Roskilde Svømning
Bestyrelsens beretning.
Året 2009 var foreningens 8. regnskabsår. Foreningen blev stiftet ved en udskillelse fra den gamle
forening ” Roskilde Gymnastikforening”.
Foreningens formål er at fremme interessen for svømning i alle samfundslag og at give mulighed
for at dyrke svømning for alle aldersgrupper, specielt i Roskilde og omegn.
Administration:
Årets resultat udgår et overskud på ca. kr. 275.000, der foreslås overført til reserverne, som anført i
regnskabet. Resultatet anses for tilfredsstillende. Antal medlemmer d. 31. december 2009 udgør
1074 personer.
Verdensklassesvømmer bliver træner i Roskilde Svømning
Den tidligere verdensklassesvømmer, islandske Ørn Arnarson skal stå i spidsen for Roskilde
Svømnings sportslige udvikling.
Det er en træner med store meritter i bagagen, som fra den 1.august og tre år skal stå i spidsen for
Roskilde Svømning, hvis unge svømmekuld lige nu residerer i 4.division. Ørn Arnarson er navnet
på træneren, der som aktiv svømmer var på det islandske landshold 1996-2008.
Måske er Ørn Arnarson ukendt for de fleste, men islændingens generalieblad fortæller om en
strålende aktiv karriere som svømmer med betydelige resultater. Hele seks europamesterskaber på
forskellige distancer i rygcrawl nåede islændingen at vinde, ligesom det blev til deltagelse ved såvel
OL i Sydney 2000, OL i Athen 2004 og Ol i Beijing sidste år. Ørn Arnarson blev nr. 4 i 200 meter
rygcrawl ved OL i 2000 som bedste resultat. Det blev også til to VM-medaljer, sølv og bronze, ved
VM på langbane i 2001. Ligeledes i 2001 nåede Ørn, Arnarson karrierens højdepunkt, da han
formåede at slå russiske Alexander Popovs europæiske rekord i 100 meter rygcrawl ved at barberer
26 hundrededele af rekorden (52,28 sekunder).
Efter OL i Beijing i august 2008 stoppede Ørn Arnarson, der i 1998, 1999 og 2001 blev kåret som
årets sportsmand i Island, den aktive karriere for at hellige sig trænergerningen på fuld tid.
På Roskilde Festival som Livredder:
Roskilde Svømning deltog for 4. år i træk som livreddere ved badesøen. Badesøen er et levn fra
grusgraven, som under festivalen 2006 første gang, blev benyttet som badesø på Roskilde Festival.
Viking Svøm Roskilde – en solstrålehistorie
Vikinge Svøm Roskilde arrangeret af Roskilde Svømning i samarbejde med Dansk Svømmeunion
og med støtte fra blandt andet Roskilde Kommune og Arbejdernes Landsbank, i alt var der 107
deltagere.
Christiansborg Rundt:
Lørdag den 29. august blev fjerde udgave af åbent vand arrangementet Christiansborg Rundt
afholdt. Roskilde Svømning stillede med ti svømmere til start. Alle svømmere opnåede flotte tider.
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Lukning af svømmehaller
Roskilde Svømning modtog den 19. oktober mail fra halinspektør Sonya Pratt omkring lukning af
Maglegårdsbadet og Sct. Jørgensbadet. De to svømmehaller var lukkede i perioden 1. december
2009 til 10. januar 2010. Lukningen skyldtes udskiftning af ventilationsanlæggene i de to
svømmehaller. Roskilde Svømning har i samarbejde med de øvrige svømmeklubber søgt om
udvidelse af sæsonen, og som det ser ud nu, vil sæsonen blive forlænget til 31. maj 2010.
Babysvømning:
I babysvømningsregi er startet et nyt hold i år for børn på fire år. Børnene har hidtil haft mor eller
far med i vandet, men nu er INGEN - far eller mor er med i vandet.
