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Beretning for 2014
Sammenhold, udvikling, for alle, livsstil, kammeratskaber, venskaber, et
samlingssted for hele familien, fantastisk klub, kæmpe arbejdsindsats,
mange frivillige, nærvær, opmærksomhed, et oplevelsessted, en institution,
velfungerende.
Alt dette kan koges ned til to ord, nemlig Aars svømmeklub, ja et sted for alle i alle
aldre.
Året 2014 blev igen et travlt år, med flere nye tiltag, som har involveret mange
mennesker.
Jeg vil i det følgende komme ind på blot nogle af de mange ting der er sket i 2014.
Som vi alle ved er Aars svømmeklub en meget stor klub. Klubben har over de senere
år udviklet sig meget specielt på medlemssiden. For at beskrive den udvikling kan jeg
oplyse, at vi i 2010 havde 599 medlemmer men i 2014 var der 842 medlemmer eller en fremgang over de sidste 5 år på hele 40 %. Det er igen lykkes os at presse
flere nye hold ind bl.a. udspring og aqua fitness. Vi må sige at vi presser vores
haltider til det yderste og udnytter den bassin tid vi har optimalt, således er der op til
60 børn i vandet på en gang under børneundervisning, hvilket ikke er optimalt men
en nødvendighed. Hvis der skal gives en ordentlig undervisning kan der ikke være
mere en 60 børn - dette er maximalt. Men vi tilbyder jo også mange andre ting end
børneundervisning, aqua fitness og udspring, vi tilbyder også vand gymnastik,
motionssvømning, svømning for nogle der lider af vandskræk, ældresvømning,
babysvømning og selvfølgelig konkurrence svømning. Da vi hele tiden har nogle på
venteliste, vil vi have kunnet tilbyde endnu flere undervisning, men vi er begrænset
af vores haltider og kun et svømmebassin. Jeg vil derfor gerne opfordre kommunens
politikere til snarest at komme med en tilkendegivelse af hvornår - og ikke hvis - der
kan stå en ny svømmehal klar. Jeg ved godt det er en vanskelig proces. men vores
nuværende hal bliver ikke yngre, vi og kommunen kan ikke løbe fra at vi står med en
slidt svømmehal. Og husk nu at en ny hal bliver nødt til at indeholde mere end bare
et 25 meter bassin, for så står vi bare med de samme begrænsninger som nu blot i
en ny hal.

Med alle disse hold betyder det også at vi skal bruge mange instruktører. Alt i alt er
der 31 instruktører, så en stor tak skal lyde til alle trænerne, som aldrig siger nej til
den udfordring det er at undervise og til at bruge alle de timer i svømmehallen. Vi har
i år tilknyttet vores cheftræner Dan Nielsen lidt tættere på, så han er egentlig ansat.
Jeg kan i øvrigt sige om Dan at han sideløbende med sit trænerjob i øjeblikket er ved
at færdiggøre DIF Diplomtræneruddannelse, som er en elite uddannelse indenfor
Danmarks Idrætsforbund og Dansk svømmeunion. I det hele taget er der i 2014
blevet brugt mange penge på diverse træner kurser for at vores instruktører kan blive
klædt så godt på som overhovedet muligt.
Vi har i årets løb deltaget i mange stævner på forskellige niveauer. I alt har vi i 2014
deltaget i 19 svømmestævner. Det har resulteret i mange personlige rekorder, nogle
har endda svømmet rigtig hurtigt, så der er blevet sat flere individuelle klubrekorder.
Ved serie stævnerne blev det til 3 flotte sølvmedaljer, både serie 1, 2 og 3 vandt sølv.
I Himmerlandsturneringen ligger vi en på en flot samlet 2. plads. Og det ser ud som
om at det fungere rigtigt godt med, at det er klubberne der selv arrangere hele
tuneringen. Det har Aars svømmeklub også sat sit store aftryk på, bl.a. gør Mogens
Christensen og Henning Svendsen et meget stort og frivilligt stykke arbejde. Med alle
de fine placeringer ved de mange stævner har vi også haft mulighed for at være
meget synlige på sportssektionerne i lokalaviserne, hvilket også giver positiv omtale.
Når vi selv arrangerer stævner eller er ude til stævner, skal vi altid stille med officials.
Stadig kan det for mange klubber være et problem at finde officials nok, men ikke for
Aars svømmeklub, vi har rigtig mange som har taget modul 1 og 2, som efterfølgende
gerne vil hjælpe med til stævnerne. Vi har i 2014 selv afholdt 5 svømmestævner, et
Himmerlandsturnering, et Talentstævne, et Serie stævne og 2 Flippercup, så det er
samlet set rigtig mange officials der skal bruges. Så en stor tak til alle de frivillige
officials som har brugt en søndag eller en hel weekend på at hjælpe klubben.
I det hele taget skal der rigtig mange frivillige hænder til at få så stor en klub til at
fungerer, f.eks. skal vi bruge mange frivillige i forbindelse med Kimbrerfesten. Der
skal bemandes rigtig mange poster og det lykkes også igen i år for Jens at få kabalen
til at gå op.

I 2014 deltog vi igen i år ved DGI’s landsmeterskaber, og det blev en succes uden
lige. Vi deltog med hele 42 svømmere og var en af de største klubber. Vi vandt 53
medaljer og heraf var 29 af guld som fordelte sig på 14 personer. Alle der vandt guld
blev hædret ved kommunens prisfest i ALFA. Dan Nielsen blev meget fortjent hædret
med Vesthimmerlands Kommunes Fritidspris. Det var en stor aften hvor vi alle var
stolte over præstationerne.
Jeg har nævnt at vi har deltaget ved mange stævner og opnået fine placeringer, men
en meget vigtig ting for at alt kan fungere optimalt er det sociale. De forskellige
træner, også i konkurrence afdelingen, lægger stor vægt på at der er plads til alle og
at det skal være sjovt at svømme. Måske er det bl.a. derfor vi klarer os så godt som
klub. En af de ting vi gør er bl.a. at bruge lidt ekstra penge på at køre i bus til stort
set alle stævner, da dette styrker det sociale sammenhold.
Jeg vil gerne slutte af med at takke alle, der igennem de sidste år, har afsat tid til at
hjælpe klubben, enten ved enkeltstående arrangementer, kørsel til kurser, som
officials ved stævner, holdleder eller dem der bager kage.
En stor tak til alle konkurrence holdene, hvor samarbejdet ikke er set bedre, hvor er i
gode til at hjælpe hinanden. Det er dejligt at se så mange unge mennesker arbejde
så hårdt for en sag.
Også en tak til trænerne i konkurrence afdelingen for uden jer er alle de flotte
resultater ikke muligt. Tak til cheftræner Dan Nielsen for det store arrangement du
ligger i klubben - ja du er næsten engageret i alle vores hold på den ene eller anden
måde.
Så vil jeg sige tak til Forsikringsselskabet Himmerland, som er vores hovedsponsor og
som har valgt at forlænge samarbejdet for yderligere 3 år. Vi ser frem til et
forhåbentligt frugtbart samarbejde. Også en tak til SPORTMASTER for den altid
populære indkøbsdag. Tak til personalet i Aars Svømmehal for de mange timers
samarbejde omkring bassinerne.
Og sidst men ikke mindst en stor tak til bestyrelsen for et spændende år, hvor vi vist
alle har haft nok at se til - det har været et fornøjeligt samarbejde.

