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Af Louise Krag Andersen 

 

Denne formandsberetning, som beskriver perioden fra 1/7 2017 frem til i dag, hvor den nuværende 

bestyrelse har stået i spidsen for Sigma Swim Allerød, vil være en beretning præget af de store ændringer 

og opgaver som lå foran os. Et splittet Sigma, en uafklaret situation på trænersiden, en usikker økonomisk 

situation og løse ender i forhold til Sigmas nærmeste og lidt fjernere fremtid var bare nogle af de forhold, 

som vi som nytiltrådt bestyrelse måtte forholde os til. 

I sommeren 2017 skete der som bekendt en stor udskiftning i bestyrelsen som følge af den ekstraordinære 

generalforsamling den 1.7.2018. Den eneste, der fortsatte var Steen Lærke Nielsen.  

Da vi overtog den 1.7.2018 stod vi overfor en stor opgave med at ansætte trænere lige fra talent til Sigma 

1. Det blev en travl sommer men i mål kom vi til sæsonstart med nogle rigtig gode trænere. På Sigma 1/2 

havde vi Carles til og med EM og Bo var vikar på det andet hold. 

På Sigma 2 kom Christoffer Jørgensen til i oktober 2017 og på Sigma 1 ansatte vi i løbet af efteråret Jonas 

Lundström med start 1. januar 2018. 

Der er nu kommet rigtig god ro på trænerfronten og på de forskellige hold. Trænerne har siden efteråret 

arbejdet på Sigmas nye røde tråd og siden Jonas er kommet til er dette arbejde intensiveret. Bestyrelserne 

er lige blevet præsenteret for det, og i løbet af foråret vil svømmere og forældre blive informeret om det 

færdige produkt. 

2017 var et rigtig godt år resultatmæssigt og som de fleste ved havde Sigma 8 svømmere til start til EM på 

hjemmebane, hvilket vi alle kan være meget stolte af. Vi håber og tror på at 2018 vil byde på endnu flere 

flotte præstationer. 

Bestyrelsen har et godt samarbejde med vores søsterklub i Birkerød, hvilket er utrolig vigtigt for de hold og 

trænere der ligger ”oppe i Sigma”. Mia Hyldahl fungerer som daglig sparringspartner og ”faglig/daglig” 

leder med support fra management gruppen som består af Inga Nørby, Louise Krag Andersen, Pia 

Alexandersen og Claus Weng. Det gode samarbejde med Birkerød er helt essentielt for konkurrence 

afdelingens eksistens, og noget som bestyrelsen lægger meget stor vægt på. Derfor er det også vigtigt at de 

forhåbentlig nye medlemmer der kommer ind i bestyrelsen, vil arbejde for det fælles Sigma. 

De to bestyrelser har brugt meget af efteråret på at definere roller og ansvar og dette arbejde vil fortsætte 

ind i foråret. 

I september 2017 blev der afholdt innovations camp for alle interesserede Sigma familier. Der var fra 

innovations gruppen lagt et kæmpe arbejde i denne dag og der var et flot fremmøde. Der var en masse 

gode diskusioner i grupperne og der blev genereret masser af gode idéer. Der er i løbet af efteråret 

arbejdet videre med disse ting og idéerne bliver løbende præsenteret for de to bestyrelser. Vi vil rigtig 

gerne opfordre interesserede i at melde sig, hvis man har lyst til at være med i det fremtidige arbejde. Mere 

information kan fås hos Helene Hoffmann. Det er glædeligt at kunne fortælle, at Helene Hoffmann og 

Christian Tullberg har modtaget Rudersdal Kommunes Idrætsinitiativpris. 

Klubben har flere ting end vores ”almindelige” konkurrence afdeling og svømmeskole at være stolte af. Vi 

har nogle rigtig dygtige handicap svømmere som ledes af vores gode træner Asbjørn Kruse som er bare 19 



år. Udover at være træner for vores handicap hold er han også udtaget som landstræner for svømmere 

med udviklingshandicap. På holdet er der flere svømmere som er indehaver af danske rekorder samt 

svømmere der deltager i EM og VM. Det er altid en fornøjelse at komme forbi deres træning og se deres 

glæde ved svømningen. 

Vi har efterhånden også en relativ stor gruppe unge, der dyrker tri under kyndig vejledning af træner 

Kasper Pedersen. Kasper er selv flittig udøver, så han ved, hvad det drejer sig om. I løbet af efteråret er der 

kommet flere tri udøvere til holdet, og vi håber i løbet af foråret at kunne tiltrække endnu flere. 

Økonomisk er klubben fortsat udfordret, og vi kommer desværre igen i år ud med et negativt resultat for 

2017. Det har ikke været muligt at få vendt skuden i løbet af det sidste halve år, men vi har brugt det sene 

efterår og vinteren på at gennemgå alle poster minutiøst og komme med nye indtægts givende tiltag. 

Ligesom vi har foretaget kun de absolut nødvendige investeringer i andet halvår, har det afholdte stævne i 

februar (Allerød Open) gav en rigtig fin indtægt (70.000 kr.) og vi havde så mange klubber, der ønskede at 

deltage, at vi endte med at måtte afvise klubber for at stævnet ikke skulle slutte alt for sent.  Vi er i gang 

med at planlægge et stævne i senere på året i samarbejde med trænerne da dette også vil bidrage 

økonomisk til vores drift. Derudover er der et arbejde i gang med at søge fonde, vi opretter en 

støtteforening mv. Vi er dybt afhængige af alle jer frivillige til vores arrangementer både til planlægningen 

og afholdelsen. Man må rigtig gerne sende os en mail eller ringe til os, hvis man har lyst til at hjælpe os på 

den ene eller den anden måde. Alle forslag er velkomne! 

I svømmeskolen er der i sæson 17/18 påbegyndt et nyt svømmeskole koncept, som trænerne og børnene 

er rigtig glade for. Det er et godt ”støtte redskab” for trænerne og for børnene, er der mere 

genkendelighed og mere ”rød tråd”.  Men det har også kostet os mange penge i 2017, da selve konceptet 

var en stor investering og derudover skal der løbende investeres i flere svømmebøger. Kontingentet er ikke 

blevet forhøjet på trods af merudgifterne, så det er også noget, vi skal se på hvordan kan få det til at hænge 

bedre sammen i næste sæson. Blandt andet skal der arbejdes på at findes sponsorer til bogen, så vi kan 

fortsætte dette koncept. Både trænere og svømmere er rigtig glade for koncepte,t så vi håber det kan 

fastholde flere børn i svømmeskolen samt tiltrække nye. 

Som mange af jer nok ved pågår der et arbejde omkring dryland faciliteter i Blovstrød svømmehal. Vi 

glæder os meget til at dette bliver en realitet.En stor tak skal lyde til Henrik Bornemann som med stor 

entusiame og professionalisme har påtaget sig opgaven omkring tegninger, kontakten til kommunen og 

faglig sparringspartner. Det er meget værdifuldt. 

Derudover vil jeg også takke Allerød Kommune som er en vigtig samarbejdspartner for os.  

Lau Gottschalk fortjener også en stor tak for at have uddannet sig til overdommer og for dermed at påtage 

sig rollen til vores hjemmestævner samt stævner i Birkerød. Det har meget stor værdi at have sådan en 

person in-house. 

Jeg vil også gerne takke alle de frivillige som støtter op omkring klubben og aktiviteterne, det er meget 

værdsat. 

Til sidst men ikke mindst, vil jeg takke bestyrelsen for et fantastisk godt samarbejde og gå-på mod. Jeg ser 

frem til vores fortsatte samarbejde. 

 


