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Beretning 2021/2022 i Ganløse SK 
 
Ganløse-badet var rammerne for en fantastisk 50 års jubilæumssæson.  
2022 sæsonens store planlægningsarbejde var fejring af svømmebadet og dermed også Ganløse 
Svømmeklubs 50. årsjubilæum. 
For 3. gang nogensinde var det lykkes kommunen, at får klargjort svømmebadet således, at det kunne 
åbne den søndag 1. maj. Det lykkes efter utallige møder internt og eksternt, at få åbnet svømmebadet 
med første undervisnings- og træningsdag mandag den 2. maj.  
Klubben havde forinden allerede i januar-marts på begyndt ansættelsen af vores instruktører, og der blev i 
år igen trykt et helt nyt svømmeprogram. Det blev husomdelt medio i marts i Ganløse, Knardrup, Søsum, 
Toppevad, Buresø og Slagslunde. Som noget nyt forsøgte vi også omdeling af programmer i Veksø. 

 
Vinterens arbejde i Bestyrelsen  
Efter sidste sæsons evalueringsmøde sammen med instruktørstaben i september og generalforsamlingen 
i august tog bestyrelse fat på de mange arbejdsopgaver. Desværre lykkes det ikke at få tilført flere 
frivillige eller bestyrelsesmedlemmer. 
 
GSK´s årshjul/rytme er, at i svømmesæsonen er vi i drift-mode, hvor vi har begrænset overskud til 
udvikling og ideudvikling. Vi var i efteråret og hen over vinteren lidt ramt af, at bestyrelsen havde færre 
ressource. 
  
Projektet ”Oasen” i Ganløse ligger også stadigvæk i skuffen og savner en finansiering. Projektet 
indeholder saunahytte (I stil med Ugerløse Friluftsbad), udvidelse af omkringliggende udendørsareal, en 
spansk trappe til ophold og solbadning. En løsning kunne være, at tage en dialog med Lokale & 
Anlægsfonden. Det kræver dog, at Kommunen går ind i projektet efter princippet ”en krone for en krone”. 
 
Af øvrige projekter som har optaget bestyrelsen gennem vintersæsonen er: 
 

- SjovSommerVandSport aktiviteter. En række temakurser for børn i sommerferien.  
- Ny sammensætning og koncept af instruktør-team pga. knaphed af instruktører og hjælpere. 
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Saunagus mester og kick off kursus for alle instruktører  
Lørdag den 9. april afholdte vi et internt kursus for instruktørerne og bestyrelsen på Metalskolen i 
Jørlunde. Det var lykkes, at få Birger saunagus mester fra Tisvildeleje til at komme og undervis os en hel 
dag. I alt 9 kandidater gennemførte og bestod kurset, som afsluttes med fælles spisning. Søndag den 1. 
maj blev der sammensat en light udgave på kick off. kurset med genopfriskning af førstehjælp og 
aflæggelse af bassinlivredder prøver samt efteruddannelse med opdateret og revideret 
undervisningskonceptet. 

 
Evaluering af sæsonen og forberedelse af klargøringen af Ganløse Svømmebad 
I 2022 blev der på fordelingsmødet drøftet sæsonstart, klargøring og renovering af badet. 
Fordelingsmødet blev efterfølgende fulgt op med en ønskeliste til faciliteter i badet, hvor forbedring og 
ønsker kan tages med til budget 2023.  
Takket været al den nye teknik i vandbehandlingsanlægget, havde har vi kun haft ét eneste driftsstop en 
formiddag i sommerferien. En temakursus lektion måtte flyttes. 

 
Livredder-prøver 
Kommunen ville for anden gang i nyere tid samarbejde med vedr. omkring tildeling af vand tid i 
weekenden, og derfor blev aflæggelse af livredder bassin prøver henlagt til den første åbnings weekend 
søndag den 1. maj før den første undervisnings dag til mandag den 2. maj. Alle instruktører bestod prøven. 
 

Svømmesæsonen 2022 
Planlægningen af svømmesæsonen 2022 startede straks efter godkendelsen af fordelingen af bassintid 
mellem de forskellige brugere. Generelt en positiv tendens og tiderne blev tildelt, så svømmeprogrammet 
for 2022 kunne planlægges i samarbejde med GTC og øvrige brugere. 
Der blev taget udgangspunkt i erfaringerne fra 2021-sæsonen med en intensiv svømmeskole med temaer 
henover sæsonen. Hvert tema har en varighed på 4 uger. Desuden blev der lavet en helt ny bassinplan for 
at reducerer timeforbruget, da økonomien ikke tillader samme antal timer/uge. Desuden måtte 
bassinplanen ændres igen i 12. time – da det gennem et halvt år ikke var muligt at rekruttere flere og nye 
trænere. 
 
