
 
Gentofte Svømmeklub får støtte til åbent vand 

stævnet ICE Challenge 
 
Gentofte Svømmeklub har fra Nordea-fonden modtaget kr. 10.000 i støtte samt flotte 
t-shirts til alle deltagere til åbent vand stævnet ICE Challenge, der vil bidrage til at 
skabe mere aktivitet og fællesskab i lokalområdet.  
 

 

Med 10.000 kr. i støtte fra Nordea-fondens Løbspulje kan Gentofte Svømmeklub nu se frem til, at starte 

første stævne fra det smukke Charlottenlund Fort lørdag d. 21. august.  

 

Initiativtager Bettina Honoré glæder sig især over at:  

”Støtten fra Nordea-fonden gør en stor forskel for os som første gangs arrangør. Udover den økonomiske 

støtte, som er en stor hjælp til diverse indkøb af medaljer, badehætter og forplejning, så giver støtten os 

mulighed for, at alle deltagere får en flot t-shirt, hvilket vi aldrig ville kunne have givet uden støtten. 

 

På grund af corona lukkede svømmerhaller viste vinteren for mange, at det er muligt at svømme i havet 

året rundt på trods af koldt vand, sne, isflager og grødis, hvis bare man har det rigtige udstyr. Gentofte 

Svømmeklub har derfor lanceret muligheden for at træne sig op til at klare ”ICE Challenge” i januar og 

dermed smykke sig med titlen Iceman eller Icewoman.  

Initiativtager til eventet Bettina Honoré som sammen med Gentofte Svømmeklubs masterhold har 

svømmet udenfor hele vinteren, har nydt at opleve de skiftende årstider ud for Charlottenlund Fort og nu 

vil hun sammen med Gentofte Svømmeklub give oplevelserne videre til så mange andre havsvømmere 

som muligt.  

 

Vi håber, at vi med ICE Challenge, kan få flere til at svømme i havet året rundt og give svømmeren en 

motivation for, at blive ved med at svømme i havet, selvom efteråret og vinteren banker på og vandet 

bliver koldere og at havsvømmerne er med på udfordringen og tilmelder sig alle tre stævner. ICE 

Challenge består af en serie på tre stævner som foregår i august, oktober og januar, udtaler Bettina 

Honoré.  

 

Dog er det vigtigt at sige, at alle kan være med uanset niveau, da der er distancer til alle både korte (25m, 

50m og 100m) og langdistancer (1500m og 3000m). Det er naturligvis også muligt at tilmelde sig et 

stævne ad gangen eller det antal som passer én. Vi håber, at kunne tiltrække hele familien til det første 

stævne i august, da vandet her er dejligt varmt og at det er med til at bidrage til det lokale fællesskab. 

 

Tilmeldingen til løbet kan du finde her https://www.sportstiming.dk/event/8754 og alle kan deltage.  

 

5 mio. kr. til lokale motionsløb 

 

Nordea-fondens Løbspulje på 5 mio. kr. uddeles til mindre motionsløb i hele Danmark, der motiverer til 

mere bevægelse i det fri og bidrager til, at flere får sved på panden i fællesskab med andre.  

 

"De mindre lokale motionsbegivenheder - som i Gentofte/Gentofte Svømmeklub - udgør en vigtig del af 

det danske idrætsbillede både i de små bysamfund og i de større byer, hvor de er årlige samlingspunkter 

for lokalbefolkningen. De bidrager til at skabe en klar identitet og styrker den lokale sammenhængskraft," 

siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.  

 



 
Løbspuljen kan søges, indtil puljen er brugt. Mere end 600 motionsløb forventes at få støtte.  

Kontakt   

 

Gentofte Svømmeklub 

Arrangør Bettina Honoré 
icechallenge@gentofteswim.dk  
6167 5510 

 

Nordea-fonden:  

Kommunikationschef 

Tine Wickers 

tw@nordeafonden.dk  

4070 3784 

 

Om Nordea-fonden 

• Nordea-fonden har et almennyttigt og støtter projekter, som fremmer 

gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. 

•  Med Løbspuljen uddeles i 2021 5 mio. kr. til mindre motionsløb i hele 

Danmark, der motiverer til mere bevægelse i det fri og bidrager til, at 

flere får sved på panden i fællesskab med andre. 

• Foreninger og andre almennyttige nonprofit-organisationer kan søge om 

enten 5.000 eller 10.000 kr. til afvikling af et løb med 50-500 deltagere 

samt løbstrøjer til alle deltagere med eget tryk.   

• Læs mere på www.nordeafonden.dk/løbspuljen  

 

http://www.nordeafonden.dk/løbspuljen

