
 

 

Formandens beretning 2020 
 

 

”En sæson i Coronaens tegn” 
 

Da vi i august 2019 startede på sæson 2019/20 så fremtiden fin ud for JGI-Swim. Vi kunne notere os 

en lille fremgang i medlemstallet i forhold til den forrige sæson. I alt havde vi ca. 900 indskrevne 

medlemmer en fremgang på ca. 10%. 

 

Men en onsdag aften i marts 2020 skulle vise sig, at medføre drastiske ændringer for alle vores 

aktiviteter. Som resten af landet blev JGI-swim ramt af nedlukning fra det ene øjeblik til det andet og 

vi var fysisk afskåret fra vores svømmehal. 

 

Der opstod med det samme usikkerhed om, hvordan vi skulle forholde os over for vores medlemmer 

og vores ansatte. Der blev i Roskilde Kommune iværksat en undersøgelse på vegne af det samlede 

foreningsliv ved, at RIU kontaktede DGI om vores ret og pligt. Konklusionen blev at vores 

medlemmer ikke havde et formelt krav på kompensation, idet man betaler kontingent for et 

medlemskab og ikke for en specifik ydelse, som ikke længere kunne ydes. Derudover blev det 

konkluderet, at vores fastansatte og instruktører med faste hold/tider, havde ret til fortsat løn i 

henhold til deres respektive ansættelsesaftaler. For de fleste sæson bestemt. 

 

Hvis vi som folkeoplysningsvirksomhed valgte at kompensere vores medlemmer, ville det formentlig 

blive tolket som en frivillig omsætningsnedgang, og vi ville formentlig stå ret svagt i forhold til 

statens kompensationspuljer. Omvendt ville lønudgiften forblive uforandret og besparelsen i halleje 

ret så minimal i denne sammenhæng. Derfor blev det besluttet ikke at kompensere vores medlemmer. 

 

Det viste sig efterfølgende, at der kom ganske få klager over den udeblevne kompensation og 

indskrivningen til sæson 2020/21 viser, at der er stor opbakning til JGI-Swim. Opstarten på sæson 

2020/21 blev udskudt en uge, så vi havde bedst muligt styr på indkøring af Covid-19 retningslinjerne 

fra Dansk Svømmeunion, og i skrivende stund ser det ud til at fungere godt efter omstændighederne. 

Det bliver en sæson hvor vi løbende må følge udviklingen og foretage de nødvendige tilpasninger. 

 

Der er pt. omkring 650 svømmere på holdene inklusiv A6 svømmerne fra Jyllinge.  

Covid-19 restriktionerne gør, at vi kun kan have 9-10 svømmere på svømmeskoleholdene, mod 

normalt 15-18 svømmere. Der er lange ventelister til næsten alle holdtyper.  

 

Der er ingen tvivl om, at der er svømmere som ikke er tilmeldt et hold i denne sæson grundet 

restriktioner og omklædningsforhold, men mange forældre har tilkendegivet, at de forventer at vende 

tilbage, når det igen bliver lidt mere normale forhold. 

 

Nu følger en beretning fra hvert af vores specialer om hvad de formåede inden Coronaen ramte.  

 

 

 

 

 



 

 

Udspring: 

 
Vi har løbende haft tilmeldinger og svømmere på prøve i løbet af sæson 2019/20 der sluttede med et 

antal på 18 deltagere. Vi skulle i marts 2020 have været vært for en udspringssamling med trænere 

og udspringere fra 6 andre udspringsklubber, som desværre blev aflyst grundet Covid-19. 

 

Vi har 1 udspringer, der pt. er kvalificeret til DM. 

 

 

Synkronsvømning: 
 

Vi havde 4 piger som var gengangere fra året før samt et par nye. Da pigernes alder lå på tværs af to 

grupper var det ikke muligt at lave et samlet hold program i år. Covid-19 kom også her til at have ret 

stor indflydelse på årets resultater, da de fleste stævner hvor pigerne kunne deltage lå i foråret. Vi 

nåede dog Østdanske mesterskaber i København i januar hvor det blev til 2 sølvmedaljer i solo 

konkurrencen. Duetten i den ene gruppe var desværre udgået pga. sygdom. 

 

 

Open Water: 
 

Vores tovholder på Open Water aktiviteter Anders Refslund er udtrådt af bestyrelse i foråret og det 

har af flere årsager ligget ret så stille med OW i sæsonen. 

 

Vi har dog opnået ret fornemme resultater i OW konkurrence, dette omtales under A6 konkurrence. 

 

 

Vandpolo: 
 

I efteråret 2019 fik Jyllinge Vandpolo 3 medaljer. Det blev til en Bronze i U11 rækken (i et 

startfællesskab med KVIK), en Bronze i U13 række med egne spillere og en Sølvmedalje i U19 (i et 

startfællesskab med Nykøbing Falster). Foråret 2020 gik tabt grundet Covid-19. Der er også en del 

spillere som nu er ”fløjet fra reden”, så vi forventer ikke lige så fine resultater fremover på den korte 

bane. 

