi kan 
sikre, at nye svømmere kommer ind på T holdet. Arbejdet med at sikre nye svømmere sker via 
stort fokus på samarbejde med svømmeskolen. I vores arbejde med at holde på de ældre 
svømmere er vores mål, at lytte til den enkeltes behov, tilbyde fleksible løsninger og finde nye og 
spændende oplevelser der kan motivere til fortsat træning. På den sportslige side har vi fortsat en 
ambition om at kvalificere svømmere til både årgangs-, junior- og seniormesterskaber på kortbane 
og langbane. 
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Aktivitetsudvalg 

Aktivitetsudvalget er drevet hovedsageligt af forældre fra K-afdelingen, i 2020 ledet af Helle Vejlbo 

Hansen. Aktivitetsudvalget afholder møder i løbet af året, hvor der planlægges indkøb og praktiske 

ting op til et arrangement i svømmehallen. 

I 2020 havde Aktivitetsudvalget opsat kaffeboden i hallen i forbindelse med Haslev Vintercup. 
Salget i boden ved arrangementer tilfalder konkurrenceafdelingens svømmere. Pengene er bl.a. 
anvendt som tilskud til indkøb af nåle samt medvirkende til generelt at holde deltagerprisen nede 
når svømmerne er afsted til stævner.  
 
For at bevare succesen ved salg af kaffe, kage, toast mv. er Aktivitetsudvalget afhængig af de 
engagerede forældre, som stiller op ved arrangementerne og hjælper med de praktiske 
gøremål og ikke mindst med levering toasts og hjemmebagte kager til salget i boden.  
Aktivitetsudvalget hjælper også til når der arrangeres morgenmad for svømmerne ved jule- 
og sæsonafslutning.  

 

Officials 

Arbejdet med at uddanne officials var udfordret i 2020 pga. Corona. Meget få blev uddannet. Over 

sigt er at finde på klubbens hjemmeside. 

Herudover er der ca. 20 personer med tilknytning til klubben der er uddannet med forskellige 

moduler. Klubben råder over 2 overdommere og en række personer med forskellige modul 

uddannelser.  

I 2020 har der igen været fokus på uddannelse af forældre specielt til modul 2, uddannelse af 

enkelte specielt udvalgte til gennemførsel af modul 3, 4 og 6, hvor modul 1 og 2 er 

forudsætningen for optagelse – arbejdet pågår som altid fortsat også i 2019 hvor Gitte Schilling 

varetager arbejdet med at få forældre tilmeldt moduler samt organisere officials til stævner. 

Information omkring uddannelserne kan findes på Dansk Svømmeunion’ s hjemmeside 

http://www.svoem.org/Kurser Liste over klubbens officials er at finde på hjemmesiden. 

OpenWater 

Aktiviteterne har været begrænsede i forhold til svømmeklubbens regi og bestyrelsen har 

vedtaget at udvalget er indstillet indtil videre. Ugentlig svømmetid i hallen fortsætter. 

http://www.svoem.org/Kurser
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Visioner for fremtiden 

At Klubbens formål og værdier er i fokus og tilpasses løbende og Haslev Svømmeklub altid kan give 

gode tilbud til nye og eksisterende svømmere. 

Ved den ændrede tilgang til ledelses- og bestyrelsesstruktur at opnå resultater således klubben 

fremstår transparent og de grundlæggende funktioner og arbejdsgange er optimeret i klubben. 

Arbejde på og tiltrække en fornuftig og stabil medlemsskare og kunne opretholde et tidssvarende 

kontingent.  

Det er bestyrelsens ønske fortsat at have en klub i balance hvor der er sammenhold på tværs af 

afdelinger i klubben og det med en dedikeret skare af instruktører, medhjælpere, frivillige, 

bestyrelse m.fl. 

Styrke Konkurrenceafdelingen fremadrettet, øge antallet af svømmere, øge niveauet hvor muligt. 

Afdelingen er inde i en udvikling hvor der løbende kommer nye unge svømmere til og hvor 

afgangen har været begrænset. 

Arbejde henimod at aldersgruppen omkring de 20 år er aktive ud i svømning. 

På bestyrelsens vegne; 

Jesper Kongstad  
Formand 


