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Kære medlemmer, 

 

Så gik endnu et år i svømmeafdelingen på hæld og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind 

tak for et super spændende år i Tune IF, Svømmeafdeling.  

 

Det har på mange måder været et fantastisk år, hvor vi har oplevet stor opmærksomhed både for 

svømning som idrætsgren og vores idrætsforening – og det fra langt uden for vores 

kommunegrænse.   

 

Bestyrelsen i svømmeafdelingen har fortsat et stærkt ønske om, at skabe de bedste rammer for 

svømmeundervisningen til gavn og glæde for børn, unge og voksne i Greve kommune. Vores 

ambition er, at tilbyde Greves bedste undervisning.  

 

Vi er løbende i konstruktiv dialog med Greve Svømmehal og Greve kommune om at optimere 

vandtiden og modellen for allokering af vandtid klubberne imellem. Vi er rigtig mange klubber om 

buddet, hvilket helt overordnet set er positivt. Det betyder jo, at der er stor interesse og mange 

udøvere af forskellige former for vandsport. Og det for borgere i alle aldre og på alle niveauer. 

Noget vi skal være stolte af og udvikle, da en lang række andre idrætsgrene i disse år oplever 

tilbagegang i deres medlemstal. 

 

En opfordring til Greve Kommune skal derfor lyde: Udvid åbningstiden i den fantastiske hal 

kommunen er indehaver af – ikke kun til glæde for klubberne, men også alle andre brugere.  

 

Alle bør lære at svømme – respekt for vand 

På trods af talrige initiativer er det fortsat en kendsgerning, at størstedelen af den danske befolkning 

ikke kan svømme.  

 

Tune IF, Svømmeafdeling vil gerne stå ved det samfundsansvar og bidrage til, at vi på sigt kan 

knække kurven. At kunne beherske svømning er lige så grundlæggende en færdighed, som fx det at 

lære at cykle. Begge dele opleves som fundamentale færdigheder for befolkningen i Danmark – 

ikke mindst fordi vi er et land omgivet af vand.  

 

Derfor arbejder vi i Tune IF, Svømmeafdeling intensivt på at tilbyde Greves bedste undervisning og 

få så mange børn, så tidligt som muligt, til at gå til svømning. For der er ingen tvivl om, at jo 

tidligere du lærer at svømme, des stærkere bliver dine færdigheder.  

 

Vi skal finde solide løsninger om tildeling af vandtid i Greve Kommune. For uden vandtid ingen 

svømmeundervisning. Og vel at mærke vandtid som fungerer for børn og børnefamilier, som har 

behov for relevante tilbud, der kan passes ind i de få timer der reelt er efter arbejde og inden de små 

skal i seng eller i weekenden. Jeg håber inderligt, at kommunen forsat vil være med til at løfte det 

ansvar og se ind i nye muligheder.  

 

 



 
 

 

Svømmeskolen  
En god, tryg og velfungerende svømmeskole er fundamentet for alt vort arbejde.  

 

Tak til de mange dygtige og engagerede instruktører, som vi har i Tune. Jeg er glad og stolt over jer 

alle.  

 

Jeg vil samtidig også benytte lejligheden til at takke både vores cheftræner Charlotte Lorentzen og 

vores administrative leder, Dorthe Ørving, for et fantastisk arbejde det seneste år. I har med stort 

engagement formået at skabe et nyt kreativt svømmekoncept, der med et alternativt afsæt skal 

styrke færdighederne og fastholde børnenes interesse for svømningen. Vi ser frem til at se effekten 

af initiativet. 

 

I har derudover styret os igennem sæsonen med både vores almindelig undervisningsplan, jule-og 

mærkestævne, planlægning og gennemførsel af Aqua camp i sommerferien og deltagelse i Aqua 

Inspirations weekenden for instruktører.        

 

I 2017 havde vi glæden af mere end 50 hold i løbet af sæsonen og 40 hold til vores 

sommerundervisning. Deltagerne mødte hver uge op for at blive bedre til at svømme - undervist og 

guidet af mere end 30 instruktører og hjælpeinstruktører. 

