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1. Hvem er vi 

Niels  – Christian K1, Christoffer K1 og Thor K4  

Jan – Frederikke K3 

Tommy – Sophie hjælpetræner K3 

Mikael – William K2, Valdemar K2 og Mathilde K4 

Nicolai – Ida Marie K3 

Erika – Julian K2  

Anita – Mathias K1, Anna K2 og Emma i svømmeskolen 

846 aktive medlemmer i klubben. 76 i konkurrenceafdelingen og 770 i svømmeskolen.  

Tendens til svagt fald - Sidste år 894, 88/806. 

2. Formål, vision og værdigrundlag 

Overordnet gennemgang og henvisning til hjemmeside. 

Svømmeskole: Fastholde medlemstal på trods af en tendens til faldende børnetal i kommunen. 

Konkurrenceafdeling: Topplaceringer til danske årgangs- og juniormesterskaber, mindst 1 udenlandsk 

træningslejr evt. suppleret med udenlandsstævne K1, træningslejr(e) K2/K3 og evt. K4, bedre fastholdelse 

på K1/K2 og sociale arrangementer på alle hold 

 



3. Svømmeskole 

Der er generelt ikke sket den store forandring i svømmeskolen. Holdene fra sidste år er videreført, men 

med små ændringer i antallet af de forskellige niveauer. 

 Vi har i år 66 hold fordelt således: 14 på Rundforbi 

                                                           52 på Trørødskolen 

Der er fortsat mulighed for at afvikle vores haletudsehold i familiebassinet på Rundforbi, hvor der er de 

bedste forhold til denne målgruppe. Alle hold er gennem sæsonen helt udsolgte. Herudover har vi 76 

guldfisk om onsdagen i familiebassinet. Vi har fortsat ønske om, at kunne tilbyde flere guldfiskesvømmere 

pladser her, da vi stadig har 13 hold (a ca. 13 svømmere) liggende på Trørød i det lidt koldere og dybere 

vand. 

Herudover har vi to udspringshold udbudt i samarbejde med SNIK gymnastik, ligesom vi fortsat har et 

Jump4Fun hold for overvægtige i samarbejde med DGI. 

Det er fortsat lidt sværere at holde på de ældste svømmere. vi har flere hold tilpasset aldersgruppen og 

nogle har 2 gange ugentlig "træning". 

Vi har 30 voksensvømmere i indeværende sæson. 

"Poolklar" og "bliv guldfiskklar" hold kører igen op til sommerferien, og vi fortsætter med vores 

Sommercamp, hvor vi havde en uge i sommers, og hvor vi håber på 2-3 uger i første halvdel af 

sommerferien i år. 

Svømmeskolen har 12 trænere og 16 hjælpetrænere tilknyttet samt faste vikarer, og der er et godt mix af 

nye og mere erfarende trænere. Vi sender løbende vores trænere på uddannelse, og alle der står som 

trænere i klubben har gennemført grunduddannelsen fra Dansk Svømmeunion. 

Vi har løbende fokus på, at brobygge mellem svømmeskole og konkurrenceafdeling. 

Klubben rekrutterer mange af trænerne fra "egne rækker" i form af svømmere fra og/eller på 

konkurrenceholdene. 

4. Struktur K-afdeling 

Den begyndte strukturændring på K-holdene, hvor svømmerne samles mere og mere efter alder er tæt på 

at være i mål. 

De enkelte K-hold er blevet markant større og flowet op igennem K-afdelingen er derfor markant større end 

tidligere. 

K1 – Ricardo and Ulrik – 16 svømmere 

K2 – Ane og Joel – 21 svømmere 

K3 – Gustav og Sophie – 18 svømmere 



K4 – Mads og Sif – 19 svømmere 

Plan for progression på de enkelte hold er fastlagt. 

Teknik og særligt ben er hovedfokus ikke mindst hos de mindre svømmere.  

