
 
 
Årsberetning fra Svømning 
 
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er nogle stykker, som har været med i udvalget meget længe, og en 
naturlig udskiftning må finde sted. Vi bliver dog på posten lidt endnu, men ser gerne, at der kommer nye til. 
 
Rikke har været med i udvalget siden 2010. Rikke har valgt at trække sig fra udvalget, ikke grundet alderen, 
men af andre årsager. Rikke har været med som livredder hele vejen. Rikke har med sin personlighed og sin 
fremtoning, sit dejlige smil og sit gode humør, været med til, at mange medlemmer har fundet vej til KFS 
svømmetid. Vi i svømmeafdelingen og hele KFS siger Rikke tusinde tak for indsatsen, og ønsker god vind 
fremover.  
 
Det har været en meget anderledes periode med den verdensomspændende COVID-19 pandemi. Udvalgets 
arbejde har været begrænset i nogle faser, men vi syntes selv, at vi er kommet godt igennem perioden på 
en for afdelingen tilfredsstillende måde. Vi havde planlagt flere aktiviteter, som vi enten måtte aflyse eller 
udskyde på grund af COVID-19 restriktionerne. Forventningerne til fremtiden ser betydelig bedre ud for 
afdelingen nu, hvor der er åbnet op for alle aktiviteter. 
 
Vi er for nuværende 163 medlemmer i svømmeafdelingen. Det er rigtigt flot, når vi sammenligner med 
sidste år, hvor vi var ca. 80 medlemmer. Med til det hører også, at vi i indeværende sæson har fået rigtig 
mange nye medlemmer. Det er bare fantastisk! 
 
Happening 
Fredag den 29. oktober var der gratis pølser og sodavand til alle de medlemmer, som kom i svømmehallen i 
KFS svømmetid. Afdelingen havde bestilt PØLSESMEDEN fra Slagelse til at komme og servere pølser og 
sodavand ad libitum. Det blev en stor succes. Mange familier slap denne dag for at skulle stå for 
aftensmaden. Den klarede vi i KFS.  
 
Juleafslutning 
Vi har holdt Juleafslutning fredag den 17. december. Juleafslutningen blev, som altid, en stor succes. 
Ca. 85 medlemmer var mødt op til et par hyggelige timer i Julenissen og hans hjælper Julius` meget 
behagelige og muntre selskab. Medlemmerne blev beværtet rigeligt med julegodter, men denne gang var 
det med færdig blandede slikposer, købt til formålet.   
 
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 igen kan mødes på normal vis og sammen 
fortsætte den positive udvikling til glæde for os alle og for KFS, ønskes alle en rigtig god sommer. 
 
Et besøg på KFS hjemmeside, kan måske være dig til stor nytte og inspiration:  
www.kalundborgfirmasport.dk  
 

Svømmeudvalget består af: 

Formand: Jan Sonne. Udvalgsmedlemmer og livreddere: Rikke Sonne Voss, Lars Heino Jensen, 

Hugo Oskar Ravn, Max Møller Hansen og Frank Martin Sørensen. 

 
Puv.    Jan Sonne 

http://www.kalundborgfirmasport.dk/

