
Formandsberetning juni 2021 – Lise Lotte Erichsen 

Da jeg – på en noget forsinket GF i 2020 - sagde ja til at overtage formandsposten efter Pia Alexandersen, havde jeg 
ikke i min vildeste fantasi forestillet mig at Corona ville sætte så stort aftryk i så lang tid. 

I denne beretning er det 2020 vi skal kigge tilbage på – selvom det allerede kan synes meget langt væk. Tiden er af en 
eller anden grund blevet en mærkelig faktor i denne Coronaperiode. Men turbulent kan vi vel godt tillade os at kalde 
2020 – og Corona er selvsagt også et gennemgående tema i dette års beretning. 

For Corona har fyldt rigtig meget. Der har været mange og skiftende retningslinjer vi skulle sætte os ind i og fortolke, 
og videreformidle til medlemmerne og vi var i 2020 både igennem nedlukning, genåbning og endnu en nedlukning. 

Økonomien kommer Gorm ind på – men uden at løfte sløret for meget kan jeg godt sige at der – med succes - har 
været stort fokus på stram økonimistyring, hjemsendelse af medarbejdere og dermed mulighed for lønkompensation 
og hjælp fra andre Corona fonde.  

Medlemmer og svømmerelaterede aktiviteter 
I forhold til antallet er medlemmer er vi kommet under 2.000 medlemmer nu. Corona forsamlingsforbuddet betød i 
2020 at vi måtte skære ned på holdstørrelserne for at kunne være i hallen – og det er klart at det har kostet både 
økonomi og medlemmer. Børnehold er skåret med 2-3 pr hold (vi har knap 100 børnehold). Småbørn blev skåret med 
4 pr hold ( vi har 12 småbørnshold) og Babyer blev skåret med 4 pr hold (vi har 8 hold). Så alt i alt har vi flyttet mere 
end 200 børn fra at være aktive til at stå på venteliste – så vi nu har en meget lang venteliste. 

Sommerens camps for børn kunne heldigvis gennemføres - omend under lidt ændrede forhold end vanligt, og på den 
baggrund fik vi nogle rigtig gode erfaringer, som tages med videre til fremtidige camps. På trods af Corona lykkedes 
det at få næsten 300 børn igennem vores svømme camps med højt humør og masser af vand. 

Corona betød også at vi stiftede bekendtskab med en ny type vandaktivitet. Svømning i åbent vand blev aktuelt og var 
et rigtig godt alternativ for en del af klubbens medlemmer, der både svømmede i søer og i havet i løbet af foråret 
2020. Det var koldt og grumset – men det var vand – og lidt efter lidt overkom mange deres frygt og fik svømmet en 
del meter i det åbne vand. Der var dog ingen tvivl da bassinerne åbnede igen – det var her de fleste foretrak at 
foretage deres svømning. 

Medarbejdere og hjemsendelser 
Som følge af corona var hele svømmeklubbens trænerteam hjemsendt i foråret 2020. Kun administrationen havde 
ganske få arbejdsdage, og det samme havde enkelte trænere der arbejde med de potentielle OL atleter. Heldigvis var 
alle trænere klar til at genoptage arbejde i takt med, at der blev åbnet for svømmeaktiviteterne igen. Vi er meget 
stolte af vores stærke teams af trænere, både i svømmeskolen, i konkurrenceafdelingen og for eliten – så en stor tak 
skal også lyde til dem. 

Det er ingen tvivl om at det ikke har været nemt at være hverken træner eller svømmer. 

Stævner 
Vi har ikke kunnet gennemføre de stævner vi plejer – heller ikke Sigma Cup i december som plejer at være en stor 
oplevelse for dem der deltager. Vi glæder os til igen at kunne invitere gæster til stævner – for vi kan godt tillade os at 
sige at vi er gode til at holde stævner, og samtidig er stævnerne en vigtig indtægtskilde for klubben.  

Heller ikke vores traditionelle sponsorstævne kunne vi gennemføre – men efter store overvejelser og spekulationer 
valgte vi at gennemføre sponsorjagten, og kronesvøm blev klaret individuelt på holdene til træning. Men samlingen af 
alle svømmerne, de sjove holdkapper og den gode aktivitet i hallen måtte vi undvære. Vi havde vores bekymringer i 
forhold til at gå ud og spørge virksomheder om sponsorater i denne for nogen svære Corona tid. Vi må dog sige, at det 
gik over al forventning og vi fik på den måde skaffet vigtige penge til klubben – og vi fik holdt kontakten til alle vores 
sponsorer.  



