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Beretning fra Svømmeafdelingen 

Beretningen fra KFS svømmeafdeling vil i år vil være meget anderledes end normalt på grund af 
Covid19 situationen.  

Statsministeren lukkede Danmark ned den 11. marts 2020, og siden har vi alle, på den ene eller 
anden måde, arbejdet hjemmefra, og ellers fået en noget anderledes hverdag til at fungere. 

På baggrund af myndighederne og statsministerens udmelding, lukkede vi svømmeafdelingen ned 
fra samme dato til med den 27/03 med håbet om, at vi kunne genoptage aktiviteten, men sådan 
gik det som bekendt ikke. 

Hen over sommeren forberedte vi os på at starte op den 4. september 2020. 

Det gik som planlagt, dog med skærpede retningslinjer på grund af Corona-tilstanden, indtil den 
23. oktober, hvor det seneste udspil fra regeringen blev modtaget. 

Et helt enigt svømmeudvalg besluttede, på baggrund af de nye restriktioner at lukke aktiviteten 
ned i 4 uger. De 4 uger var gældende til og med søndag den 22. november 2020. 

Nedlukningen fortsætter som bekendt herefter, og spørgsmålet er nu, om vi kommer i gang igen i 
denne sæson. Jeg tror det ikke, men lad os afvente hele situationen omkring Corona- 
nedlukningen. 

Der blev i perioden 2020 – 2021 ikke udleveret ”hvide armbånd”. 
De medlemmer, som endnu ikke har fået afleveret armbåndene fra sidste sæson, kan nå det 
endnu. I skal aflevere dem i receptionen i svømmehallen med jeres navn og adresse. 
Hvis I skynder jer, kan I spare kr. 50,- for hver manglende aflevering 
 

En stor tak til alle medlemmer, livreddere, udvalg og Kalundborg Hallerne, som har støttet op 
omkring KFS i den forgangne sæson. 

Med håbet om, at vi til næste sæson, med start den 3. september kl. 17.00, igen kan mødes på 
normal vis og sammen fortsætte den positive udvikling til glæde for os alle og for KFS, ønskes alle 
en fortsat god sommer. 

HUSK! 

Et besøg på KFS hjemmeside, kan måske være dig til stor nytte og inspiration:  
www.kalundborgfirmasport.dk 

 

Puv. 

Jan Sonne 

http://www.kalundborgfirmasport.dk/

