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Svømning årsberetning 

Året startede fantastisk 

Masser af glade børn i svømmehallen og masser af instruktører på vandkanten. 

Vi har afprøvet nye tiltag, som de gode og kreative instruktører udviklede. Her kan 

nævnes ministævne og juniorstævne, hvor vores svømmere fik mulighed for at svømme 

med og mod andre svømmere. Samtidig gav det dem en stille anledning til at vise 

far/mor/bedsteforældre og andre hvor dygtige de var blevet uden at skulle gøre det til 

klubmesterskabet, som for nogen er temmelig frygtsomt. En stor succes der bestemt skal 

gentages. 

 

Vores afslutningsstævne blev i år gennemført med ganske flot tilslutning. Vi fandt vores 

nye klubmestre og de helt små fik deres velfortjente diplomer. 

 

I sommerferien prøvede vi endnu et koncept af – denne gang i forbindelse med tilmelding 

til den kommende sæson. Mange af vores medlemmer var lidt trætte/kede af at skulle 

sidde klar på tasterne for at sikre deres barn en plads på holden til den kommende sæson. 

I særdeleshed hvis der var flere søskende på matriklen. 

Derfor besluttede svømmeudvalget at forsøge sig med noget nyt. Hver enkelt svømmer fik 

– efter en skriftlig vurdering fra deres instruktør – tildelt en plads på et hold. Ønskede man 

dette hold, betalte man uden at skulle sidde klar. Man var altså sikret en plads i den 

kommende sæson på rette niveau. Dette fungerede godt, langt hen ad vejen, men 

selvfølgelig var det svært at få alle enderne til at hænge sammen, men med god 

tålmodighed fra vores forældre og meget god hjælp fra vores egen Katrine, der brugte 

meget tid på pcén i den periode, løste det meste sig. 

Vi gik herefter på sommerferie og afventede nu kun planen for fordeling af instruktører. 

Det viste sig dog desværre at flere instruktører valgte andre veje. Nogen skulle ud og 

opleve verdenen efter et par hårde år med nedlukning og andet og andre skulle i gang 

med et fritidsjob, der var mere uddannelsesrelevant. Vi måtte derfor kigge på at lukke 

hold ned, da det blev tydeligt at der ikke var instruktører nok til at dække alle hold. 

 

Det gav en del problemer og frustrationer blandt de implicerede svømmere med forældre 



der selvfølgelig havde set frem til at kunne komme i gang med at svømme, samt en 

ordentlig ekstra arbejdsopgave for svømmeudvalget.  

Det lykkedes dog at få fordelt de fleste. 

Dog er vi sårbare under sygdom hvilket desværre har betydet akutte aflysninger af hold. 

Jeg vil gerne her takke vores forældre for stor forståelse for denne forhåbentligt unikke 

situation. 

Igen i år har vi afviklet Aqua-camp i efterårsferien som også var et stort tilløbsstykke. 22 

glade svømmere i alderen fra 7-11 år der boltrede sig i vandet og i og ved Orienthuset. 

Årets juleafslutning i vandet blev afsluttet og selv julemanden kunne finde vej. 

Jeg vil gerne takke svømmeudvalget for et super godt samarbejde. Samtidig vil jeg gerne 

takke alle mine utroligt dygtige instruktører for at løfte i flok i en svær tid. Jeg siger det 

ofte men det kan ikke gentages nok. Tak til jer 
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