Det har til trods for alle de mange gode tiltag og massiv omtale / reklame i Pressen, på FB og hjemmesider 
ikke givet et tilfredsstillende antal medlemmer. Medlemsmæssigt ligger klubbens medlemstal på niveau 
som i midten af 1990´erne med ca. 230 tilmeldte medlemmer i 2022. Det er en helt usædvanlig situation 
med et topmoderne i stand sat svømmeanlæg – og så få medlemmer. Efter den katastrofale sæson i 2015 
og lidt fremskridt i 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 blev 2022 sæson forsat en middelmådig 
medlemsfremgang. Dels er der en faldende interesse og dels havde vi et mindre antal hold udbudt 
grundet manglende instruktører. FamilieSvømningen og DropInSvøm har i 2022 oplevet et comeback 
med en større tilslutning, og flere på venteliste. Bla. har familiesvømningen nu 15 familier tilmeldt.  
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Instruktør-staben 
For anden gang gennem flere år slog en intensiv rekrutteringsstrategi igennem med en 
ansættelsesrunden i januar, hvor 5 instruktører blev ansat. 
Instruktørteamet i 2022 har bestået af: Anna, Mathilde, Sarah, Oliver, Ida og Sarah. Som afløser har 
Nicklas og Freja hjulpet til. hjælpetræner blev er ansat en ny; K-Lee. Som guide har Simone været med i 
opstartsfasen i maj. 
 

Fonde og puljer 
Ganløse SK har gennem de sidste ca. 22 år haft bevågenhed fra Idrættens Venner – og har således haft 
vores faste opgaver med klargøring og nedrigning af Kræmmermarked i den første weekend i maj. 
Klubben modtager et pænt store tilskud fra Idrættens Venner hvert år. Midlerne der skal bruges til 
aktiviteter, som flest børn og unge får gavn af, er bla. brugt til vores store badedyr, klubvåddragter, 
musikanlæg og undervandshøjtaler. Men i år blev Kræmmermarkedet afholdt, og GSK havde også 
”overtaget” Skytteforeningens opgaver, så vi havde meget travlt i den første uge i maj. Vi håber derfor på 
et økonomisk tilskud fra Idrættens Venner. 
 

Historisk år igen med tilskud og støtte 
Udover aktivitetstilskuddene fra Egedal Kommune til børn/unge under 25 år har GSK i år været 
begunstiget med at få andel i støtte og tilskud fra diverse fonde & puljer: 
 

• Egedal Kommune/KEU-puljen til jubilæumseventen. 

• Egedal Kommune/KEU-puljen til SjovSommerVandSport temakurserne, således at udstyr og 
materiel passede til omfang og indhold samt tilskud for at holde en lav brugerbetaling. 

• Nordea Løbspulje til medaljer og trøjer til Ganløse Svømme Challenge til jubilæumseventen. 

• Friluftsrådet til en mobil sauna til vinterbadning – fællesskab ude i naturen. 

• Tilskud fra Egedal Kommune til interne kurser; Instruktør udvikling i 2021 og saunagus mester i 
2022. 

 

Kommunikation - Pressearbejde høster frugt 
Som det fremgår af vores FB-site med - saks fra Frederiksborg Amts Avis og LokalAvisen Egedal, så giver 
vores presse arbejde os tydeligvis gode resultater. Det lykkes os, at opnå ikke mindre en 4 ”bølger” med 
større omtaler af vores 50 årsjubilæum. Vi har i denne specielle sæson i den grad haft brug for bedre og 
ekstra kommunikation internt til medlemmerne og eksternt i forhold til at henlede opmærksomheden på 
det fantastiske svømmeaktivitetstilbud i Ganløse med motto: Kom og vær med i Danmarks bedste Oase 
midt i landsbyen. 
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50 års jubilæumsdag – hyggelig og begrænset opbakning 
Bestyrelsen havde brugt meget tid og planlægning til at få sammensat en begivenhedsrig dag til at fejre 
GSK´s og svømmebadets 50 årsjubilæum. I første omgang blev mange planer og ideer drøftet på 
fordelingsmødet med kommunen – og da opbakningen herfra udeblev, tog vi selv fat og fik sammensat et 
omfattende program. 
Vejret søndag den 29. maj var heldigvis til den bedre side – og så vi kunne byde velkommen med taler fra 
Borgmesteren Vicky Holst Rasmussen og formanden fra DGI Nordsjælland Per Frost Henriksen. Derefter 
skød borgmesteren et historisk badetøjs 50 m fri heat i gang. Et dagens hovedpunkter var ”Ganløse 
SvømmeChallenge”, hvor alle kunne svømme baner, og udfra antal meter sponsorer kontant beløb til 
fælles indsamlingen til en mobilsauna ved Svømmebadet. Alle deltagere modtog speciel designet 
badehætte før løbet, og trøjer og medaljer efter gennemførelsen. Såvel antal deltagere og beløb 
indsamlet var meget begrænset. Sidste halvdel af dagen gik med fri badning og leg med klubbens 
forskellige udstyr og badedyr. Forplejningen bestod af meget gode kager fra Ganløse Bageri (delvist 
sponsor) og massevis af kringle fra Ølstykke Bageri (Egedal kommune). 
 