Svømmeholdene er inddelt efter alder og svømmefærdigheder, og det er af stor betydning for
børnene, at holdene er opdelt efter deres alder. Det giver dem de bedste udfordringer.
Motionssvømning:
Roskilde Svømning nr. 5 i Danmark Svøm Langt 2009
Søndag den 4.oktober deltog Roskilde Svømning for 29.gang i breddesvømmestævnet, Danmark
Svøm Langt. 168 svømmere mødte op for at hjælpe Roskilde Svømning til et godt resultat. Med
hele 383 svømmede kilometer opnåede Roskilde Svømning en fornem 5. plads i kategorien 'flest
svømmede meter'.
Svømmeskolen:
Medaljehøst ved landsfinalen i DUKA-svømning
Roskilde Svømning blev i det hele taget meget forgyldt ved landsstævnet i Holstebro, hvor hele 12
Roskilde svømmere deltog. Sebastian Kildal Rasmussen opnåede en 1. plads i 100 meter fri og en
3.plads i 50 meter brystsvømning, mens Mads Johnbeck, årgang 1997 opnåede to gange bronze i
henholdsvis 100 meter fri og brystsvømning. Philip Riis, 98’er, fik en sølvmedalje i 50 meter
brystsvømning. Hos de yngre piger opnåede Mathilde Brøgger-Jensen, årgang 1997, en flot
sølvmedalje i 100 meter brystsvømning, og Ida Brix Jacobsen vandt en guldmedalje i 50 meter fri,
mens henholdsvis Sofie Skovbæk Mortensen, årgang 1999, og Lærke Vierich, årgang 1997 fik en
bronzemedalje i 25 meter brystsvømning og 50 meter fri. De mange individuelle roskilde-medaljer
blev suppleret af flere medaljer i diverse holdkapper. så det var en fornøjet træner, der efter stævnet
kunne gøre status. ”Jeg vil betegne resultatet her i Holstebro som ovenud godt. Ikke nok med at vi
fik to landsmestre, vi fik også en lang række andre medaljevindere samt et hav af personlige
rekorder. Så alle svømmerne har grund til at være stolte af deres præstation,” sagde Rikke Grønlund
Lauridsen.
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Konkurrenceafdeling:
5 medaljer ved Østdanske årgangsmesterskaber
Ved østdanske årgangsmesterskaber lykkedes det Roskilde Svømning at komme på medaljeskamlen
hele fem gange. Medaljerne blev fordelt med to gange sølv samt tre bronzemedaljer.
Sølv til Yannick Rasmussen, Oliver Hjeresen, Morten Voigt Larsen og Morten Børre Petersen efter
en fornem præstation i 4 x 50 meter brystsvømning for drenge.
Morten Børre Petersen opnåede desuden en 2.plads i 100 meter rygcrawl for drenge (1996) samt to
bronzemedaljer i henholdsvis 200 meter brystsvømning samt 50 meter crawl.
Den sidste bronzemedalje blev svømmet i hus i 100 meter bryst for drenge (1995) af Yannick
Rasmussen.
Roskilde Svømning bliver i 4.division
Roskilde Svømning er også at finde i 4.division år 2010. Det blev det fornemme resultat af danske
holdmesterskaber i Præstø og Vordingborg, hvor såvel rutinerede som yngre, uprøvede kræfter
formåede at hive en flot 6.plads i land til Roskilde Svømning.
Master:
To gange DM-guld til Roskilde-svømmere
Ved de åbne danske masters mesterskaber, som blev afholdt i Ringsted i weekenden d. 7.-8.marts
lykkedes Jette Kurtzhals og Jens Kjærum fra Roskilde Svømning at svømme det fornemmeste metal
i land på hver sin svømmedistance.
Jette Kurtzhals det danske mesterskab i 50 meter rygcrawl i sin aldersgruppe for old girls, mens
Jens Kjærum for tredje år i træk vandt guld i 100 meter butterfly for old boys.
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