
 

 

Formandsberetning 25. august 2020, ved Pia Alexandersen 
 

Den planlagte generalforsamling i marts 2020 blev aflyst grundet corona restriktioner og nedlukning af 
Danmark. Derfor er vi samlet her i dag i august 2020 til ordinær generalforsamling. De seneste måneder 
har budt på mange beslutninger og nye forhold, som vi i ledelsen har skulle forholde os til, men det vil jeg 
ikke berøre yderligere i min beretning. Jeg vil holde mig til 2019, som det ville have været tilfældet i 
marts. 
 
STØTTEFORENINGEN TIL MINDE OM SIGNE KRAG ANDERSEN 
Begyndelsen af 2019 var præget af vores søde og dygtige konkurrencesvømmer Signe Krag Andersens 
tragiske og alt for tidlige død 17. december 2018. Signe svømmede på vores Sigma 2 hold og var kun 14 
år, da hendes hjerte sagde stop. Ubarmhjertigt og uvirkeligt. Sigma rykkede tæt sammen. Vi trøstede 
hinanden og var der for Signes familie. Til klubmesterskabet fredag aften den 4. januar var svømmere, 
trænere og forældre samlet i Birkerød svømmehal med Signes familie. Vi holdt hinanden i hånden hele 
vejen rundt om bassinet og holdt 1 minuts stilhed inden stævnet gik i gang. Til minde om Signe. Det var 
hårdt, men også meget smukt.  
 
Som følge af Signes død har Signes familie sammen med Sigmas bestyrelser valgt at oprette 
”Støtteforeningen til minde om Signe Krag Andersen”, hvis formål er at støtte sundhedsfremmende 
formål og værdigt trængende Sigma svømmere ud fra fondsmidler som i første omgang er kommet fra 
Signes sponsorkonto, men som alle har mulighed for frivilligt at indsætte beløb på samt købe de ting, som 
støtteforeningen laver og sætter til salg, såsom karklude, smykker og hårelastikker. En sådan 
støtteforening ville have været helt i Signes ånd. 
 
I kan finde mere information om støtteforeningen på Sigma Swim hjemmesidens forside. 
 
NYT I BIRKERØD 
I bestyrelsen har vi i 2019 fortsat vores fokus med at holde en sund økonomi. Afholdelse af stævner og 
sponsorsvømning er to store indtægtskilder. Ud over vores traditionelle Sigma Cup i december, som vi nu 
afvikler i to haller sammen med Sigma Swim Allerød, så var i 2019 arrangør af Dansk Svømmeunions 
danske holdmesterskab for årgangssvømmere. Det kræver mange frivillige forældre hver gang vi afholder 
et stævne i Sigma. Her er vi i bestyrelsen glade og taknemmelige for de mange engagerede Sigma 
familier, som vi har. I stiller altid op, når vi beder om hjælp og støtte. Uden jer kan vi ikke drive en 
forening. Derudover har Mia søgt mange puljer og fonde til blandt andet at dække indkøb af rekvisitter til 
Sigma og svømmeskolen, træner uddannelse og meget mere. Mere om økonomi og regnskab fremlægges 
af Gorm herefter.  
 
Antal medlemmer – ca. 2.100, det er uforandret i forhold til 2018. Det samme er antallet af vores 
medarbejdere, mens der på vores svømme camps var lidt flere deltagere i 2019 end i 2018, med knap 500 
deltagere over året. I vores administration pågår der et flot og professionelt arbejde omkring vores 
svømmeskole. På vegne af hele bestyrelsen vil jeg gerne sige en stor tak til Mia og Caroline for deres 
indsats med at fastholde vores gode service og fortsat sikre udvikling af vores svømmeskole. Vi har et 
stort ansvar over for kommunens mange børn, unge og voksne, som vi hvert år lærer at svømme og 
forbedre deres færdigheder i vand. Også stor tak til de mange dygtige unge mennesker, som vi har ansat i 
svømmeskolen. Hver uge yder de en stor indsats med at give medlemmerne en god oplevelse og 
svømmeundervisning af høj kvalitet. Endelig er det dejligt at opleve det arbejdsmiljø og det sammenhold, 



  

 

der er blandt vores svømmeskoletrænere, som især dig, Caroline, har stort fokus på. Det var en fantastisk 
oplevelse at være med til vores klubmesterskab for svømmeskolen, som vi afholdte i april 2019. Her var 
en fyldt Birkerød svømmehal med glade børn, forældre, bedsteforældre og trænere. 
 
