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Så blev det endeligt muligt at holde generalforsamling, og vi skal derfor i denne beretning kaste blikket tilbage til 2019. 

2019 synes meget langt væk allerede, og jeg er sikker på det blandt andet skyldes et meget turbulent forår og sommer 

grundet Corona, og som desværre ikke ser ud til at være ovre endnu. 

Resultatet for 2019 viser ligesom 2018 et positivt regnskabsresultat. Dette skyldes en fortsat stram økonimistyring, 

men i den grad også de mange stævner vi har afholdt i egne haller.  

Vi startede året med Allerød Cup i februar, efterfulgt af Speed Cup i oktober og Sigma Cup i december. Allerød Cup er 

et veletableret stævne, men Speed Cup som kun har kørt i to år, har vi fået rigtig god success med allerede. I 2019 var 

vi oppe på godt 1200 starter. Sigma Cup blev igen i år afholdt i 2 haller – nemlig Blovstrød for de yngste og Birkerød 

for de ældste, for så at slutte af med finalerne i Birkerød. Sigma Cup er oprindeligt et Birkerød stævne, men i 2018 

startede vi på at at udvide til to haller, da der ellers skulle siges nej til for mange klubber. 

Derudover har vi holdt flere interne stævner samt mesterskaber, så 2019 var endnu et travlt år for officials og 

stævneledere. Mange tak for jeres store indsats.  

Desværre har vi måtte sende vores 20 år gamle semi-el-tidsanlæg på pension. Der bliver set på at investere i et nyt, og 

vi har også i regnskabet valgt at hensætte et beløb til køb af dette. Men nu skal vi først igennem Corona krisen inden vi 

bruger så mange penge på udstyr. 

Derudover har vi igen i år søgt fonde til blandt andet at dække indkøb af rekvisitter til svømmeskolen, træner 

uddannelse mv. Vi har efterhånden fået rigtig godt styr på dette, og det er blevet struktureret godt og vi er blevet 

meget skarpere på hvilke ting der kan søges til samt hvilke fonde der er værd at gå efter. Men vi er naturligvis altid på 

udkig efter nye fonde og nye muligheder. 

Efter sommerferien kom Malene Thunø tilbage på kontoret, så der nu var fuld bemanding på den post igen. Vi har haft 

et dygtigt og stabilt trænerkorps i svømmeskolen, hvilket er vigtigt for os i forhold til kvaliteten. Desværre kunne vi 

ikke helt opretholde det antal af medlemmer fra 2018, men det er noget vi har konstant fokus på. Vi prøver hele tiden 

på at fornemme hvad vores medlemmer ønsker og følger med i nye trends. Blandt andet har vi indført 12 ugers forløb 

på vandgymnastik og et af vores crawl hold, da nogen ikke ønsker at binde sig for en hel sæson. Derudover har vi haft 

fortsat stor søgning på eneundervisning.  

Vi har uddannet en række trænere i 2019 i vores svømmeskole, da det er vigtigt at vi hele tiden har dygtige 

uddannede trænere. Dette forsøger vi så vidt muligt at afholde som in-house uddannelse for at holde omkostningerne 

nede og for at vores trænere undgår at skulle bruge tid på at transportere sig. 

I efteråret holdt vi det første para stævne i Sigma regi i mange år. Den super velsmurte stævnemaskine viste sig fra sin 

bedste side, og både vores egne para svømmere og gæster havde en fantastisk dag.  

I konkurrenceafdelingen har vi ligeledes haft en meget stabil trænerstab, både hvad angår ansvarlige og assistenter. 

Det betyder også at der kan bruges mere tid på at udvikle og skabe fremdrift i stedet for at bruge for meget tid på hele 

tiden at få nye folk ombord, med alt hvad det indebærer. 

