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Formandens beretning 
 

Det har været et spændende og udfordrende år for JGI-swim. Efter en sæson præget af branden i 

Jyllingehallerne, er vi nok kommet tilbage for fuld udblæsning. Det var med spænding og glæde vi 

vendte tilbage til vores vante omgivelser. Og allerede nu er vores medlemstal oppe på samme niveau 

som før branden, hvilket er langt over vores forventning.  

 

Sværere har det været af få skaffet de nødvendige undervisere, da vi med kun en 1/3 af vores 

normale medlemmer, desværre ikke har haft den samme base at tage af. Connie har gjort en kæmpe 

indsats for at finde undervisere både fra egne rækker og udefra. Vi har i sæsonen haft ekstra fokus på 

udviklingen af vores trænere og deres undervisning. Formålet har været, ikke bare at gøre 

undervisningen bedre, men også sjovere for både børnene og underviserne selv.    

 

I år var også første år, hvor vi overtog skolesvømningen af 4. og 5. klasserne fra henholdsvis Jyllinge 

Skole og Baunehøjskolen. Skolerne melder tilbage, at de er meget tilfredse med den undervisning vi 

giver børnene. Og mon ikke vi også kommer til at se nogen af børnene i klubben efterfølgende. 

Rygtet siger, at vi vil fortsætte med at køre skolesvømningen for 4. klasserne igen til næste år, og 

måske endda får Lindebjergskolen med på vognen. Det glæder vi os til.  

 

Undervisningen af klassetrin omkring 4. og 5. klasse ligger også godt i tråd, med vores deltagelse i 

DGI’s kampagne ”Vi bevæger”. Der er en tendens til, at det er svært at holde på medlemmerne, når 

de først har lært at svømme til husbehov (ca. 10 års alderen). Det vil vi gerne prøve at lave om på, 

bl.a. ved at have fokus på andre typer af vandaktiviteter (vandpolo, aqua-adventure, udspring, 

svømmestartshold og fredags-hygge). Vi forsøger os i år også med en særlig svømmecamp for 

aldersgruppen fra 10 til 12 år.  

 

Vi fik sidste år ca. 258.000 kr fra Hallens løsøreforsikring til generhvervelse af rekvisitter mv.. JGI-

swim har valgt at bruge en del af disse penge på at investere i nye startskamler til Jyllinge 

Svømmehal. Hallen har hjulpet med opsætningen af skamlerne, og vi har nu igen en hal, som er 

attraktiv i forhold til afholdelse af stævner o.lign. Herudover har vi ekstraordinært bl.a. valgt at 

investere i et nyt kombineret tidtagningsur og pointtavle til ophæng i svømmehallen. 

 

A6 har stor sportslig succes, og vi har fået oparbejdet en god gænge omkring vores talenthold. Vi 

fortsætter det gode samarbejdet i A6. Vi synes i bestyrelsen, at elitearbejdet er vigtigt at fastholde og 

udvikle. 

 

Vi har igangsat et arbejde omkring klubbens fremtidsvision. Et arbejde der vil fortsætte ind i den nye 

sæson. Men vi kan afsløre så meget, at vi stadig vil holde fokus på, at være en klub der kan tilbyde 

svømning og vandaktiviteter, der både er sjove og af en høj kvalitet. Samtidig en klub der kan tilbyde 

aktiviteter til alle aldre og inden for både bredden og eliten. Og hvem ved…. Måske vi kan drømme 

stort og begynde arbejdet hen mod nye, bedre og større faciliteter  
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