Stadig stor fremgang i Aars Svømmeklub
Som formand for Aars Svømmeklub er jeg en glad mand. Glad for alle de skønne
trænere, hjælpere og ledere, der hver især yder en kæmpe indsats for klubbens
mange medlemmer. Og som er med til at styrke det gode sociale sammenhold, som
klubben er kendt for.
Nogen af dem der yder en stor indsats for at holde gang i de sociale aktiviteter i
konkurrenceafdelingen, er vores forældreudvalg. Udvalget er jo også vores juletræs
producenter, hvor overskuddet i år gør træningslejren og træningsweekenden 200
kr. billigere pr. svømmer. Vi har også vores trofaste skare af officials, uden dem
ingen stævner for vores svømmere, så enkelt er det - så stor tak for det.
Så har vi alle klubbens trænere - I er jo klubbens ansigter udadtil. Det er jer der har
den direkte kontakt med vores medlemmer, og I bliver fulgt af interesserede
forældre på tilskuerrækkerne. Det klarer I heldigvis i fornem stil, og vi hører jævnligt
fra forældre og andre, om jeres flotte indsats - super godt gået.
Igen i 2016 startede vi et nyt tiltag op i Aars Svømmeklub, nemlig Havfruesvømning,
som en af de første klubber i Danmark. Stor tak til Maja, Cathrine og Kathrine RJ der
hurtig var klar til, at påtage sig træner rollen på det nye hold. Det kan være svært, at
starte nye hold op, men dette hold fredag aften blev hurtigt fyldt med 30
forventningsfulde og glade børn. De unge trænere tager snart til Sjælland, så de kan
få ny inspiration, og blive uddannet Havfrueinstruktører.
2016 bød igen på stor medlemsfremgang i Aars Svømmeklub. Med en fremgang på
over 100 medlemmer nåede Aars Svømmeklub i 2016 det runde tal på 1.000
medlemmer og dermed klart kommunens næststørste idrætsklub. Med det største
antal hold i klubbens historie - nemlig 56 hold, der dækker over mange typer
vandaktivitet. Så Aars Svømmeklub er en stor breddeklub, der samtidig har en af
Nordjyllands største konkurrenceafdelinger. I Aars Svømmeklub er vi stolte over, at
der nu er dobbelt så mange, der får mulighed for svømmeundervisning i forhold til
for blot 6 år siden.
Om der er endnu flere både børn, unge og voksne, der kan få svømmeundervisning
ligger desværre ikke i vores hænder. Vi har fyldt vores svømmetider til bristepunktet
– 60 børn i vandet sammen med 8 trænere og hjælpetrænere på vores børnehold er
absolut grænsen for, at sikkerhed og kvaliteten af undervisningen er i orden.
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Konkurrenceafdelingen har også brug for flere træningstider, og vi har desværre
sagt farvel til 3 gode svømmere pga. for få træningstider. Der har det sidste halve år
været arbejdet på, at få en ”rød tråd” gennem konkurrenceafdelingen i lighed med
den røde tråd, vi med succes fik lavet i børneholdsafdelingen sidste år. Det har
været en stor kabale, men Lone, Rune og konkurrenceholdstrænerne fik den løst. Så
nu får svømmerne fra børneholdene en mere glidende overgang til
konkurrenceafdelingen, ligesom de erfarne konkurrencesvømmere får mulighed for
mere Dryland træning hos MyHeart.
Der er ingen tvivl om, at Aars Svømmeklub kan skabe svømmehold til langt flere
børn, unge og voksne, hvis vi havde mere svømmetid. Derfor er vi utrolig glade for,
at Fonden for Sparekassen Himmerland har sat penge af til tegning af en ny
svømmehal i Aars. Aars Svømmeklub er en del af styregruppen, og arkitekterne er
allerede langt med tegningerne, så Byrådet snart får præsenteret tegninger og priser
på en MINI, MIDI og MAXI model af en ny flot svømmehal. En svømmehal der bl.a.
indeholder et todelt 50 meter bassin med tilskuerpladser, bassin med vipper til
synkronudspring, terapi- og varmtvandsbassin, børne- og morskabsbassin, sauna
med plads til saunagus, gode omklædningsfaciliteter, Dryland-område, café,
mødelokaler, friluftsbad, evt. overnatningssale m.m.
Den nuværende svømmehal lever på lånt tid, så det haster med at få igangsat
bygning af ny svømmestadion i Aars Vest.
Vi er for kort tid siden blevet kontaktet af Farsø Svømmeklub, der desværre er tæt
på at lukke, da de mangler forældreopbakning og bestyrelsen stopper. De vil gerne,
at vi overtager deres svømmeundervisning og trænere. Vi er som udgangspunkt
positive overfor, at udvikle svømmeundervisningen i Vesthimmerland. Det kan give
både Farsø og Aars muligheder for mere svømmeundervisning samt nye tiltag.
Hvis vi tager et tilbageblik på året der gik, startede vi jo med, at holde DGI
Landsdelsmesterskaber, som blev en kæmpesucces – faktisk så stor, at det nu skal
holdes over to dage, så vi med vores gamle svømmehal ikke har mulighed for at
byde ind. Vores svømmere gjorde det super godt, og til det efterfølgende DGI
Landsmesterskab fik vores svømmere hele 103 medaljer med hjem – det må hvis
være ny rekord!
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Vi fortsatte med at holde hjemmestævner, da vi også stod for
Regionsmesterskaberne for Masters – et hyggeligt og socialt stævne. Aalborg
stillede med flere gode svømmere, da de skulle have kravtider til EM for Masters.
