
Bestyrelsens beretning 

på ordinære generalforsamling i Køge Svømmeklub den 6. marts 2019 

Årets gang: 

Køge Svømmeklub indgik i januar måned en aftale med Dansk Svømmeunion om at blive Talentudvik-

lingsmiljø. Det omfatter et samarbejde med svømmeklubberne i Haslev, Næstved, Herlufsholm, Solrød, 

Vordingborg og Rønne, og omhandler vidensdeling samt udvikling mellem de deltagende klubber. De 

første træningssamlinger har været afholdt, og der kommer flere til i løbet af 2019. 

Klubmesterskabet for svømmeskolen blev afholdt den 10. juni. Det blev en stor succes som endnu en-

gang fyldte Herfølge Svømmehal. Næste klubmesterskab, i 2019, bliver i Køge Svømmeland, hvor der 

bliver plads til endnu flere svømmere og deres familier. 

For første gang i flere sæsoner kunne vi ikke fylde vores svømmecamps op i sommerferien. Nu var 

sommeren 2018 speciel derved, at vi havde en stabil varm sommer, og det har måske ikke været så 

interessant at tilmelde sig til aktiviteter, der en del af tiden foregår indenfor. En anden forklaring er, at 

flere idrætsgrene laver lignende aktiviteter á la KSK´s svømmecamps og vi dermed konkurrerer med 

aktiviteter for de samme børn. Vi satser på der bliver fyldt bedre op igen i år 2019 med aktiviteter i uge 

27, 28 og 32. 

I efteråret har Køge Svømmeland været ramt af tekniske udfordringer, som har medført aflysninger for 

vores svømmehold. Problemerne er fortsat ind i 2019, og som forening har det været frustrerende at 

modtage besked om den ene aflysning efter den anden. En enkelt gang fik vi besked så tidligt, at vi 

kunne arrangere erstatningsundervisning i Herfølge Svømmehal, men ellers kan vi kun beklage de ge-

ner, som klubbens medlemmer har oplevet i den forbindelse.   

 

K-afdeling og faciliteter: 

På det sportslige plan er der fremgang at spore. Vores k-hold er fyldt op, og vi har ca. 100 svømmere, 

som træner mellem 2 og 8 gange i vandet hver uge. Til gengæld mangler vi nu plads, så svømmerne 

kan få flere baner at boltre sig på.  

Vi sagde i 2018 farvel til klubbens bedste svømmer Victor Christensen, men nye medaljetagere er klar 

til at tage over. Det blev til guldmedaljer til Benedicte Them Jensen og Naya Modin Thomsen ved de 

Nordiske Årgangs- og Juniormesterskaber i Letland/Riga, og samme svømmere vandt også metal ved 

DM på både kort- og langbane i løbet af 2018.  

Bredden i toppen bliver også bedre. Ved DM junior i Esbjerg i november blev holdkappen 4x200 fri for 

piger nr. 5 og da alle deltagerne der også er juniorer i 2019, tegner det til nogle gode resultater for 

KSK.  

Svømning i det åbne vand gør vi det også i. Philip Krogh Brønniche og Sarah Aarslew-Jensen blev af 

Dansk Svømmeunion udtaget til henholdsvis Europæiske Junior Mesterskaber på Malta i juli og et 

stævne i Frankrig i september, og det er godt, at KSK også kan være med på den front. 

Årgangstræneren Kenneth Bo Nielsen stoppede i KSK i sommers efter 2 sæsoner. Det betød omroke-

ring i trænerbesætningen, og et nyt navn – Aage Jakobsen - til at stå i spidsen for årgang 2. Vi har 

store forhåbninger til, at den positive udvikling fortsætter, og KSK vil markere sig blandt landets bedste 

svømmeklubber. 

Herfølge Svømmehal fylder meget i Køge Svømmeklub. Ud over at mange af klubbens aktiviteter fore-

går her, så fylder hallen også på ledelsesplan. Det er en gammel dame vi bestyrer, og der er hele tiden 

opgaver som skal klares, for at hallen kan fungere. 2018 blev ikke året hvor der kom nye startskamler 

op, men vi kan love at det sker i 2019! Ud over praktiske gøremål med hallen forsøger vi at have en 

positiv dialog med den kommunale forvaltning for at lette de driftsmæssige opgaver, vi står med. 



Større arrangementer og tak til frivillige og ansatte:  

2018 bød på afholdelse af sponsorstævne i marts, udskænkning af øl ved Køge Festuge i september 

samt Køge Open i slutningen af november. Alle tre arrangementer forløb godt, hvilket skyldes den 

kæmpe indsats der ydes af de mange frivillige hænder i Køge Svømmeklub. Uden denne indsats måtte 

vi sænke ambitionsniveauet betragteligt, så tak for indsatsen til alle som har bidraget. 

Til sidst skal lyde en tak til Jan og Lotte for en utrættelig indsats på kontoret, Stine som ansvarlig for 

svømmeskolen og alle trænere og instruktører, som gør driften af KSK mulig. 

 

Herfølge, marts 2019 

 

Bestyrelsen 