I 2019 intensiverede vi de interne drøftelser og dialogen med Rudersdal kommune omkring hele 
matriklen, hvor Birkerød svømmehal ligger. Fokus har været på fællesskabet og en ambition om at 
udnytte området ved idrætscentret i Birkerød på en ny måde til gavn for borgerne i Rudersdal kommune 
og på tværs af foreninger og organisationer. Baggrunden er, at vi står overfor, at der igen skal bruges 
mange millioner kr. på at renovere svømmehallen. Med renovation og lang nedlukning i sigte kan vi 
samtidigt tænke i synergier, udvikling og stordrift. Dette arbejde vil vi i bestyrelsen fortsætte ind i 2020. 
En vigtig ildsjæl i denne sammenhæng er Helene Hoffmann, som driver arbejdet sammen med klubchef 
Mia Hyldahl og bestyrelsen. Der skal lyde en stor tak til Helene. 
 
TRIATLON 
Triatlon afdelingen er fortsat drevet primært af Johnny Petræus, der gør en stor indsats for at fastholde 
medlemstallet og hele tiden forsøge at motivere både eksisterende og nye medlemmer. 
 
SIGMA SWIM 
Samarbejdet med Sigma Swim Allerød er i 2019 blevet yderligere forstærket. Vi er rykket endnu tættere 
på hinanden, og har stor tillid til hinanden i de to bestyrelser. Det har stor betydning for udviklingen og 
fremdriften i vores startfællesskab Sigma Swim og også i de to moderklubber Sigma Swim Allerød og 
Sigma Swim Birkerød. 
 
Et af de områder vi har samarbejdet om i 2019 er indgåelse af en partnerskabsaftale med Dansk 
Svømmeunion og vores to kommuner Allerød kommune 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. 
 
Vi er altid nysgerrige på andre måder at gøre tingene på, og søger inspiration ude i verden. I 2019 fik vi 
via indsamlede midler, muligheden for at sende vores ansvarlige trænerskare inkl. ansvarlige for 
svømmeskolen på inspirationstur til Tokyo, i maj 2019. En udnytterig og indbringende rejse, hvor blandt 
andet nogle af de største træningsmiljøer i Japan blev besøgt og trænerne fik mulighed for at overvære 
japansk træning. Vi var også så heldige, at vores udsendte fik lov til at komme ind i det allerhelligste og 
inderste træningsområde for de bedste japanske atleter. En meget spændende tur, som vi håber at 
kunne gentage senere, når Corona og økonomi tillader det. 
 
RESULTATER 
I Sigma har 2019 budt på mange flotte sportslige resultater, og vi har fået sendt et stærkt signal til resten 
af svømmedanmark om, at Sigma er et absolut top-svømmemiljø inden for alle aldre. Svømmerne 
udvikler sig hele tiden, og Sigma fylder mere og mere både nationalt og internationalt, og både inden for 



  

 

senior, junior og årgangssvømning. I 2019 har vi øget vores fokus på talentudvikling, hvor både Lasse og 
Sebastian yder et stort arbejde. OL 2021 nærmer sig og vi har igen flere potentielle håb for deltagelse, og 
flere end vi nogensinde har haft i Sigma. Sigma svømmerne har vist fremragende resultater ved Årgangs – 
junior- og senior mesterskaber. Der har været mange medaljer, mange personlige rekorder og der er 
mange unge talenter, som vi glæder os til at følge i fremtiden. En af dem er Pernille Blume, som efter 
nogle år hos anden klub, er tilbage i Sigma Swim Birkerød. 
 
Bag de mange resultater er vores dygtige og dedikerede trænere, som hver dag arbejder for at 
svømmerne har optimale betingelser for at udleve deres ønsker og drømme. Derfor var det en stor glæde 
for os i ledelsen, da Jonas, vores ansvarlige træner på Sigma 1, i 2019 blev kåret som Årets træner og 
modtog meget veltjent en stor hyldest til Danish Open i april. Derudover fik Flemming, assistent på Sigma 
1, på Dansk Svømmeunions generalforsamling overrakt et æresbevis, som udgør den højest opnåelige 
udmærkelse for alle engagerede inden for svømmesporten i Dansk Svømmeunion. Det er en påskønnelse 
til personer, der har ydet en særlig indsats for svømmesporten igennem mange år. Endnu en gang stort 
tillykke med de to flotte priser til Jonas og Flemming. Meget velfortjent og noget vi er stolte af. 
 
Herunder nogle udvalgte resultater fra 2019. 
 
