Webinarrække - ”Hvad har vi lært af Corona-krisen”?
Andet webinar 11. februar 2021 kl. 20-21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paneldeltagere: Trine Gudnitz (Helsingør), Christian Toft (Gentofte) og Mia Hyldahl (SIGMA)
Moderator:
Ricki Clausen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Shownotes:
Primære fokuspunkter og udfordringer ifbm. første nedlukning og første genåbning
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fokus på trænerne og på at kommunikere til dem, at der er sikkerhed i ansættelsen og at de
kan regne med både klubben generelt og ledelsen ifht. information og støtte i hele processen.
Fokus på at sikre, at medlemmerne stadig ville tilmelde sig til ny sæson.
Kommunikere til medlemmer, hvad man vidste – og det var meget lidt, nemlig at der skulle
lukkes og vi ikke rigtigt vidste andet.
Stort fokus på konkurrencesvømmerne, men ret hurtigt skiftede fokus fra k-afdelingen til foreningens overlevelse (svømmeskolen).
For Helsingør specifikt handlede det også om at holde fokus på de mange sommeraktiviteter, klubben har hver sommer.
En udfordring, at der ikke kom ret meget specifik kommunikation fra officielle instanser. Man
forsøgte at kommunikere alligevel.
Generelt var der ikke den samme opfattelse af, at kommunikationsbehovet var meget stort,
som der var på første webinar.
Den største overordnede udfordring ved første nedlukning var uvisheden omkring tidsperspektivet. Der blev lavet for mange planer for scenarier, der aldrig blev til noget.
Ifht. genåbning så var fokus på rammerne omkring vandet, da det ikke var vandet, der satte
begrænsningen – dvs. fokus var på plads i omklædning, plads omkring bassinet, mv.
Fastholdelsen af medlemmer skete egentlig mest gennem fastholdelse af trænere ud fra devisen, at kan vi holde fast i trænerne og holde dem motiverede, så fastholder vi også medlemmerne både under nedlukningen og efter genåbning.

Primære fokuspunkter og udfordringer ifbm. anden nedlukning og genåbningsusikkerhed:
•

•
•

Der har været brugt meget mindre kommunikation end ved første nedlukning fra Gentofte og
Helsingør. Det har været et bevidst valg om ikke at forsøge at holde kommunikationsniveauet højt, når der ikke er noget at kommunikere.
I SIGMA har man valgt at informere på ca. samme niveau som ved første nedlukning. Det
har været svært at finde kommunikationsbalancen.
Der har været mere stille efter anden nedlukning end efter første nedlukning (fra medlemmer, frivillige og trænere).

•
•

•

•

•

•

Der bliver formodentligt færre udfordringer ved anden genåbning, da både medlemmer, ledelserne og trænerne/instruktørerne ved, hvad der skal ske.
Der har været forsøgt alternative aktiviteter for medlemmerne i SIGMA med relativt stor succes – bl.a. et arrangement i samarbejde med DGI, hvor ”MotorMille” har lavet aktiviteter for
børnene ved flere lejligheder. Der var overraskende mange deltagere og det var en god
måde at vise på, at ”Vi er her stadig”.
Fastholdelse af trænerne og frivillige i anden nedlukning har været opprioriteret ifht. første
nedlukning. Det er tydeligt, at anden nedlukning har været sværere for både trænere og frivillige. Modløsheden er større.
Frygt for, at der mistes frivillige blandt de yngste k-svømmere, fordi der kan være et fald i
antallet af yngre k-svømmere og der jo naturligt mangler noget rekruttering af nye k-svømmere.
Der er bekymring omkring det faglige niveau for børnene, der nu vil have et helt år med begrænset undervisning. Der skal stilles skarpt på den del, når vi åbner igen. Trænerne skal
opkvalificeres og der skal være fokus på, at børnene i mange henseender skal starte forfra.
Største udfordring lige nu er som i det første webinar usikkerheden omkring tidsperspektivet.
Der er stor forskel både fagligt/sportsligt, organisatorisk og især økonomisk på om vi åbner
igen 1. marts, efter påske eller 1. juni.

Læring af hele perioden, som skal tages med videre:
•
•
•

•
•
•

•

•

Omorganiseringen af den daglige træning for at tage hensyn til Corona-regler har åbnet øjnene for at undervisningen kan organiseres på en anden måde.
Mindre hold, mindre støj i hallen, vi vil gerne lære børnene bedre at kende. Det skal ikke
bare være ”ind og svømme i 30 minutter og så ud igen”.
Der skal være højere fokus på det sociale frem for ”damptromlen af undervisning på samlebånd” – vi skal tænke over, hvilken slags forening, vi vil være. Det har Corona åbnet op for
at kunne overveje nøjere.
De frivillige skal tættere på fremadrettet og bruges mere aktivt i dagligdagen frem for mest til
events hen over året.
Den virtuelle del skal tænkes ind i dagligdagen i hvert fald for en stor del af møderne i klubben.
Mental sundhed kommer mere i fokus i konkurrenceafdelingen. Det er blevet tydeligt, at det
er endnu vigtigere, end man troede (selv om det var i fokus før Corona). Evnen til at ”rejse
sig op, når man vælter”.
Vi har lært, at børn godt kan vinke farvel i døren – de er langt mere selvkørende og har slet
ikke brug for forældrene i det omfang man troede (og nok især i det omfang forældrene troede). Det har været nemmere både i undervisningen og til events, at uden forældre går undervisningen nemmere.
Man kan faktisk få gode aktiviteter uden bassinvand – Corona har vist, at vi sagtens kan
lave gode ting uden bassinerne. Open Water er det mest oplagte.
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