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Ikke overraskende var Covid-19 den altafgørende faktor i vores foreningers liv i 2021.
Omfattende nedlukninger og de mange krav og anbefalinger fra myndighederne. På
trods af at kravene skiftede ofte, lykkedes det langt de fleste foreninger at zigzagge sig
igennem forhindringerne, godt hjulpet på vej af Fritids klare regelfortolkninger og
tilgængelighed for råd og vejledning.
På trods af de vanskelige vilkår gik en række foreninger forrest i forsøget på at udvikle
sig, f.eks. kom svømningen op med en kystlivredningsafdeling som leverede tryg
sommerbadning for de mange badende gæster på Hellerup Strand og i Skovshoved
Havn.

Foreningerne gjorde alt for at udnytte den begrænsede tid der trods nedlukningerne
blev givet dem, og det er vores opfattelse at de fleste trods vanskelighederne kom
igennem 2021 med skindet på næsen, medlemsmæssigt såvel som økonomisk, også
hjulpet af diverse Covid hjælpepakker.

Det er vigtigt for SIG at vi aktivt medvirker til at skabe de bedste faciliteter og rammer
for foreningerne. Udover aktiv deltagelse i f.eks. Facilitetsudvalget, hvor vi udpeger
såvel formand som næstformand, har vi også søgt indflydelse ifm. den nye svømmehal,
som ligegyldigt hvilken version der besluttes i den sidste ende, vil betyde en kraftig og
stærkt nødvending udvidelse af vandsportskapaciteten på såvel motions- som
konkurrenceplan.

SIG deltager aktivt i en række af de kommunalt nedsatte udvalg som repræsentant for
medlemsforeningerne. Udover Facilitetsudvalget bør her nævnes
Folkeoplysningsudvalget, hvor det store emne i 2021 har været demokrati i
foreningerne, som med udgangspunkt i bl.a. diskussioner om stemmeret, frivillighed
og involvering har optaget en række af møderne. Nævnes bør også Klubrumspuljen
hvor SIGs repræsentanter forsøger at sikre at alle foreninger får mulighed for at få
tilskud til gavn for sportsudøverne.

En stor del af SIGs tid og ressourcer har i 2021 været lagt på den store undersøgelse af
behovet for styrketræningsfaciliteter i kommunen med henblik på at nedbringe
antallet af idrætsskader, fastholde idrætsudøverne samt øge præstationerne blandt
ikke mindst eliten. Rapporten, Danmarks første og udfærdiget af IDAN, blev
fremsendt til medlemsforeningerne i slutningen af året, og vil i det kommende år
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danne grundlag for diskussioner med foreningerne og kommunen i et forsøg på at
skubbe på for at implementere bedre faciliteter, bedre facilitetsudnyttelse og øgede
træningskapaciteter på dette vigtige område.

Til slut vil jeg på SIGs vegne ønske jer alle et godt 2022. Det er jo startet uden Covids
skygge, og vi kan jo kun håbe at det vil fortsætte sådan resten af året.

Med venlig hilsen
Karsten Bobek
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Gentofte Svømmeklub
Året der gik
2021 blev endnu et anderledes år for foreningerne i det våde element delvis nedlukning
af svømmehaller i første halvår og en omfattende daglig håndtering af myndighedskrav
og restriktioner. På trods af det har foreningerne formået at fastholde en stor del af
deres medlemmer via alternative og nyudviklende tiltag.
For svømningens vedkommender er der udviklet en kystlivrednings-afdeling, en
afdeling for havsvømnings-stævner samt flere camps for kommunens børn og unge.
Kystlivrednings-afdeling leverede i 2021 tryg sommerbadning for de mange badende
gæster på Hellerup Strand, og i Skovshoved Havn.

Vores fokus er til stadighed at udvikle og oprette flere hold til borgerne i Gentofte
Kommune, så deres børn kan lære at blive trygge i vandet og lære at. Foreningerne gør
alt, hvad de kan, for at udnytte den tildelte vandtid optimalt samt opnå mere vandtid
især i de eftertragtede eftermiddagstimer kl 15-18, men er desværre i stor konkurrence
med især offentlige vandtider.

Som det var tilfældet med den første store nedlukning i foråret 2020, blev
svømmeundervisning lukket ned i foråret 2021. Det har også i anden omgang ærgret os
kolossalt, at vi ikke har kunnet give vores medlemmer undervisning og fællesskab i
forbindelse med svømning. I overensstemmelse med anbefalingerne fra vores
paraplyorganisationer – Danmarks Idrætsforbund, Dansk Svømmeunion og DGI – har
vi valgt ikke at reducere vores kontingenter relateret til COVID-19 i 2021. Det skyldes
flere ting.

Det er vigtigt for SIG, at vi aktivt medvirker til at skabe de bedste faciliteter og rammer
for forenignerne i kildeskovshallen. Den fremtidige nye svømmehal skal efter planen
stå færdig i 2024. Foreningernes engagement med fire personer gennem kommunens
opgaveudvalg har sikret, at vi har haft markant indflydelse på anbefalingerne til den
kommende kapacitetsudvidelse, som vil være med til at sikre, at foreningerne
fastholder sine talentfulde og dygtige udøvere og trænere. Vores aftryk gennem
opgaveudvalget sikrer samtidig, at foreningerne er attraktive for alle, der ønsker at
lære at dyrke vandsport på såvel motions- som på konkurrenceplan.

SIDE 3

Team Danmark udvalget
Gentofte Kommune nedsatte et Team Danmark udvalg, første gang kommunen blev
udvalgt til at være Team Danmark Elitekommune. SIG har i hele forløbet været
repræsenteret i udvalget, som i udgangspunktet mødes et par gange om året. Det har
dog været sløjt med møderne.

Som de sidste efterhånden mange år, vil jeg her påpeget, at det vil nok være på sin
plads, at kommunen næste år prioriterer at få samlet udvalget et par gange.

Talentudvalget
I år 2021 blev der valgt 12 kandidater som blev inviteret til at være en del af
kommunens talentordning, der bidrager med både idrætskurser og økonomisk støtte.
Hvert år må vi sige nej til atleter, der gerne vil være en del af kommunens ordning.
Ordningen søges mest af atleter, der dyrker en individuel sport.

Også i år skal vi fravælge atleter, der har gjort og gør det rigtigt godt i deres sport –
men der er altså kun plads til 12 talenter. Blandt de tidligere deltager i projektet kan
nævnes Clara Tauson, der vidst ikke behøver nærmere introduktion.

Udvalget træder sammen, når det nødvendigt, dvs. primært i starten af året, hvor vi
skal tage stilling til, hvem der skal med i kommunens eliteordning, og så endvidere når
der kommer ansøgninger til elitepuljen. Vi får mange gode ansøgninger om at støtte
talentmiljøerne. Mange ansøgninger får tilsagn enten om det fulde beløb eller en stor
del, af hvad klubberne søger om. De sidste par år var der pga. COVID-19 naturligvis et
dyk i antallet af ansøgninger, men i år, er de to første allerede blevet sendt til udvalget.
Så mon ikke alle pengene får ben at gå på igen.
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Grønt Råd
SIG har også plads i Grønt Råd, der samles to til tre gange om året. Det er ikke altid, at
idræt er på dagsordenen. Men Vild med Vilje og bevægelse omkring fx Renden, der
løber parallelt med Lyngbyvejen i Vangede handler om at røre sig. Selv om vi nok ikke
her yder vores største bidrag, er det godt at se, at der også tænkes bevægelse selvom,
sport/idræt ikke er det oprindelige formål.
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