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Igen i 2021 var vi som bekendt ramt af Corona og dermed af nedlukninger. Det har til tider været utrolig svært at 

navigere i og som tiden gik blev det mere og mere foreningens eget ansvar at lægge retningen, da retningslinjer fra 

regeringen blev til anbefalinger. 

Vi har igen i 2021 søgt lønkompensation for de medarbejdere som gennem Corona har været hjemsendt i perioder. 

Nedlunkningerne har selvfølgelig betydet at specielt vores medlemmer i svømmeskolen ikke har fået det de har betalt 

for. Derfor har vi også udbetalt et stort beløb i kompensation, til dem som har sagt ja tak til det. 

På trods af Corona nedlukninger har vi haft en meget fint medlemstal, og vi har i skrivende stund rundet 1100 

medlemmer, hvilket fortsat gør os til den største forening i Allerød Kommune. 

I 2021 blev vores samarbejde med kommunen reduceret da de valgte at opsige driftsaftalen vedr. rengøring af 

svømmehallerne. Den nye rengøringsaftale varetages af KN Rengøring i lighed med kommunens øvrige bygninger. 

Klubben varetager fortsat livredningsopgaven i offentlig åbent. 

I sommeren 2021 blev Sigma Tri Ungdom udskilt som en selvstændig forening, da vi måtte erkende at vores 

kompetencer ikke rakte til at drive en tri klub. Triatleterne har dog fortsat et svømmetilbud i Allerød og vi har en god 

dialog med den nuværende bestyrelse. 

Resultatet for 2021 viser igen et positivt regnskabsresultat. Efter vores store turn-around i 2017 har vi efterhånden 

fundet et godt leje for hvad det kræves at have positiv drift. Det er altafgørende for os at vi fortsat har fyldte 

svømmeskole hold, at vi er innovative i forhold til at skabe nye tilbud til vores medlemmer, at vi fortsat afholder 

stævner, at vi søger fonde og generelt at vi tænker os rigtig godt om. Vi har i år haft luft til at få opgraderet yderligere 

på udstyrs siden og har derfor købt nye pc’ere til kontoret, stævne PC, grill til brug ved stævner og andre sociale 

arrangementer samt et nyt lydanlæg. 

Vi har søgt alt hvad der har været muligt af Corona hjælpe puljer samt andre fonde til hjælp til udstyr, herunder har vi 

fået et tilskud på 30.000 til lydanlægget. Det kræver en vedholdende indsats, men det er også tydeligt at det er indsatsen 

værd, da vi har en meget høj ”hit-rate” på disse ansøgninger. 

Stævneåret 2021 startede desværre med at vi måtte aflyse Allerød Cup, men heldigvis blev både Speed Cup og Sigma 

Cup afviklet med mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Vi er så privilegerede at vores invitationsstævner er 

helt fyldt op og det er ofte de samme klubber der kommer igen. Det er vi stolte af og vi ved også at det kræver et 

vedvarende højt niveau. Vores stævne maskine kører godt – og er yderligere blevet opgraderet efter installation af det 

nye eltids anlæg- men vi er udfordret på frivillige som kan være med i forberedelserne af stævnerne og vil være 

stævneledere. Vi prøver hele tiden at få nye til, men det er hårdt arbejde. Når det er sagt så HAR vi mange frivillige og 

vi sætter pris på hver eneste time de lægger – uanset om det er som kagebager, holdleder, official eller 

bestyrelsesmedlem. 

På trods af Corona fik vi gennemført den årlige sponsor event. Mange gode kræfter blev brugt på at løbe penge og gaver 

hjem, at registrere kontrakter og at sælge og købe gaver fra vores facebook auktioner. Til stor glæde overgik vi 

resultatet fra sidste år takket være de mange kontrakter og gaver fra vores sponsorer. Specielt i år oplevede vi enkelte 

svømmere der virkelig ”trak fra” – stor ros for det store arbejde. 

