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Beretning fra Svømning 

Svømmeafdelingen kører igen dog ikke med helst så fuldt tryk som vi kunne have ønsket. De engagerede 

instruktører, kasserer, medlemsansvarlige og uddannelsesansvarlige gør et kæmpe stykke arbejde og er 

årsag til at det fungerer. 

Der er god stemning og fyldte hold. 

Året har været mærkeligt. Vi startede fint og med fulde hold og ventelister. Så kom nedlukningen og en 

laaang ventetid for vandsporten, der først lukkede op sammen med fitness centrene og vandlandene efter 

sommerferien. 

Genoplukningen var svær, da der var mange finesser der skulle pusles sammen, da vi er ramt af små 

baderum. 

Vi skulle starte på noget nyt. Ingen forældre i baderummet og instruktører der ikke blot skulle lære de 

mindste at svømme, men også skulle hjælpe dem med bad og påklædning. Der skulle en ændring af 

svømmetiderne til, så der kunne blive plads til hjælp i omklædningen samt ekstra rengøring af udstyret 

imellem holdene. 

Men på trods af genopstart med ændrede vaner, har instruktører og svømmere (samt ikke mindst 

forældre      ) taget det utroligt godt. Det fungerede. 

I marts måned skulle vi traditionen tro, have været til LM i Ikast. Det blev aflyst     . 

Ligeledes gjorde vores træningslejr i vores konkurrenceafdeling. Rigtigt ærgerligt, da det plejer at være en 

god tur, hvor der bliver svømmet, hygget og etableret tættere relationer. 

Vores afslutningsstævne og klubmesterskab, blev ligeledes afsluttet.  

I uge 32 havde vi 2 pæne hold på Aqua-Swim. En uge hvor det stod i svømning, leg og kammeratskabs tegn. 

Deltagerne var meget glade,  og vi håber at succesen kan gentages i 2021 hvor den dog så flyttes til 

efterårsferien 

Stor tak til vores dygtige og engagerede instruktører og trænere. Det er imponerende så omstillingsparate 

og velvillige i er. Det er en sand fornøjelse at være udvalgsformand for jer. 

Tak til svømmeudvalget for godt arbejde og gode dialoger og drøftelser – i særdeleshed i denne svære tid 

Tak til bestyrelsen  
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