 

 

A6 konkurrence: 

  

Sæsonen 2019/20 har været præget af Covid-19. Alt konkurrence har været lukket ned fra marts 

måned og det har givet udfordringer specielt hos juniorerne hvor flere er stoppet grundet manglende 

motivation. Indtil svømmehallerne blev genåbnet stod den på udendørs dry-land træning og noget 

badning i Buresø. 

 

Vi har haft vores Cheftræner Jon udlånt til Dansk Svømmeunion, hvor han har fungeret som træner 

på NTC. Vi er stolte over at vi har været med til at forme og uddanne en træner der nu er blevet 

fastansat til at træne de allerbedste svømmere i Danmark på NTC. Ny cheftræner er en gammel A6 

kending i Kim Dietrichsen, som har stor erfaring med at skabe svømmere på allerhøjeste niveau.  

 



 

 

Desuden er Carles er stoppet som træner i A6 og har fået job som cheftræner i Triton. Ny 

2.holdstræner er Martin Madsen der har 10 års træner erfaring. Andre trænere er Julie Bojesen, Isabel 

Mass, Dan Witzner og Katja Petersson.  

  

Resultater: 

1 dansk og nordisk rekord i 50 ryg på kortbane af Julie Kepp Jensen (første gang i A6 historie) 

1 EM kortbane bronze i 4 x 50 fri af Julie Kepp Jensen 

4 svømmere med internationalt niveau: 

Julie Kepp Jensen; EKM+VM (Julie er skiftet til NTC på fuld tid med fortsat licens i JGI-swim) 

Lærke Toft Ruby; EM OW 

Frederik Bojesen; EJM + EJM OW 

Mathilda Jung; EJM 

 

3 Nordiske junior medaljer til Matilda Jung 

DM guld 5 km OW til Lærke Toft Ruby 

DM senior: 4 guld, 2 sølv & 2 bronze 

DM junior: 2 sølv & 2 bronze 

DM ungdom: 2 bronze 

DM årgang langbane 2019: 2 guld, 5 sølv & 6 bronze (7 bedste klub i DK) 

DM årgang kortbane 2020: 4 guld, 2 sølv & 4 bronze (5 bedste klub i DK) 

 

 

Svømmeskolen: 
 

2019/20 blev en fin sæson med mange fyldte hold og ventelister på mange holdtyper. Sæsonen bød 

som vanligt på klubmesterskab med deltagelse af svømmeskolesvømmere, mærkesvømning og 

kigge-på uger.  Alle hold skulle fra denne sæson have førstehjælp og livredning på programmet, også 

forælder/barn holdene. Det var helt klart en succes og med stor begejstring hos de fleste svømmere 

og forældre. Det vil fremover være obligatorisk på alle holdtyper. 

 

Der skulle have været afholdt Swim og Tweens Camp i uge 27 med mere end 70 tilmeldte som 

desværre grundet COVID 19 måtte aflyses. Til gengæld lykkedes det at gennemføre Ocean Rescue 

Camp - Basic og Adventure - på Klinten ved Roskilde Fjord med 25 deltagere og en venteliste på 8. 

Vejret var perfekt og deltagerne i alderen 7-17 år var super aktive og tilkendegav efterfølgende, at 

det havde været sjovt og lærerigt og mange af dem ville gerne deltage næste år. To af klubbens 

instruktører er nu uddannet kystlivreddere og har været på arbejde på de danske strande i 

sommerferien.  

 

 

Økonomi: 
 

I forhold til budgettet for 2019 hvor der var regnet med et lille minus og ikke afsat penge til 

uddannelse af medarbejdere, kom vi rigtig flot ud af året med et overskud på ca. kr. 200.000. Også 

selvom der blev afsat lidt ekstra penge til A6. Overskuddet skyldes blandt andet et lidt højere 

aktivitetstilskud end forventet, og der blev indhentet betydelige kontingent restancer hos A6 

svømmere samt fra Roskilde kommune ifm. skolesvømning. Generelt var der brugt lidt mindre end 

budgetteret på mange poster. Budgettet for 2019 var bygget på et uventet underskud i 2018. 



 

 

Regnskabet for 2020 bliver nok lidt ”spændende” i forhold til hele Covid-19 situationen. I forhold til 

aflønning af medarbejdere under nedlukningen går dette op med at der ikke er blevet betalt 

kontingenter retur, samt at der ikke har skulle betales halleje for de måneder hvor vi ikke kunne 

svømme. Tilmeldingen til sæson 2020/21 har været god, men da der ikke kan være lige så mange på 

holdene, samt at der har været ekstra medarbejdere på i starten for at guide alle i de nye regler, 

kommer det nok til at kunne ses i regnskabet. Det opvejes måske til dels af, at mange kurser også har 

været aflyst således at denne post bliver lidt mindre. Det følger vi op på, også med henblik på budget 

for 2021. 

 

 

Til slut vil jeg ønske alle en fortsat god svømmesæson. 

 

Formand JGI-Swim 

Lars Zimmermann 

formand@jgi-swim.dk 

 

Jyllinge d. 10 september 2020. 
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