Logoer og jubilæumslogo 
Som konsekvens af et stort 50 årsjubilæum fik vi redesignet vores klublogo, klubmotto og et nyt meget 
flot 50 års jubilæumslogo, som har været gennemgående i alle vores ting og tryksager. Stor tak til 
Marianne, som har påtaget sig denne opgave. 
 

Kommunikation – hjemmeside design 
I anledningen af GSK´s jubilæum besluttede bestyrelsen, at klubbens egen ”gave” til sig selv skulle være 
en ny hjemmeside. Caspar har været tovholder på opgaven og i dialog med Klubmodul, som efter 
bestyrelsens workshop fik lavet et udkast til et nyt design og funktion. Det kom i første omgang ikke til at 
blive, som forventet ”kravspecifikation” – og opgaven er derfor ikke afsluttet. Vi håber på, at der kan tages 
fat i efteråret – så en ny hjemmesiden kan blive klar til 2023. 
 

For anden gang lykkes det med tema sommerkurser 
I 2020 blev der i GSK udviklet en række sommerferie tema kurser beskrevet i et flot katalog – men der 
kom desværre ikke nogen tilmeldinger i 2020. Men grundet at vi fik et godt samarbejde i stand med 
Egedal Kommunes og deres sommerferie aktiviteter for kommunens børn og unge – lykkes det at få alle 
pladser på kurserne udsolgt på rekordtid. I 2022 blev der udbudt kurser af én uges varighed (ca. 4 timer) 
indenfor temaerne; Havkajak, Junior Rescue livredning - som sport og dykning. Kurserne er tilrettelagt 
som et intensivt introduktionsforløb til svømningens discipliner og vandsport generelt.  
  

For anden gang lykkes det at holde ”skolen-i-virkeligheden” 
I samarbejde med Egedal kommune blev GSK´s tilbud i kommunens ”katalog” justeret til i håbet om, at 
flere skoleklasser ville booke et forløb hos GSK. 
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Det lykkes heldigvis også i år, og vi har afholdt et forløb. Ét forløb for 
klasserne på Smørum skole. Temaet for forløbet var Junior Rescue livredning - som sport. 
 

For første gang lykkes det med en egentlig sponsoraftale 
I samarbejde OK benzin lykkes det i juli, at få en sponsorkontrakt i hus med benzinselskabet. Den 
indebærer, at der skal være 50 medlemmer, som tegner og anskaffer sig et benzinkort, og angiver at 
støtten skal gå til GSK. Vi opfordrer, alle medlemmer til at tegne et kort – så vi kan modtage et beløb ud 
fra solgt benzin. 
 

Ganløse By Night genopstår 
I 2022 bliver der afholdt GBN – og GSK afholder et almindeligt ”åbent hus” arrangement for sine 
medlemmer og andres interesserede borgere. Vi håber på, at mange vil benytte sig af tilbuddet.  
 

Fremtiden 
Det er vores håb, at der i fremtiden bliver valgt flere frivillige ind i svømmeklubbens arbejde – således, at 
der kan blive løftet flere aktiviteter udover blot den daglige ”drift”. 
Svømmebadet kan efter flere omfattende reparation nu opfylde de nye normer for vandbehandling, og 
fremstår som et indbydende anlæg (bassinmæssigt) med solfanganlæg på hallens tag. 
 
Afslutningsvis en stor tak til min bestyrelse, som arbejder med stort engagement for at få driften af GSK 
til at være så optimal som overhovedet muligt. 

 
Idrætsformand 

Steffen Mattrup Lund-Hansen 
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