Her kan vi også nævne at vi i slutningen af 2020 landede en god sponsoraftale med Rema 1000 i Birkerød – en aftale 
som der også vil komme ekstra fokus på nu, hvor mere og mere lukker op. 

I det omfang det har været muligt under de foranderlige Corona-retningslinjer, har vi holdt små interne stævner i de 
åbne perioder. Og stor tak til stævneudvalget for at gribe udfordringen og få gennemført små Corona-sikre stævner. 

Resultater 
Ingen beretning uden at nævne Sigmas resultater – selv om mange mesterskaber mv. var aflyst i 2020 

 Sigma blev – igen - Danske mestre for hold 
 Danske årgangmestre for hold 
 Mest vindende klub til DM-K december 
 DM sommer aflyst 
 Alle øst mesterskaber aflyst 
 Alle internationale mesterskaber aflyst 
 10 Sigma årgangsvømmere udtaget til årgangsamling ved regionsmesterskabet i november 
 Anton og Pernille deltog i ISL 
 3 danske årgangsmestre fra DÅM-L i februar. Samt 2 holdkap guldmedaljer. 

Klubtøj 
2020 blev også året hvor vi skiftede leverandør af klubtøj idet vi skiftede fra Adidas til Craft. Skiftet skete i 
slutningen af året og kort tid efter blev meget lukket ned – så vi er ikke kommet ”rigtigt” i gang endnu – men det 
kommer helt sikkert nu. 
 

Kommunesamarbejde 
Vores gode samarbejde med Rudersdal Kommune fortjener også plads i beretningen for 2020. I 2020 igangsatte Sigma 
Swim et Co-creation projekt for at tydeliggøre behovet for nytænkning indenfor matriklen ved Birkerød Idrætscenter 
og Birkerød Svømmehal. Der blev samlet en stor gruppe af interessenter der enten har et hjerte der banker for idræt i 
Birkerød eller bare et hjerte der banker for idræt. Der blev startet en kreativ proces ift faciliteterne i Birkerød så vi 
forhåbentlig får samling på byggerierne og samtidig får en mere nutidig løsning der passer til de behov der er. 
Rudersdal Kommune gav projektet stor ros og inviterede i den forbindelse til dialog omkring eventuelt fremtidigt 
byggeri af et 50m bassin i Birkerød. Vi glæder os til hvad der kommer ud af dette i 2021. 

Dansk Svømmeunion 
I Coronaåret 2020 har vi også haft gavn af vores gode samarbejde med Dansk Svømmeunion og DGI. Vi var også i 2020 
glade for samarbejdet og begge organisationer har været gode til at holde os opdateret på corona situationen og 
vejledt os godt i disse for os alle uprøvede situationer. 

TAK 
Til slut vil jeg gerne takke de mange frivillige kræfter der hjælper med stort og småt. Det er meget værdsat og meget 
vigtigt for en klub som Sigma.  
Ligeledes vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det nok mærkeligste år i min tid i Sigma – alle har bidraget 
til at vi er kommet så godt som muligt igennem året. 

En kæmpe tak til kontoret som med Mia i spidsen har skullet holde tunge lige i munden i fht hjemsendelser, info til 
medlemmerne, retningslinjer der hele tiden har ændret sig, input fra Svømmeunion og DGI, coronaansøgninger og 
meget mere. 

Stævneudvalget og vores trænere har jeg allerede nævnt og takket – og gør det hermed med glæde igen. 

Vores eksterne sponsorer og samarbejdspartnere skal også have en stor tak. Herunder selvfølgelig især vores venner i 
Sigma Swim Allerød – som vi har stået stærkt sammen med i denne Corona-periode. 



Og tak til vores dirigent Steen – dejligt at du endnu engang stiller op. 

Og endelig er der også et TAK for denne gang fra mig, da jeg sender formandsstafetten videre – men forbliver medlem 
i bestyrelsen. 