 

Vores undervisningshold i Greve svømmehal har været tæt på udsolgt både søndag og onsdag, hvor 

også mange forældre har benyttet sig af det fine tilbud fra Greve svømmehal om at købe et 

ledsagerkort til reduceret pris. Og søndagsundervisningen er efter 6 år nu blevet en fast bestanddel 

af vores tilbud. Ingen tvivl om, at søndagen er et tilbud som rigtig mange børnefamilier har glæde 

af.  

 

Aqua Camp og Ocean Rescue Camp. 

Igen i år valgte vi at gennemføre Aqua Camp i både den første og sidste uge af skolernes 

sommerferie. På de to uger havde vi 120 dejlige børn til låns i to x fem dage. Et stort hold af vores 

dygtige instruktører skabte en uge fuld af oplevelser, som jeg er helt sikker på, at alle deltagere 

husker med glæde.  

 

Vi glæder os til at byde nye 120 børn velkommen til Aqua Camp 2018.  

 

Herudover ser vi i 2018 frem til vores seneste initiativ ”Ocean Rescue Camp” - et tilbud til de lidt 

ældre børn i sommerferien.  

 

Ocean Rescue Camp er en livredningsskole for børn og unge som gennemføres på stranden. 

Deltagerne vil gennem dagene lære om sikkerhed på stranden og i havet. Både sikkerheden på 

campen og en autentisk oplevelse er i centrum. Derfor afholdes campen af Ocean Rescue Camp-

uddannede instruktører og professionelle, uddannede livreddere. 

 

Endnu et nyt og spændende initiativ i svømmeskolen.  

 

 

 



 
 

 

Vores samarbejde i GTI 
Thomas og jeg deltager fortsat aktivt i arbejdet i GTI’s Forretningsudvalget (FU). FU er sammen 

med træner-teamet med til at lægge retningen for eliteniveauet i GTI, og det tegner rigtig godt. 

Naturligvis har vi udfordringer at arbejde med, men vi er helt overordnet set meget positive.  

 

Foruden udfordringerne om vandtid, som jo også rammer vores elite, er en af de større udfordringer 

lige nu, den dalende lyst fra forældrene til at bidrage med frivilligt arbejde. Vi oplever i stigende 

grad, at frivillighedens grundprincip er under pres. Situationen vanskeliggøres yderligere ved, at 

flere af de frivillige vælger at ”trække stikket” i samme øjeblik som deres børn stopper med at 

dyrke sporten. 

 

GTI er, som mange andre klubber, dybt afhængige af, at frivillige deltager i arbejdet. Uden frivillige 

– intet fundament for GTI. 

 

Talentudviklingen har gennem de senere år været i en meget positiv udvikling, og særlig i 

indeværende sæson ser vi effekten af det intensive arbejde. Vi forventer en øget vækst i antal 

svømmere på 35% fra næste sæson (2018/2019). Den kraftige forøgelse betyder, at vi i efteråret 

2017 har besluttet at foretage en ændring/omlægning af GTI strukturen for at kunne rumme det 

øgede antal svømmere inden for de nuværende rammer for bla. vandtid.  

 

Det øgede antal svømmere i GTI skal ses i lyset af et stærkt arbejde i svømmeskolerne, reducering i 

antal af skadede svømmere samtidig med, at vi i højere grad lykkes med at fastholde svømmerne i 

længere tid i GTI. 

 

På det sportslige plan vil jeg femhæve, at GTI formåede at genvinde placeringen i 2. division til 

Danske Hold Mesterskaber.  

 

DM kortbane i Greve svømmehal 

Tune IF/GTI og Greve svømmehal arrangerede i samarbejde med Dansk Svømmeunion ”Danske 

Mesterskaber” på kortbane i november 2017.  

 

Mesterskabet tiltrak hele eliten i dansk svømning, da det var eneste mulighed for de danske 

svømmere for at kvalificere sig til EM på kortbane en måned senere i København.  

 

Mesterskabet blev en kæmpe succes både på det sportslige plan, da et rekord stort dansk hold 

kvalificerede sig til EM og fordi rammerne i Greve Svømmehal netop er i top. En stor tak til Greve 

Svømmehal og Greve Kommune for at muliggøre afholdelsen af DM.  

 

Vi skal i Greve være stolte over de fabelagtige faciliteter vores svømmehal byder på.   