Rytmen er stadig: 

(1) Start-up weekend – sidste weekend i skole sommerferien (i år 5-6. august) 

(2) Træningslejre – uge 42 og påsken 

(3) Klubmesterskab – anden eller tredje weekend i januar (dato meldes ud i god tid) 

(4) Afslutningsstævne - 14 dage før skoleferie (i år 11. juni)   

5. Resultater K-afdeling 

Vores bedste svømmere har fået fart i kroppen, og vi har både hos juniorer og årgangssvømmere markant 

flere svømmere til DÅM på både kort- og langbane. 

Det bør nævnes, at vi nu har svømmere i begge aldersgrupper, der er med i toppen og vinder guld- og 

sølvmedaljer til disse stævner, herunder til nordiske mesterskaber, ligesom der er gået hul på bylden med 

at sætte nye klubrekorder for både seniorer, juniorer og årgangssvømmere.  

6. Hørsholm 

Det udmeldte samarbejde med Hørsholm Svømmeforening skal ses i lysets af klubbens udvikling de seneste 

år og skulle gerne give alle interessenter i K-afdelingen, dvs. svømmere, forældre, trænere, ledere og 

frivillige mv. et bedre konkurrence- og træningsmiljø. 

Jeg henviser i øvrigt til den meddelelse, der blev udsendt 23. januar 2017. Koordineringsudvalget er nedsat 

med deltagelse af Nicolai Platzer og Jan Smidt herfra, ligesom der er sat navn på forskellige underudvalg, 

der skal arbejde med relevante emner. 

Feedback har meget gået på bekymring om logistik, hvilket også betyder meget for mig selv, og logistik vil 

blive tænkt ind i forhold til planlægning af fælles aktiviteter, ikke mindst fælles træning, der hovedsageligt 

er tænkt for K1/K2. 

Det formelle krav til et startfællesskab er i øvrigt 3 fælles trænings pas om ugen, og vi må se på, hvordan vi 

kan leve op hertil på en fornuftig måde i forhold til netop logistik.  

Jeg vil gerne understrege, at samarbejdet er en overbygning på det eksisterende set-up, og at begge 

klubber fortsat vil fungere som selvstændige klubber og med selvstændig økonomi.      

7. Administration og økonomi 
 
Det går godt efter overtagelsen af administrationen fra Sigma, idet vi nu er mere hands-on, og det skyldes 

ikke mindst en stor indsats af Anita. Tak for det 



Omkring klubbens økonomi er der både en god og en dårlig nyhed. 

Den gode nyhed er, at vi har godt styr på de løbende omkostninger til både svømmeskole og 

konkurrenceafdeling.  Den dårlige nyhed er, at den meget større gruppe svømmere i 

konkurrenceafdelingen koster ikke mindst på aktiviteter som træningslejre, hvor vi på trods af et princip om 

50 % dækning af direkte omkostninger bare må konstatere, at ambitionerne for svømmerne gør, at 

klubbens betaling af de resterende 50 % for svømmerne simpelthen er for høj til, at det kan dækkes af 

klubbens indtægter. 

Herudover har vi ved hjælp af Vibeke Bak Solok, der fungerer som ny revisor, gået periodiseringen af 

kontingenter igennem, og det gør, at vi bliver nød til at øge den årlige hensættelse til det efterfølgende år 

med 75 tkr. i både 2016 og de to næste år. Med udgangen af 2018 skulle vi således være i mål. Det er klart, 

at en øget periodisering slår direkte igennem på bundlinjen.  

Vi vil fastholde, at hvis man har kvalificeret sig til et mesterskab, så betaler klubben de umiddelbare 

udgifter forbundet hermed, ligesom klubben betaler alle startgebyrer, da vi ikke ønsker 

detailadministration heraf. 

Vi vil derfor - som vi kommer til senere på dagsordenen i aften – hellere opkræve et markant øget 

kontingent samt fremadrettet kræve 100 % dækning af de direkte omkostninger til træningslejre. De 

indirekte omkostninger, dvs. løn til medrejsende trænere og deres omkostninger i forbindelse med 

træningslejren, dækker klubben fortsat. 

8. Tak til alle 
 

- Officials, holdledere, vores trænere og alle, der giver en hånd med 

 

- Husk, at det er frivilligt arbejde, og vi har løbende brug for støtte og opbakning 