2019 har budt på rigtig mange gode resultater for Sigma. Det er svært at nævne alle de flotte resultater, men I får lidt 

af dem her: 

- DÅM-K i Odense: 24 deltagere og mange medaljer 

- Danish Open: Alexander Aslak Nørgaard slår dansk rekord i 1500 m fri, Anton Ørskov Ipsen slår dansk rekord i 

800 m fri og 400 m fri, Alexander Gliese slår dansk rekord i 200 m fri. Kvalifikation til VM i Kina for Aslak og 

Anton 

- DM-langbane: Sigma bliver den mest vindende klub og bliver nr. 1 og 2 i holdkonkurrencerne og får medaljer i 

alle holdkapper pånær en som glipper pga. en disk 

- DHM-Å på hjemmebane: Sigma vinder guld for første gang i 5 år 



- Thea Blomsterberg slår dansk rekord flere gange i løbet af året i alle brystløb 

- DM-K i Esbjerg: dansk rekord til drengene i 4x200 fri (Anton Ørskov Ipsen, Alexander Aslak Nørgaard, Frederik 

Ibsen og Frederik Rindshøj), og Alexander Aslak Nørgaard slår Anton Ørskov Ipsens rekord i 800 fri  

- 4 svømmmere med til EM i Glasgow og Jonas Lundström også udtaget 

- Sigma vinder DM for hold med 2.000 point ned til nr. 2. Det var 12. gang Sigma vinder guld siden år 2000 

Derudover skiftede Pernille Blume i august 2019 tilbage til Sigma, Flemming Poulsen blev kåret som æresmedlem i 

Dansk Svømmeunion og Jonas Lundström blev kåret til årets træner. 

I maj måned var de ansvarlige trænere fra Sigma 1 til 4, samt Flemming Poulsen, Mia og vores svømmeskole ledere på 

inspirations- og uddannelsestur til Tokyo i Japan. Det var en længe ønsket tur og glæden var stor da det kunne 

indfries. Det olypiske anlæg blev blandt mange andre steder besøgt. Det var super godt for sammenholdet i personale 

gruppen, og det bragte en masse nyttig viden og inspiration med hjem både til svømmeskolen og konkurrence 

afdelingen. Midlerne til dette var sparet sammen af solgte Sirius produkter. 

I december 2019 indgik Sigma Swim en partnerskabsaftale med Dansk Svømmeunionen og vores to kommuner Allerød 
og Rudersdal kommune. En banebrydende aftale om Sigma Swim som high performance miljø. Banebrydende fordi 
det er den første partnerskabsaftale som Dansk Svømmeunion har indgået med et klubmiljø, et startfællesskab, på 
tværs af to kommuner, og dermed med to kommuner som medunderskrivere. Partnerskabet skal blandt andet være 
med til at styrke setuppet omkring de bedste svømmere i Sigma Swim, kompetenceudvikle vores trænere samt 
bidrage til udvikling af samspillet mellem træningsmiljøerne i området om den lokale talentudvikling. Aftalen gælder 
fra 1. december 2019. I begge bestyrelser er vi meget stolte og glade for partnerskabsaftalen, og glæder os til 
samarbejdet med både Dansk Svømmeunion, vores to kommuner og de andre klubber i nærmiljøet. 

I efteråret blev der traditionen tro afholdt sponsor svøm med efterfølgende fest på tværs af de to klubber. Det var 

som altid et rigtig godt arrangement, som genererer en vigtig indtjening til klubben. Dog må vi erkende, at det er 

svært at få de mindste og nyeste konkurrence svømmere med, så vi må arbejde på konceptet og på at favne alle og 

gøre det forståeligt for alle. 

I sommeren 2019, trådte Lise Sand ud af bestyrelsen i utide. Det betød at Maiken blev alene på økonomi posten, 

hvorfor hun også fik titel af kassér. 

Samarbejdet mellem de to bestyrelser i Allerød og Birkerød forløber super godt. Det er meget værdifuldt med det 

gode samarbejde til gavn for vores startfællesskab. En stor tak skal også lyde til min trofaste formandskollega – Pia 

Alexandersen – som desværre stopper som formand i Birkerød. Vi har sammen med Mia Hyldahl haft et fantastisk 

godt og tæt samarbejde og jeg kommer til at savne Pia rigtig meget. 

Til slut vil jeg gerne takke de mange frivillige kræfter der hjælper med stort og småt. Det er meget værdsat. Ligeledes 

vil jeg takke bestyrelsen for et fantastisk samarbejde - uden jer var vi ikke kommet så godt igennem året. 

 