Kravtider som også Bo og Preben satte, så de kunne tage med til EM - flot gjort af de
unge herrer!
De endnu yngre svømmere gjorde det også godt, da vi sendte 13 svømmere til
Danish International Swim Cup, der resulterede i både finalepladser og medaljer –
stort tillykke til svømmerne.
I juni måned stod vi igen med et hjemmestævne, denne gang den 4. og sidste
Himmerlandsturnering, som vi førte inden stævnet. Med god holdånd og dygtige
svømmere, der slog Himmerlandsrekorder på stribe, tog vi den samlede 1. plads i
Himmerlandsturneringen for første gang i nyere tid. Endnu engang stort tillykke til
alle svømmerne der deltog i Himmerlandsturneringen.
Kimbrerfesten sidste år var anderledes for os på mange måder – festen var flyttet
bagved Messecenteret og vi havde fået nye vagter på den nye festplads. Det gik dog
som helhed rigtig godt, og vi fik et mindre overskud ud af anstrengelserne allerede
det første år, så der er håb for fremtiden. Om søndagen var vi med i
Kimbrerfestoptoget for første gang i mange år, og det blev en kæmpesucces med
mange glade børn. Vi var optogets største indslag og vandt som det sjoveste, så det
bør vi nok gentage. Derudover fik vi pengeyngler tjansen sammen med
Vesthimmerlands Handicap Idræt og Aars Tennisklub. Vi har igangsat nye tiltag i
samarbejde med lokale forretninger, og håber, at folk bakker op om projekterne, så
vi kan tjene lidt penge til idrætsforeningerne i Aars.
I efteråret deltog vi som den eneste klub med to hold i Stafet for Livet, der for første
gang blev holdt i Aars. Med god opbakning fra svømmere, ledere og forældre fik vi
lidt motion og stod sammen i kampen mod kræften.
Senere på efteråret var vi mange til Vesthimmerlands Kommunes årlige prisfest. Selv
om prisfesten dækker hele kommunen, var vi så ubeskeden, at tage næsten
halvdelen af priserne. Med hele 23 idrætsambassadører fyldte vi godt på scenen og
”Årets Ungleder” blev Mathias Toft og jeg var så heldig, at modtage ”Du gør en
forskel” prisen.
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Året bød også på 30 andre stævner, lige fra Flipper Cup stævne til deltagelse i
Vestdanske mesterskaber for flere af vores svømmere – super flot.
I løbet af året har de fleste af vores trænere også videreuddannet sig som
svømmetræner – det er vi utrolig glade for. Det giver mere kvalitetstræning for
vores medlemmer og bedre sparring mellem trænerne.
Vi har også fået uddannet en instruktør under Dansk Svømmeunion. Det er Emma,
som er blevet udspringsinstruktør, så nu tager hun udspringssvømmere med fra
København og Aarhus på trænings- og stævneweekend i Aars.
Dan er nu uddannet Livredderdommer og nærmer sig afslutningen af Dansk
Svømmeunions del af Dansk Idrætsforbunds Diplomtræneruddannelse. Det betyder,
at vi med Dan har en bredde- og cheftræner på eliteniveau, som kan forbedre
kvalitetsniveauet yderligere i klubben – både overfor svømmerne og trænerne. Vi
håber, at vi kan beholde ham i klubben i mange år fremover, for vi har stor glæde af
Dan i klubben.
Sidste år blev vi en af de få klubber, der kom med i Dansk Svømmeunions nye
projekt ”Vi bevæger Tweens” – et projekt, der skal arbejde med at fastholde de
unge i klubberne. Vi håber projektet er med til, at vi kan fastholde flere af vores
unge svømmere i klubben, og give os svar på, hvilke tiltag der skal til, for at de bliver
i klubben.
Som medlem og tilskuer i Aars Svømmeklub, er det meget nemt, at følge klubben
online, for Carina sørger for, at vores Facebook side bliver opdateret konstant. Jeg
har faktisk opgivet, at opdatere hjemmesiden, for jeg kan umuligt følge med Carina i
hendes opdateringsiver. Jeg har derfor bedt Klubmodul om, at integrere Facebook
på vores hjemmeside, så I også kan se Carinas opdateringer på hjemmesiden.
Resultater, hold og eventtilmelding m.m. ligger dog stadig på hjemmesiden, så
Facebook gør den ikke helt overflødig.
2016 var et begivenhedsrigt år, men det bliver 2017 også. Udover de nævnte
projekter har klubben også 75 års jubilæum den 10. august, som vi holder lørdag
den 12. august – så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Jeg vil til sidst gerne sige TAK til alle dem der i det forløbne år har hjulpet klubben –
det kan være bagning af kage, hjælp til Kimbrerfesten eller på anden vis givet deres
Side 4

Stadig stor fremgang i Aars Svømmeklub
hjælp til klubben. Der skal også lyde en tak for samarbejdet med vores
hovedsponsor Himmerland Forsikring samt Sportmaster, MyHeart og Aars
Svømmehal.
Og en kæmpe tak til bestyrelsen, for det gode samarbejde i årets løb - det er
indimellem hektisk og hårdt, men vi hygger os heldigvis med sjove Messenger
beskeder hver uge – typisk fredag aften, men også sociale ture har vi fornøjet os
med i årets løb. Og om to uger tager vi på tur til Vandhuset i Hjørring for at se
nærmere på deres faciliteter. Så stor tak for det store frivillige arbejde og altid
hyggelige samvær.
Aars, den 13. februar 2017
Jimmy Krøier Sørensen
Formand for Aars Svømmeklub
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