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Bestyrelsens beretning. 

 
Året 2007 var foreningens 6. regnskabsår. Foreningen blev stiftet ved en udskillelse fra den gamle 

forening ” Roskilde Gymnastikforening”. 

Foreningens formål er at fremme interessen for svømning i alle samfundslag og at give mulighed 

for at dyrke svømning for alle aldersgrupper, specielt i Roskilde og omegn.  

Administration: 

Årets resultat er ikke tilgængeligt i denne udgave af beretningen, men vil blive tilføjet snarrest. 

Resultatet anses for tilfredsstillende. Antal medlemmer d. 31. december 2007 udgør 1217 personer. 

 

Babysvømning:  

Alle 14 hold er fyldt op og vores instruktør har løbende været under uddannelse. Bestyrelsen har 

yderligere fået skrevet en artikel omkring babysvømning, som kom i Roskilde Avis og ligger på 

vores hjemmeside.  

 

Motionssvømning: 

Roskilde svømning afholdt søndag den 7. oktober 2007 endnu engang det populære og 

landsdækkende ’Danmark svøm langt’. I Roskilde Svømning kunne man opleve Dansk 

Svømmeunions nuværende formand, Kaj Aagaard, i aktion. Kaj fik godt tag i vandet og stoppede 

ikke før, der kunne skrives 6.000 meter på diplomet. Flot gået og imponerende af unionens 60-årige 

formand.  

 

Svømmeskolen: 

Sidste år blev holdopbygningen kigget igennem og rettet til af Thomas la Cour fra Køge 

Svømmeklub, så nu er svømmeskolen i gang med andet år med den nye struktur. En af de nye 

tanker fra Thomas var at vi oprettede et D-hold hvor svømmerne svømmede to gange en ½ time om 

ugen samt lidt landtræning. Disse hold kunne vi ikke få til at fungerer efter hensigten og måtte 

vælge at nedlagde dem ved sæsonstart. 

Vi kunne den 1. september byde velkommen til en ny sæson, en sæsonstart vi var lidt spændte på 

idet vores nye internetbaseret tilmeldingssystem skulle stå sin prøve. Det må siges at vi selv har 

formået at lave et system der er ikke bare brugbart men formidabelt godt. Der var ikke fejl i 

systemet og holdene var der de svømmere som var tilmeldt. 

Vi har i år delt vores bassin således at vi har 3 hold i bassinet samtidig, hvilket bevirker at vi i alt 

har 46 hold i Maglegårdsbadet. Om mandagen har vi også delt bassinet på tværs i stedet for på 

langs, hvilket vi synes vi har stor succes med.  At vi kan tilbyde 3 hold samtidig bevirker at vi 

lettere kan flytte børnene fra det ene hold til det andet i det de ofte bare skal over på den anden side 

af banetovet. 

I Sankt Jørgensbadet har vi 8 hold om tirsdagen og 2 hold om fredagen samt to hold for etniske 

kvinder om lørdagen. De etniske hold giver mange problemer og er blevet nedlagt i januar 2008. 

Vi oplever en stigende vanskelighed med at skaffe instruktør fra kl. 15.00 vi har undervisning fra kl. 

15.00 om fredagen både i Sankt Jørgensbadet og i Maglegårdsbadet. 



Roskilde Svømning 

  
 

 
Piet Grønlund  Frederiksborgvej 49 

  4000 Roskilde   

  Tlf. 46 194255 

  E-mail: al@adslhome.dk 

Eline Andersen er blevet ansat som talentspejder. Hvilket betyder at vi bedre kan støtte vores 

instruktører i deres daglige arbejde. 

 

Konkurrenceafdeling:     

For konkurrencesvømmerne er der tilbud i form af deltagelse i stævner og træningslejre.  

Konkurrenceafdelingen har haft nogle vanskeligheder i det forløbne år. Klubben måtte sige farvel til 

vores B-holdstræner pga. samarbejdsvanskeligheder med klubbens Cheftræner. Denne beslutning 

blev truffet efter et møde i bestyrelsen med en konsulent fra Dansk Svømme Union og i samarbejde 

med jurister fra Dansk Idræts Forbund.  

Vi er rykket ned fra 2 division til 3 division i DHM, hvilket bl.a. skyldes en stor udskiftning af 

svømmere på A-holdet, så det var et meget ungt hold, der var af sted.  

Alle 3 hold har alle deltaget i vores sponsorstævne med stor succes. 

Ud over dette har vi deltaget på Roskilde Festivalen i mad boden og med livredderfunktionen. Vi 

har modtaget sponser penge og tøj fra Roskilde Bank, Stark og Casino Roskilde.              

 

Masters: 

Roskilde Svømnings nystartede masterhold for gamle konkurrencesvømmere markerede sig flot ved 

årets danske mesterskaber for ”oldboys”, med seks danske mesterskaber og 2 danske rekorder.  

Vi har ved afslutningen af dette år et flot stor masterhold med deltagelse af mange tidligere 

konkurrencesvømmere samt de svømmere, der fornyelig har forladt A-holdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde d. 1 januar 2008 

 

 

 

Piet Grønlund Nielsen ( formand ) Niels Kåre Bruun Finn Lyngvig ( kasserer) 

 

 

 

 

Jens Ellebæk  Jens Winther  Dorte Sørensen Anne Jørgensen  
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Foreningsadresser:  

Formand, Piet Grønlund Nielsen, Frederiksborgvej 49, 4000 Roskilde 

Kasserer, Finn Lyngvig, Strandparken 11, 4000 Roskilde      


