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2016 
 
Kære medlemmer. 
 

Tak for endnu et sjovt og dejligt år i Tune IF Svømmeafdeling.  
 

Det har været en spændende sæson og vi fastholder fortsat, som en af de få afdelinger, vores høje 
flotte medlemstal. Den forgangne sæson har været præget af hektisk aktivitet – også uden for 
bassinet, da vi i sommer stod uden administrativ leder af vores svømmeskole. Bestyrelsen var dog 
ikke i tvivl om at fortsætte klubben.  
 

Vores ønske er fortsat, at kunne udbyde svømmeundervisning til gavn og glæde for borgerne i 
Greve Kommune. Vores ambition er, at kunne tilbyde kvalificeret undervisning til så mange 
borgere som mulige.  
 

År efter år oplever vi en større efterspørgsel end vi kan imødekomme, og med realiteten om lukning 
af svømmesalen på Tjørnely-skolen fra sæson 2017/2018 ser fremtiden om tildeling af vandtid i 
Greve svær ud. Mørke skyer, for svømmeundervisningen i Greve, truer i det fjerne.  
 

Vi er i intensiv dialog med Greve Kommune om mulige løsninger efter sommeren 2017, men der er 
rigtig mange klubber om buddet. En opfordring skal derfor lyde herfra til Greve Kommune om at 
udvide åbningstiderne i den fantastiske hal, som kommunen er indehaver af – ikke kun til glæde for 
klubberne, men også alle andre brugere.  
 

Alle bør lære at svømme – respekt for vand. 
 

På trods af talrige initiativer er det fortsat en kendsgerning, at størstedelen af den danske befolkning 
ikke kan svømme.  
 

En undersøgelse initieret Dansk Svømmeunion, Tryg- og Mary Fonden viser desværre, at det kun er 
knap 50 procent af os, der mener, at vi kan svømme 200 meter uden hjælpemidler - hvilket er 
definitionen for at være svømmeduelig. Undersøgelsen viser også, at vores børn lærer at svømme 
for sent i deres barndom og at det er meget få af børnene, der lærer det i skolen. 
 

En del af grunden kan være, at folkeskolens svømmeundervisning er under pres, og det er især 
svært i de områder af Danmark, hvor der er langt til en svømmehal.  
Langt til svømmehallen – det har vi heldigvis ikke i Greve! 
 
Vi ønsker derfor at være med til at knække kurven - og stå ved det samfundsansvar. Vores ambition 
er, at tilbyde kvalificeret svømmeundervisning således at alle, uanset alder, lærer at svømme og 
agere fornuftigt, når de er i kontakt med vand. 
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At kunne svømme er ikke bare at beherske en ekstra sportsgren. Svømning kan ses som en 
grundlæggende færdighed på lige fod med gang, løb og cykling. 
 

Vi skal derfor finde solide løsninger om tildeling af vandtid i Greve Kommune. For uden vandtid 
ingen svømmeundervisning. Og vel at mærke vandtid, som fungerer for børn og børnefamilier, som 
har behov for relevante tilbud, der kan passes ind i de få timer, der reelt er efter arbejde og inden de 
små skal i seng.   
 

Jeg håber inderligt, at kommunen vil være med til at løfte det ansvar i endnu højere grad. 
 

Vi har igen i år haft stor hjælp af Sven Edelmann, formand i Tune IF. Han træder som sædvanligt 
til, hvis der opstår udfordringer i det politiske system - Tak for det! 
 
Svømmeskolen  
En god, tryg og velfungerende svømmeskole er fundamentet for alt vort arbejde.  
 

Tak til de mange dygtige og engagerede instruktører, som vi har hos os i Tune. Jeg er glad og stolt 
over jer alle.  
 

En særlig tak skal lyde til Charlotte Lorentzen, som valgte at træde til i sommer, da vores 
mangeårige administrative leder pludselig stoppede. Vi stod i en situation uden en leder af 
svømmeskolen, og dette endda umiddelbart efter vi havde udbudt vores program for den nye sæson. 
En meget hektisk periode med både Aqua Camp, nyt IT-system og åbning for tilmelding til den nye 
efterårs/vintersæson. Jeg ved, at jeg taler på hele bestyrelsens vegne, når jeg siger, at vores 
oplevelse var, at du greb de mange bolde i luften på fornemmeste vis.  
 

Jeg vil samtidig også benytte lejligheden til at takke vores nye administrative leder, Dorthe Ørving, 
for en fantastisk start. Du er kommet med super engagement, gå på mod og positiv tilgang, hvilket 
tegner rigtig godt for fremtiden. Jeg er sikker på, at Charlotte og Dorthe sammen formår at skabe de 
rammer og den styring, som skal til for, at det hele fungerer.  
 

I 2016 havde vi glæden af mere end 50 hold i løbet af sæsonen og 40 hold til vores sommer-
undervisning. Deltagerne mødte hver uge op for at blive bedre til at svømme - undervist og guidet 
af mere end 30 instruktører og hjælpeinstruktører. 
 

Vores undervisningshold i Greve svømmehal har været tæt på udsolgt både søndage og onsdage, 
hvor også mange forældre har benyttet sig af det fine tilbud fra Greve Svømmehal om at købe et 
ledsagerkort til reduceret pris. 
 

Søndagsundervisningen gennemføres på femte år og der er igen tvivl om, at søndagen er et tilbud 
som rigtig mange børnefamilier har glæde af, frem for en travl hverdagsaften. 
 