I foråret 2021 valgte Malene Thunø Holm fra administrationen at sige sit job op. Det var vi selvfølgelig kede af, men 

også forstående overfor at der skulle prøves kræfter af andetsteds. Til al held fik vi hurtigt en vikar på plads som kender 

Sigma og svømmeverdenen – nemlig Hanne Bonke. Efter nogle måneder i det nye job fandt Malene heldigvis ud af at 

græsset ikke var grønnere andre steder, og derfor kunne vi igen byde Malene velkommen hjem i Sigma familien den 

1.11.2022. Det er en fornøjelse at have Malene tilbage men en masse energi og gå-på mod. 

Vores trænere i svømmeskolen gør et super stykke arbejde på de mange forskellige hold vi udbyder – og dette under 

kyndig ledelse af Lone og Malene. Der er en god stemning blandt trænerne og vi har en god blanding af gode gamle 

garvede trænere og nye som kommer til lidt efter lidt, men som allerede har vist at de har vigtige kompetencer og er 

villige til at påtage sig et stort ansvar. Ud over den daglige drift af svømmeskolen gør både kontoret og trænerne en stor 



indsats for at vores camps til stadighed er populære og indholdsrige og det er i høj grad også vores ansigt ud ad til og en 

måde at gøre opmærksomme på os selv. 

 

K-hold og sportslige resultater 

Trænerstaben i Sigma startfællesskabet og på de yngste Sigma hold i klubberne har været stabil i 2021 og derudover er 

Sofus Bech Hansen blev fuldtidsansat træner. Sofus var tidligere udelukkende ansat på Sigma 4 som deltidsansat. 

Efter mange år på kanten i ind og udland skulle Flemming Poulsen på pension da han flyttede tilbage til Jylland. Men 

helt at stoppe kunne han ikke, så I vil fortsat se ham på kanten nu med Thisted Svømmeklub. Selvom Flemming var 

svær at erstatte så har vi fået nye gode kræfter i Magnus 

 

Vores niveau lige nu er stærkt på både årgang, junior og senior niveau og det allermest glædelige ved vores høje niveau 

er, at det er spredt ud på mange forskellige atleter. Det er ikke kun 1 eller to der vinder medaljer til DM mesterskaberne, 

men derimod en hel del flere. 

  

EM i Budapest 

Pernille Blume, sølv i 50 fri 

Anton Ørskov Ipsen nr, 5 i 800 fri 

Arthur Dalen Ellegaard 

Alexander Aslak Nørgaard 

Thea Blomsterberg 

Jonas Lundström 

  

Danmarksmesterskaberne langbane, Århus 

4 junior guld (Katrine Bonefeld x 2, Kajsa Christensen x 2) 

1 junior sølv 

5 junior bronze 

  

5 senior guld (Frederik Rindshøj, Mia Steen Duus x 2, Caroline Erichsen, Luccas Dam Brenner 

4 senior sølv 

1 senior bronze 

  

  

Nordiske junior langbane, Litauen 

Guld og nordisk junior mester, Tobias Rosengaard 

  

OL deltagelse: 

Pernille Blume (3. plads) 

Anton Ørskov Ipsen (nr. 14) 

Alexander Aslak Nørgaard (nr. 19) 

Jonas Lundström 

  

  

Danske Årgangsmesterskaber 2021 

10 x Guld 

14 x sølv 

6 x bronze 

  

Alle medaljerne er fordelt på 12 svømmere – det er et rigtig stærkt hold. 

  

Derudover vandt vi holdkonkurrencen, så vi er den bedste årgangsklub i DK. 

  

Danske juniormesterskaber kortbane 2021 

Guld + sølv til Andrea Vedøe 

Guld til 4 x 100 fri drenge 

Sølv til 4 x 200 fri drenge 

Sølv + bronze til Sebastian Gottlieb 



2 x Sølv til Tobias Rosengaard 

Sølv + bronze til Alexander Vergereau 

Bronze til Mille Frydendahl 

Sølv til 4 x 100 HM drenge 

  

Danske Hold Mesterskaber 2021 

Bronze 

  

Også her manglede vi mange svømmere (6 stk), men alligevel lykkedes det, at fastholde en plads i top 3 i Danmark. Vi 

har ligget i top 3 i DK hvert eneste år de seneste 23 år. (Alle de år Sigma Swim har eksisteret) 

  

Nordiske junior kortbane i Stockholm 

Deltagelse af Tobias Rosengaard og Alexander Vergereau 

  

DM Kortbane i Esbjerg: 

2 guld (Caroline Erichsen) 

3 sølv 

4 bronze 

  

Vi manglede en del af de bedste svømmere (Anton USA, Aslak pause, Arthur syg) 

  

Gennemførte træningslejre: 

S1 Calella, Spanien 

S2, Calella, Spanien 

S3, Fredericia 

S4, Kalundborg 

 

 