 

Emilie Beckmann  

Tune IF, Svømmeafdeling/GTI’s største navn er uomtvisteligt Emilie Beckmann.  

 

Hun blev i februar 2017 til Danish Swim Award kåret til ”Årets Talent 2016” og er i år indstillet til 

”Årets svømmer 2017”.  

 

 



 
 

 

Emilie fik i 2017 i den grad sit internationale gennembrud og er nu at finde som en af Danmarks, 

Europas og Verdens bedste svømmere. Hun har med sin performance både i vandet og i diverse 

medier formået at promovere både sporten og Tune IF/GTI på fornemmeste vis.  

 

Hendes største sportslige resultater i 2017 rummer adskillige danske seniormester titler, en 10. plads 

til VM på langbane i Budapest i sommeren 2017 og så det helt, helt store gennembrud til EM på 

kortbane i Royal Arena med 4 medaljer som kronen på værket. 

 

Hendes fabelagtige flotte resultater har skabt genlyd i hele Danmark – både inden- og uden for 

svømmeverdenen. Og hver gang er Tune IF og Greve Kommune blevet nævnt.  

 

En kæmpe stor tak til Pauli, resten af Tune IF og Greve Kommune for den enorme opbakning som I 

har mødt Emilie med. En opbakning som betyder alt for Emilie. Og ikke mindst fejringen på Greve 

Rådhus, lige efter EM, står som et meget værdifuldt minde for hende.  

  

Bestyrelsen ser frem til at følge hendes videre karriere og ønsker hende alt det bedste.  

 

Fremtiden 
Fremtiden for vores svømmeskole kan på længere sigt godt se ud til at blive udfordret fra flere 

kanter. 

 

Først og fremmest omkring vandsituationen og den kommunale tildeling heraf – jeg håber dog, at 

vores gode og konstruktive dialog med kommunen på sigt bærer frugt.  

  

Udviklingen af svømmeskolen kan også fremadrettet vise sig at være svær. Hvordan fastholder vi 

vores instruktører og hvordan fastholder vi et fornuftigt niveau på undervisningen. Det er et sjovt 

men også udfordrende job med et stort ansvar. Derfor skal vi forsat løbende guide og vejlede de 

unge, så alle – både svømmere, forældre og instruktører - får en sjov, lærerig positiv og professionel 

oplevelse. Klubben eksistens er baseret på, at undervisningen er i top og vi kan sælge alle vores 

pladser. 

 

Sidst men ikke mindst er vi udfordret af den manglende lyst til at ville bidrage til det friville 

bestyrelsesarbejde – vi kan ganske enkelt ikke skaffe nye medlemmer til bestyrelsen. Dette vurderer 

jeg på korte bane er den største risiko i forhold til klubbens overlevelse.   

 

Afrunding 
Ved udgangen af 2017 havde vi i Tune IF Svømmeafdeling 1284 medlemmer og vi har i året opnået 

et overskud på tkr.7. De mange medlemmer sikrer, at der i Tune / Greve Kommune findes et godt 

og velfungerende svømmemiljø, som giver gode svømmere og som også kan give gode 

elitesvømmere. 

 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen, som sammen med mig lægger et 

stort frivilligt arbejde for dagen. Et arbejde som er forudsætningen for at tingene fungerer, så uden 

jer igen svømmeafdeling Derfor stor tak jeres bidrag til bestyrelsesarbejdet.  

 

 

 



 
 

 

Vi har formuleret en vision for vores arbejde: 

• at være den bedste svømmeskole i Greve kommune 

• at være den største svømmeskole i Greve kommune 

• at udbyde et svømmetilbud, som vil medvirke til, at børn og unge i kommunen kan lære de 

grundlæggende færdigheder ved svømning, således at trenden i Danmark, med at en større 

og større andel af de unge ikke kan svømme, brydes.  
 

Det forpligter. 

 

Jeg føler fortsat, at det er ledestjernen for det store arbejde og de mange gode diskussioner vi 

sammen har i bestyrelsen. For selv om vi sikkert alle kan pege på noget, som vi sammen kan gøre 

endnu bedre, så fungerer vores svømmeskole rigtig godt. 

 

Camilla Beckmann  

Formand 