Aqua Camp 2016. 
Igen i år valgte vi at gennemføre Aqua Camp i både den første og sidste uge af skolernes 
sommerferie. På de to uger havde vi 120 dejlige børn til låns i fem dage. Aqua Campen blev 
planlagt, styret og gennemført med professionel hånd af Charlotte L., som sammen med et stort 
hold af vores dygtige instruktører skabte en uge fuld af oplevelser, som jeg er helt sikker på, at alle 
deltagere husker med glæde.  
 

Vi glæder os til at byde nye 120 børn velkommen til Aqua Camp 2017. 
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Vores samarbejde i GTI 
Thomas og jeg deltager aktivt i arbejdet i GTI’s Forretningsudvalg (FU). FU er sammen med 
træner-teamet med til at lægge retningen for eliteniveauet. Det tegner rigtig godt, men det er en 
proces, som tager år og som kræver, at vi har de langsigtede briller på.  
 

Foruden udfordringerne om vandtid, er en af de større udfordringer lige nu, den dalende lyst fra 
forældrene til at bidrage med frivilligt arbejde. Vi oplever i stigende grad, at frivillighedens 
grundprincip er under pres. Situationen vanskeliggøres yderligere ved, at flere af de frivillige 
vælger at ”trække stikket” i samme øjeblik, som deres børn stopper med at dyrke sporten. 
 

GTI er, som mange andre klubber, dybt afhængige af, at frivillige deltager i arbejdet. Uden frivillige 
– intet fundament for GTI. 
 

Der er derfor stor fokus på problemstillingen i både i FU, men naturligvis også i Tunes bestyrelse.   
 

I sommeren 2016 fik Tune IF Svømmeafdeling/GTI endnu engang en dansk seniormester, da Emilie 
Beckmann vandt guld ved DM på langbane i favorit disciplinen 50 & 100 m butterfly og 
umiddelbart efter repræsenterede hun de danske farver ved EM på langbane i London.  
 

Senere på året formåede hun, for første gang nogen sinde, at kvalificere sig til VM.  
Til VM formåede hun at svømme sig i 2 semi- og 1 finale (individuelt). I damerne 4x50m medley 
svømmede Emilie og de 3 andre danske damer langt hurtigere end håbet og ender på en forrygende 
flot 3. plads. Emilie henter dermed sin første internationale senior medalje hjem.  
 

En fantastisk og noget uventet præstation, som også blev fejret ved en reception i Greve 
Svømmehal med deltagelse af både Greve Kommune, Tune IF og GTI. 
 

Desværre formåede GTI ikke at fastholde placeringen i 2. division til Danske Hold Mesterskaber. 
Vi må derfor en tur i 3. division, men målet er klart at vende tilbage til 2. division næste år.  
 
Fremtiden 
Fremtiden for vores svømmeskole kan på længere sigt godt se ud til at blive udfordret fra flere 
kanter. 
 

Først og fremmest omkring vandsituationen og den kommunale tildeling heraf – jeg håber dog, at 
vores gode og konstruktive dialog med kommunen på sigt bærer frugt.  
  
Udviklingen af svømmeskolen kan også fremadrettet vise sig at være svær. Hvordan fastholder vi 
vores instruktører og hvordan fastholder vi et fornuftigt niveau på undervisningen. Det er et sjovt, 
men også udfordrende job med et stort ansvar. Derfor skal vi forsat løbende guide og vejlede de 
unge, så alle – både svømmere, forældre og instruktører - får en sjov, lærerig positiv og professionel 
oplevelse. Klubben eksistens er baseret på, at undervisningen er i top og vi kan sælge alle vores 
pladser. 
 

Sidst men ikke mindst er vi udfordret af den manglende lyst til at ville bidrage til det friville 
bestyrelsesarbejde – vi kan ganske enkelt ikke skaffe nye medlemmer til bestyrelsen. Dette vurderer 
jeg på korte bane er den største risiko i forhold til klubbens overlevelse.  
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Afrunding 
Ved udgangen af 2016 havde vi i Tune IF Svømmeafdeling ca. 1100 medlemmer og vi har i året 
opnået et overskud på tkr. 12. De mange medlemmer sikrer, at der i Tune/Greve Kommune findes 
et godt og velfungerende svømmemiljø, som giver gode svømmere og som også kan give gode 
elitesvømmere. 
 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen, som sammen med mig lægger et 
stort frivilligt arbejde for dagen, som absolut er forudsætningen for at tingene fungerer. Og i år har I 
ydet en ekstraordinær indsats – Tak for det! 
 
Vi har formuleret en vision for vores arbejde: 

• at være den bedste svømmeskole i Greve kommune 
• at være den største svømmeskole i Greve kommune 
• at udbyde et svømmetilbud, som vil medvirke til, at børn og unge i kommunen kan lære de 

grundlæggende færdigheder ved svømning, således at trenden i Danmark, med at en større 
og større andel af de unge ikke kan svømme, brydes. - Det forpligter! 

 

Jeg føler fortsat, at det er ledestjernen for det store arbejde og de mange gode diskussioner vi 
sammen har i bestyrelsen. For selv om vi sikkert alle kan pege på noget, som vi sammen kan gøre 
endnu bedre, så fungerer vores svømmeskole rigtig godt. 
 

 

Camilla Beckmann 

formand 
 