Nationalt 

• Sigma vinder suverænt guld til det danske holdmesterskab for årgangssvømmere. Det er 5 år 
siden vi sidst vandt dette 

• Sigma vinder igen i 2019 det danske holdmesterskab i 1. division med meget langt ned til nummer 
2. Ca. 2.000 point imellem os. Det var 12. gang at Sigma vinder guld siden år 2000 

• Danske årgangsmesterskab på kortbane i Odense deltog 24 svømmere fra Sigma, hvor der blev 
vundet en hel del medaljer 

• Til Danish Open satte Alexander Aslak dansk rekord i 1500 fri og Anton Ørskov Ibsen i 400 IM og 
800 fri. Begge kvalificerede sig til VM i Kina. Også Alexander Gliese satte dansk rekord i 200 ryg 

• Til det danske mesterskab på langbane i Helsingør for både senior- og juniorsvømmere (kun 
holdkapper for junior) blev Sigma mest vindende klub og blev nr. 1 og 2 i holdkonkurrencerne. Vi 
vandt medaljer i alle holdkapper for både herrer og damer for seniorer og juniorer pånær en pga. 
en diskvalifikation 

• Danske kortbanemesterskaber i Esbjerg satte Alexander Aslak dansk rekord i 800 fri, og derudover 
satte Anton, Alexander, Frederik Ibsen og Frederik Rindshøj dansk rekord i 4x200 fri 

 
Internationalt 

• Thea Blomsterberg deltog i de europæiske juniormesterskaber i Kazan og fik en flot 6. plads i 200 
bryst 

• Til VM i Kina blev Alexander Aslak nr. 8 i 1500 fri og Anton Ørskov Ipsen blev nr. 9 i ny dansk 
rekord på 800 fri. Jonas var også udtaget og med som træner 

• Til de italienske mesterskaber i Rom satte Thea dansk juniorrekord i 50 og 100 bryst (den var 
Josephine Kruses fra Sigma)  

• Alexander Gliese deltog i Universiade i Napoli, som er en form for OL for universitetsstuderende. 
Han var eneste danske deltager inden for svømning 

• Thea deltog til VM for juniorer i Budapest, hvor de kun var to svømmere afsted i alt. Thea satte 
dansk juniorrekord i 100 og 200 bryst 



  

 

• Til de nordiske mesterskaber på Færøerne kvalificerede Frederik Rindshøj og Mia Steen Duus sig, 
og de blev begge nordiske mestre 

• Til EM i Glasgow i december havde Sigma i alt fire svømmere med. Pernille Blume, Thea, Caroline 
Erichsen og Alexander. Pernille vandt bronze i 50m fri og holdkapper. Både Thea og Caroline 
svømmede rigtig godt. Igen var Jonas også udtaget og med som træner 

 
SIGMA SWIM MASTERS 
Masters er for voksne tidligere konkurrence svømmere. På masterholdet i Sigma Swim Birkerød er 35 
svømmere. Sammen med Sigma Swim Allerøds hold udgør det et af Danmarks største masters hold. 
Sigma masters er altid repræsenteret ved alle mesterskaber både nationalt og internationalt, og opnår 
flotte resultater, hvor de vinder mange medaljer og sætter et utal af rekorder både danske, nordiske og 
også europæiske. 
 
OPBAKNING OMKRING SIGMA 
Der skal lyde en stor tak til vores mange frivillige kræfter i klubben og i Sigma. Fantastisk mange yder en 
kæmpe indsats. En indsats som Sigma ikke kan være foruden.  
 

• Ved stævner: officials, stævneledere, runnere, køkken, bod m.m.  

•  Rudersdal kommune  

•  Livreddere  

•  Team Rudersdal  

•  Dansk svømmeunion  

•  Sponsorer 

•  Sigma Swim Allerød  
 
TAK TIL BESTYRELSE OG KLUBCHEF – OG TAK FOR MERE END 10 GODE ÅR I SIGMA  
Til slut vil jeg gerne takke hver og en af bestyrelsesmedlemmerne i Sigma Swim Birkerød for deres indsats 
i 2019, og tak for et godt, tæt og tillidsfuldt samarbejde til bestyrelsen i Sigma Swim Allerød, herunder 
især Louise Krag Andersen, formand i Sigma Swim Allerød. Tak for et godt makkerskab igennem de 
seneste par år. 
 
Derudover skal der lyde en helt særlig tak til vores klubchef Mia Hyldahl for altid at stille op uanset om 
det er dag, aften, nat eller weekend. Mia, det har været en kæmpestor fornøjelse at arbejde tæt sammen 
med dig i mere end 10 år. Du er professionel og kompetent, og yder hver dag en stor indsats for Sigma 
Swim Birkerød og startfællesskabet Sigma Swim. Jeg kommer til at savne vores mange og lange snakke. 
 
Til jer alle – dette er min sidste dag som formand og frivillig forælder i Sigma. Jeg takker af efter mere end 
10 fantastiske år. Held og lykke til alle jer svømmere. Giv den gas i bassinet. Vi ses i hallen, hvor jeg 
indimellem vil være at finde som overdommer. 
 
Pia Alexandersen 
26. august 2020 


