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Nyhedsbrev 
 

Nyhedsbreve i H2Odense 
Med dette nyhedsbrev starter en ny tradition i H2Odense Svømmeklub. Hver måned vil vi sørge for at 
udsende et nyhedsbrev, der i store træk fremhæver den forgangne måned ift. klubbens dagligdag, 
aktiviteter og events. Således at vores medlemmer kan få et bedre overblik og inspirerende indblik i 
hvad klubben kan byde på.  Har I ønsker, ris eller ros ifm. vores nyhedsbreve, så del det gerne med os 
på mail: tilmelding@h2odense.dk 
 

Generalforsamling 
Tirsdag d. 26. april blev der afholdt Ordinær Generalforsamling, hvor vigtige punkter for klubbens 
virke blev fremført og diskuteret.  
Herudover var der genvalg af Formanden samt en række bestyrelsesmedlemmer. Næstformanden 
valgte at trække sig fra sin post, og et bestyrelsesmedlem og en suppleant valgte ikke at stille op til 
genvalg. Vi søger derfor nu nye engagerede bestyrelsesmedlemmer på en række forskellige poster. 
Har I spørgsmål til hvad de indebærer at være en del af bestyrelsen i H2Odense, kontakt da Formand 
Kasper Hallenborg på mail: formand@h2odense.dk.  
I kan læse referatet fra Generalforsamlingen via hjemmesiden her (det er på vej): 
https://www.h2odense.dk/om-h2odense/generalforsamlinger og I kan finde den siddende bestyrelse 
herinde: https://www.h2odense.dk/om-h2odense/bestyrelsen  
 

Nyt navn til konkurrenceafdelingen 
STO – Swim Team Odense er nu igen, efter mange års pause, blevet et fast navn for H2Odenses 
konkurrenceafdeling. Swim Team Odense skal være et navn, der kan favne den nye struktur af hold 
der kommer til at være i konkurrenceafdelingen fra efter sommer. Strukturen vil blive præsenteret i 
større skala inden næste sæson går i gang. Find STO på Instagram som ”Swim Team Odense”.  
 

Stævner og træningslejr 
Vest Børn Medleystævne 
D. 1-3 april var 2 svømmere afsted til Vest Børn Medleystævne. Stævnet forløb rigtig fint for 
svømmerne. Louis Stæhr Bentsen fra 2. holdet fik en 3. plads ved 100 IM, 2. plads i 50 Fly, en 1. plads 
i 100 Fri, en 1. plads i Ryg og en 3. plads i 200 IM. Louis svømmede PR ved alle sine løb. 
Mikkel Philipsen fra 3. holdet fik en samlet 2. plads for hans årgang i medleykombinations 
konkurrencen. Mikkel svømmede også PR i alle sine tre løb.  
 
Vest Årgang  
D. 1-3 april var en håndfuld af 2. holdets svømmere afsted til Vest Årgang – det 
blev til et meget givende stævne, hvor svømmerne, ud af 24 løb, endte med 20 nye 
PR. Herudover svømmede Gustav Bøttiger (se billede) sig til en samlet 2. plads 
ved stævner. Han vandt 100 Fly og fik en 3. plads på 100- og 200 IM 
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Træningslejr til Calella  

 
2. holdet var afsted i påsken med træner Alessandro og Nicolai på 
træningslejr i Calella nær Barcelona. Turen var tiltrængt og en stor 
succes for holdet, og for de fleste svømmere var det første gang, de var 
udenlands på træningslejr. 
 

 
Deltagelse ved Swim Open Stockholm og Danish Open  
Thea Blomsterberg (se billede) som er svømmer i STO (Swim Team Odense) 
powered by H2Odense har virkelig vist sine evner i vand i løbet af april måned. 
Ved Swim Open Stockholm svømmede Thea 2:26.19 på 200 Bryst og 
kvalificerede sig derfor til European Championships i Rom til august. 
Herudover svømmede hun LC PR på 100 Bryst i tiden 1:08.34.  
Vi følger Thea tæt i de kommende måneder og glæder os med hende over de 
flotte præstationer.  
 

Vigtigt i maj 
H.C.A Cup 

 
H2Odense afholder, efter flere års aflysninger pga. corona, nu igen 
stævnet H.C.A. Swim CUP d. 6-8 maj. Det foregår i Universitets 

Svømmehal og alle er velkomne til at komme og se de hurtige svømmere. Stævnet starter fredag d. 6. 
maj kl. 15.  
 
Sommerferie og gentilmelding   
Klubben går på sommerferie fra søndag d. 29. maj – alle svømmeskolehold afslutter derfor deres 
svømmehold i ugen op til denne dato (OBS torsdagsholdene afslutter en uge tidligere end resten af 
klubben da d. 26. maj er Kristi Himmelfartsdag/helligdag).  
Ift. gentilmelding til efteråret vil dette blive uddybet ved næste nyhedsbrev, da gentilmeldingen først 
starter d. 7. juni. I vil derfor få mere besked herom når vi nærmer os.  
 
Members First - Spørgeskemaundersøgelse 
I løbet af maj måned vil der blive udsendt et spørgeskema til alle medlemmer i H2Odense. 
Spørgeskemaet kaldes Members First og er udarbejdet i samarbejde med Dansk Svømmeunion. 
Spørgeskemaet giver alle medlemmer mulighed for at give sin stemme til kende på anonym vis, mhp. 
at fremhæve de steder, hvor klubben kan og bør forbedres samt hvor vi allerede nu lever op til jeres 
behov. Vi håber mange vil bidrage med svar, da det i sidste ende gavner jeres tid i klubben.  
Mere information herom vil komme på mail i god tid inden spørgeskemaet sendes ud.  
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Kontaktoplysninger generelt 

Har I spørgsmål som I ønsker at få svar på i løbet af året, kontakt os da på mail: 
tilmelding@h2odense.dk hvor vi forsøger at besvare jer dagligt (dog ikke i ferier ell. på helligdage). I 
kan også få svar via vores telefontid hver mandag kl. 10-12 på telefon: 22 74 84 74. 
Har I spørgsmål der skal henvendes direkte til Bestyrelse eller Klubchefen, kan mail hertil findes på 
hjemmesiden: https://www.h2odense.dk/kontakt 
 
 

SoMe – Instagram og Facebook 
Hvis I ikke allerede følger H2Odenses SoMe platforme i form af Facebook og instagram, så vil vi 
varmt anbefale jer at gøre det!  
Her kan I følge store og små historier fra klubben og se skønne billeder og videoer.  
Find og følg os på Facebook: https://www.facebook.com/www.h2odense.dk  
og på instagram som: h2odense (H2Odense Svømmeklub).  
 
 
 
 
Vi ønsker alle en skøn maj måned, 
de bedste hilsner fra H2Odense  
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