Roskilde Svømning
Bestyrelsens beretning 2010
Året 2010 var foreningens 9. regnskabsår. Foreningen blev stiftet ved en udskillelse fra den gamle
forening ”Roskilde Gymnastikforening”.
Vi har i bestyrelsen oplevet 2010 som et turbulent år med en ny formand og ny cheftræner på
samme tid. Vi har også haft et rigtigt godt år med gode resultater, gode arrangementer og et
fornuftigt økonomisk resultat. Der sætter os i stand til at tage fat på at yderligere udvikling af
Roskilde svømning i de kommende år.
Årsresultat:
Årets resultat viser et overskud på 300.000 kr. der foreslås overført til reserverne, som anført i
regnskabet. Resultatet anses for tilfredsstillende. Antal medlemmer d. 31. december 2010 udgør ca.
1100 medlemmer, hvilket er en lille stigning i forhold til året før. Det gode økonomiske resultat skal
ses på baggrund af et godt sponsor arbejde af konkurrence afdelingen, samt begrænsede stævne
aktiviteter i løbet af året pga. ændring af stævnestruktur. Hertil kommer stor opmærksomhed på
udgifterne i den nye struktur med en proffessionel cheftræner.
Konkurrenceafdeling:
Farvel til profil
Vi har i det forgangne år sagt farvel til Ørn Arnarsson som Chef træner efter blot et års ansættelse.
Ørn har valgt at fortsætte sin træner karriere i Køge svømmeklub hvor rammerne for hans arbejde
er langt bedre set på svømmehalstid og desuden er køge en klub i toppen af dansk svømning.
Ny international cheftræner for konkurrence afdelingen
Det betyder at vi i sommeren 2010 har budt velkommen til Vitaliy Gaponov som er ansat som
cheftræner for konkurrence afdelingen. ”Vitalik” kommer oprindeligt fra Ukraine og har en
universitets grad fra i idræt og idræts psykologi. Vitalik startede sin karriere som svømmetræner i
Ukraine hvor han i i samarbejde med sin far der er tidligere træner for det Sovjetiske landshold, har
abejdet med svømning på højt niveau. Herefter har Vitalik arbejdet i med konkurrence svømning
som cheftræner i Sverige og Norge.
Dansk årgangsmester 2010
Vi har i det forgangne år set flot fremgang som resultat af ansættelsen af en professionel
fuldtidstræner til vores konkurrence hold. Dette understreget ved de danske årgangsmesterskaber
2010, gruppe 2 som blev afholdt i juni måned i Gentofte , hvor det blev det til en flot guldmedalje
til Roskilde Svømning ved Morten Børre Petersen i 100 meter rygcrawl. Dette resultat blev
suppleret af flotte personlige rekorder samt flotte placeringer af flere af de øvrige svømmere
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Generelt har vi set en fantastisk styrkelse af konkurrence afdelingen gennem engageret arbejde af
vores trænere og assistent trænere, men vi vil også fremhæve vores Sportschef Niels Peter Skov
Andersen der virkelig har skabt rammerne for et hold i udvikling.
Masters
DM medaljer Roskilde-svømmere
Ved de åbne danske mesterskaber for masters blev der hentet hele 3 medaljer til Roskilde svømning
Desuden stillede 2 svømmere op ved VM for masters i Sverige
Babysvømning:
Vi ser stadig stor interesse for vores tilbud til babysvømning og vi er godt hjulpet af stabile
instruktører gennemfører undervisningen med højt fagligt niveau.
Motionssvømning:
Svøm Langt 2010
Roskilde Svømning deltog for 30.gang i breddesvømmestævnet, Danmark Svøm Langt. Vi havde i
år 91 svømmere der mødte op for at hjælpe Roskilde til et godt resultat. 245.850 meter blev
tilbagelagt hvilket var noget lavere end sidste år, men skal ses i det lys at konkurrence afdelingen
ikke deltog med alle svømmere hvilket betyder for at motionisterne kan bryste sig af en stor andel
af årets resultat.
Svømmeskolen:
I sæsonen 2010 har vi haft en meget stor tilslutning til alle vores hold og vi kan på antallet af
medlemmer samt de fyldte ventelister. Det er tydeligt at det nuværende antal timer vi har til
rådighed i svømmehallen, langt fra er tilstrækkeligt til at til at tilbyde den svømmeundervisning på
alle niveauer som vi i bestyrelsen kunne ønske.
Vores leder af svømmeskolen Jens Winther i løbet af 2010 arbejdet hårdt med at optimere
udnyttelsen af den begrænsede mængde af udbudte timer i svømmehallen således at vi i Roskilde
Svømning kan tilbyde kvalitet i undervisning og samtidig opfylde kommunens krav om udnyttelse
af bassinerne. Dette arbejde har igen i år betydet en tilgang af medlemmer i forhold til 2009
indvirker direkte på det økonomiske regnskab såvel på vores generelle anseelse som svømmeklub.
Vi har i desuden i 2010 fået adskillige nye instuktører hvilket har medført ekstra opfølgning samt
rokader i løbet af sæsonen. Dette skal ses som e investering i de kommende sæsoner hvor arbejdet
med at sikre kvaliteten af undervisningen samt udvikling af talenter til konkurrence afdelingen.
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På Roskilde Festival som Livredder:
Roskilde Svømning deltog for 5. år i træk som koordinator af livredning ved badesøen på festival
området. Også denne gang har Jens Ellebæk med stor succes stået for at lede slagets gang der
inkluderer styringen af de 42 livreddere der i døgndrift har haft ansvaret for at guide mere eller
mindre fornuftige gæster omkring brugen af søen. Badesøen er et levn fra grusgraven, som under
festivalen 2006 første gang, blev benyttet som badesø på Roskilde Festival.
Vikinge Svøm Roskilde – en solstrålehistorie.....igen
2010 var året hvor der skulle følges op på succes debut’en med Vikinge Svøm Roskilde fra 2009.
Og det var virkelig et perfekt arrangement der i skønne rammer med højt solskin forløb helt efter
planen under ledelse af vores tidligere formand Piet Grønlund. Naturligvis godt hjulpet af vikinge
svøm udvalget og i samarbejde med Dansk Svømmeunion. Årets arrangement tiltrak 170 deltagere
der gennemførte de 2,5 kilometer fra Vigen og ind til museumsøen. Det er en forøgelse på over
50% iforhold til året før.
Svømmehaller
Generelt må det siges at vi har et godt samarbejde med kommunens personale omkring brugen af de
få svømmehaller der er til rådighed.
Desværre har vi igen i år måttet se til at der investeres og repareres i Roskilde Badet hvilket
betyder at der ingen muligheder er for morgentræning da den offentlige svømning er flyttet til
Maglegårdbadet. Der er ikke tvivl om at Roskilde svømnings ser på denne prioritering med stor
undren da ressultatet af den omtalte reparation ikke bringe forbedringer til badet eller brugerne ,
men udelukkende sikre brugen på kort sigt.

På bestyrelsens Vegne
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