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Covid-19 genåbningsplan inkluderer ikke mere svømning i
denne sæson
Kære medlemmer
Som bekendt har regeringen fremlagt planerne for fase 2, 3 og 4 af genåbningsplanen for
landet. Desværre for os alle i svømmeklubben rummer planerne en beslutning om, at
svømmehallerne skal holdes lukket frem til primo august.
Det betyder også, at vi desværre må konstatere, at vi ikke kan tilbyde mere
svømmeundervisning i denne sæson. Noget, som vi er utrolig kede af. Vi havde en anden
forventning til genåbningsplanerne, og havde lagt os i selen for at præsentere løsninger,
der imødeså nogle forventede restriktioner.
Vi vil gerne takke jer for en lang række positive henvendelser og stor opbakning i denne
helt igennem uventede og utrolige situation. Vi håber fortsat på jeres positive tilgang og
forståelse for situationen. Og så håber vi, at I alle vil være klar på at tilmelde jer til – og
modtage svømmeundervisning i - sæson 2020-2021. Sæsonen startes d. 17. august.
Som vi tidligere har meldt ud, er det desværre ikke muligt for os, at tilbagebetale
kontingent. Det vil ganske enkelt være en afvikling af foreningen.
I svømmeklubben vil vi nu arbejde dedikeret for at lave gode planer for opstart af næste
svømmesæson. Vi har undervisere, der glæder sig helt ekstremt til at vende retur og vi
ved, at I medlemmer gør det samme.
Når vi starter op igen, må vi forvente, at det kan blive med restriktioner i den første
periode. Vi arbejder hårdt for at få en afklaring af disse snarest muligt, så vi kan planlægge
sæsonen generelt samt eventuelle særlige forhold i opstarten. Som klub oplever vi et
fantastisk samarbejde med Gladsaxe kommune. Vi er tillige med i flere nationale netværk
og er i tæt dialog med DGI, DIF og SVØM. Og så skeler vi nysgerrigt til planer for, og
erfaringer med, svømmeopstarten i øvrige europæiske lande, der starter op før os.
For den kommende sæson arbejder vi på forskellige ekstra initiativer, i forsøget på at
tilbyde en bedst mulig, og længst mulig, sæson for jer. Vi ser blandt andet på muligheden
for ekstra undervisning i uge 42 og uge 7, ekstra events og muligvis gratis
adgangsbilletter, der bidrager til muligheden for flere gange i vandet i offentlig åbningstid.

1

Vi arbejder desuden på, at facilitere Åbent Vand svømning i sommeren, hvis det bliver
muligt og på at afholde nogle events hen over sommeren i Gladsaxe. I vil få mere at vide i
et informationsbrev, der sendes til jer, senest i starten af juni.
Vi forventer at åbne op for tilmelding til ny sæson for jer (nuværende medlemmer) i starten
af juni. Til forskel fra tidligere år vil I få ca. 10 dage til at tilmelde jer, før der åbnes op for
ventelister og senere for nye medlemmer. I vil få førnævnte informationsbrev, inden der
åbnes for tilmelding.
Med et suk over en alt for tidlig sæsonafslutning og en tak for opbakning og forståelse, vil
vi ønsker jer en – trods alt – rigtig god sommer.
På vegne af bestyrelsen i Gladsaxe Svøm
Med sportslig hilsen
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