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Klar til sæson 2020-2021
Kære medlemmer
Vi er klar til at åbne op for tilmelding til ny sæson for nuværende medlemmer, hvilket sker
torsdag d. 11. juni kl. 18.00. I modtager en særskilt mail med tilmeldingslink senest onsdag.
De seneste måneder har været historisk udfordrende. Det har de i hele samfundet, såvel som i
svømmeklubben. Vi er meget kede af, at en stor del af sæsonen er gået i vasken, men glæder
os samtidig over, at der nu er udsigt til åbne svømmehaller og vi er optimistiske i forhold til en
optimal opstart.
Tak for stor opbakning
I skal have stort tak for den udprægede positive opbakning og forståelse, der har været i den
seneste periode, hvor alting har været udfordret. Vi håber selvfølgelig på, at I alle glæder jer til
at komme i vandet og er klar på at tilmelde jer til svømning i den kommende sæson.
Svømmesæson 2020-21, reducerede holdstørrelse til at starte med
Vi har valgt at starte ud med lettere reducerede holdstørrelser, og tilsvarende større
ventelister. Dette giver mulighed for at sikre, at vi kan flytte rundt internt på holdene
efterfølgende, så vi kan sikre at alle kan svømme på det hold, der passer bedst til deres
niveau. Årsagen er, at vi i dette forår ikke har haft mulighed for at afholde prøvesvømning ved
sæsonslut som normalt. Det betyder, at det kan være en smule mere udfordrende at få plads
på vores svømmehold, men vi håber på jeres forståelse for prioriteringen. Ventelistepladserne
bliver naturligvis frigivet hurtigst muligt.
Opstart og eventuelle Covid 19 begrænsninger
Som det har været tilfældet i denne sæson, vil eventuelle begrænsninger elller aflysninger
som følge af udefrakommende årsager, herunder Covid 19, fortsat ikke være nogle, vi kan
kompensere for økonomisk. Vi er dog optimistiske i vores tro på, at vi ikke kommer til at opleve
en lignende situation, med de mange hensyn, der nu tages og retningslinjer, der sættes i
værk.
Skulle det vise sig i opstarten, at vi er underlagt nogle begrænsninger, som gør, at vi ikke kan
afvikle fuldt program, vil vi forsøge at tilpasse undervisningen, så man over hele sæsonen
stadig får samme mængde vandtid. Vi håber selvfølgelig ikke, at dette bliver nødvendigt - som
nævnt, er vi optimistiske:-)
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Svømmesæsonen 2020-2021, datoer
Sæsonen starter officielt op d. 31. august 2020 og slutter 13. juni 2021.
Vi har tidligere planlagt, at sæsonstart skulle være d. 17. august. Såfremt retningslinjerne
tillader os at invitere jer til svømning allerede d. 17. eller 24. august, vil vi starte sæsonen
tidligere op. I vil modtage besked herom senest d. 10. august.
Der er nu åbnet for svømmehaller
Som mange af jer formentlig har set, er svømmehallerne principelt set åbnet 8. juni i
forbindelse med genåbningsfase 3. Det er vi mildest talt begejstrede for! Reelt er hallerne dog
ikke åbnet endnu, da retningslinjer og restriktioner skal fortolkes gennem flere instanser før
end vi kender betingelserne for at kunne være i hallen. Der vil formentlig gå nogle dage før
end en reel åbning finder sted, og herefter vil de første par uger forventeligt være udfordrende
i forhold til at overholde de retningslinjer, der foreligger.
Åbningen, om end den sker med begrænsninger, giver os et stort håb om, at vores
sæsonopstart vil kunne gennemføres som planlagt. Det giver god tid for hallen til at tilpasse de
initiativer, som skal tages for at åbningen kan ske forsvarligt.
Initiativer inden sæsonstart
Alt tyder på, at der fra i næste uge vil være offentlig åben i svømmehallen igen. Samtidig er
der planlagt sommerferieaktiviteter, som gør, at vi ikke kan afholde events, hvilket vi ellers
havde påtænkt. Vi kan dog glæde jer med, at vi har indgået en god aftale med hallen, som
gør, at vi kan tilbyde alle medlemmer der gentilmelder sig til næste sæson et 10-turs kort til
svømmehallen, som kan bruges i offentlig åbningstid frem til d. 31. december. I vil få mere info
inden for den næste uge om, hvordan I modtager et 10-turs kort.
Vi vil i øvrigt gøre opmærksom på, at udendørsbassinet bag Gladsaxe svømmehal nu er åbnet
for brug, naturligvis med retningslinjer tilknyttet.
Vi glæder os til at se jer igen og håber, at I får en fantastisk sommer!
På vegne af bestyrelsen
Kim W. Marquardt
Klubchef, Gladsaxe Svøm
Tlf. 23716410 / mail sportschef@gsc.dk
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