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Politisk gennembrud for
hele SvømmeDanmark

Efter ugers hårdt benarbejde af 
de danske svømmeklubber, Dansk 
 Svømmeunion, Danmarks Idrætsfor-
bund og DGI i fællesskab, lykkedes det 
her til aften at få fremrykket genåbnin-
gen af landets svømmehaller. Politiker-
ne har lyttet til SvømmeDanmark, og 
i stedet for udsigten til en lang og tør 
sommer uden klorvand siden 11. marts 
kan landets svømmehaller allerede 
åbnes på denne side af sommerferien.

På det helt overordnede plan betyder 
det, at Gentofte Svømmeklub på kort 
sigt kan genoptage nogle af vores 
aktiviteter. Det har vi hele tiden håbet 

på og derfor også været 
klar til, og vi har løbende 
justeret vores planer og 
forberedt os og vores 
trænerstab i tilfældet af, at 
det skulle ske. Men efter 
de sidste politiske forhand-
linger om den faseinddelte 

genåbning, hvor svømmehaller og 
foreningssvømning blev nedpriori-
teret og placeret i samme kategori 
som badelande i fase 4 til genåbning 
i august, var det svært realistisk at 
bevare håbet.

Konkret går vi nu i dialog med Gentofte 
Kommune om selve udmøntningen 
af dagens politiske gennembrud. Det 
skal blandt andet afklares, hvilke af 
kommunens svømmehaller, Kilde-
skovshallen samt svømmehallerne på 
Strandlund og på Søgårdsskolen, der 
bliver åbnet, ligesom vi også må afven-
te sundhedsmyndighedernes konkrete 
retningslinjer for at efterleve alle nød-
vendige anvisninger for at hindre mulig 

smittespredning af corona-virus. Disse 
retningslinjer skal Gentofte Kommune 
også formidle, ligesom personalet i alle 
kommunens svømmefaciliteter selvføl-
gelig skal instrueres.

Den nye politiske aftale betyder, at 
foreningssvømning kan genoptages fra 
8. juni. Hvor mange af vores aktiviteter, 
vi kan genoptage, er dog uafklaret. 
For det afhænger blandt andet af de 
retningslinjer, som sundhedsmyndig-
hederne nu skal definere - blandt andet 
om afstandskrav, antal svømmere i 
omklædningsrum, antal svømmere i 
vandet og øvrige sundhedsmæssige 
tiltag i forhold til corona-smitte.

Vi må forvente, at der – som minimum 
– går nogle dage, før Gentofte Kommu-
ne er klar med de endelige rammer og 
retningslinjer for foreningssvømning. 
Derfor er det ikke realistisk, at kommu-
nens svømmehaller åbner allerede nu 
på mandag, den 8. juni.

Men uanset hvor meget eller hvor lidt, 
vi kan nå at få genaktiveret, har vi dog 
svært ved at få armene ned. For gen-
åbningen er altafgørende for os som 
forening, for vores klubånd og vores 
fællesskab samt for svømmesporten 
som helhed - og ikke mindst for klub-
bens økonomi, der er blevet udfordret 
af manglende indtægter de seneste tre 
måneder grundet aflysninger af blandt 
andet svømmecamps og stævner i 
Kildeskovshallen.

Men selve lempelsen af forsamlings-
forbuddet, der nu giver mulighed for 
at samles i større grupper på op til 50 
personer under forsvarlige forhold, 

betyder, at vi nu kan afvikle vores Aqua 
Beach Camp-uger efter planen somme-
ren igennem på stranden foran Char-
lottenlund Fort, som allerede har god 
tilslutning med flere udsolgte uger. Og 
det betyder også, at vores konkurren-
cesvømmere fra på mandag kan træne 
dryland og fysisk træning på holdbasis 
i stedet for i mindre grupper med kun 
højst ni svømmere og en træner per 
gruppe. Det justerer vi allerede nu den 
fysiske træning efter.

Vi vil i de kommende dage og uger 
 melde endnu mere konkret ud, 
hvilke hold og aktiviteter vi kan nå 
et genoptage (under hensyntagen til 
den sommerferie, der også venter), så 
snart genåbningen bliver konkretiseret 
i Gentofte Kommune.

Men den nye, fremrykkede genåb-
ning af SvømmeDanmark betyder, at 
planlægningen af næste sæson med 
start 1. september bliver betydeligt 
lettere. Sammen med vores netværk i 
andre svømmeklubber kan vi nå at få 
erfaringer allerede på denne side af 
sommerferien, som vil komme alle til 
gavn til den nye sæson.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående 
– eller bare spørgsmål i det hele taget 
– er I mere end velkomne til at rette 
henvendelse til undertegnede.
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