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Med nye tiltag og frivilligt arbejde har Aars Svømmeklub nu en større medlemsskare 

og vifte af holdtilbud end nogensinde før. Og med 85 års forskel på klubbens yngste 

og ældste svømmer, må vi sige, at klubben dækker alle aldersgrupper. I denne 

sæson har vi udvidet klubbens i forvejen store bredde med et nyt Genoptrænings-

hold for personer med skader eller handicaps, ligesom Udspring nu er blevet en fast 

del af klubbens holdtilbud med hele to hold. 

Aars Svømmeklub har i løbet af de sidste 5-6 år fordoblet medlemsantallet, og har 

derved givet dobbelt så mange børn, unge og voksne mulighed for svømmetræning. 

Træning, der er utrolig vigtig i forhold til, at mindste risiko for drukneulykker. At 

hvert andet barn i alderen 7-12 år ikke kan svømme 200 meter uden hjælpemidler, 

er faktisk skræmmende og et bevis på, at der stadig er mange, der fravælger 

svømmeundervisning. En af årsagerne er de begrænsede muligheder, der er for at få 

svømmeundervisning, da holdene hurtigt bliver fyldt op i svømmeklubberne. 

I Aars Svømmeklub er vi derfor gået nye veje, ved at udvide fra 3 til 4 børnehold i 

svømmebassinet på samme tid, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det giver 

mange børn i vandet på samme tid, men med 8 trænere og hjælpetrænere samt 

livreddere i svømmehallen, har det ikke givet problemer. I den forbindelse vil vi 

gerne takke trænerne og hjælpetrænerne for den store indsats, I har ydet for at få 

det til at lykkes. I har faktisk givet 60 flere børn mulighed for svømmetræning – godt 

gået. 

Udvidelsen af børneholdene har dog kun været muligt, med kommunens hjælp, da 

de tilbød os onsdag aften, så vi fik mulighed for at flytte nogle af vores hold og 

derved tilbyde flere børne- og voksenhold. Det krævede også flere trænere og 

hjælpetrænere, men de stod heldigvis på spring - så tak for det.  

Alt i alt har onsdag aften været medvirkende til, at klubben har fået 100 ekstra 

medlemmer i 2015 i forhold til 2014. Klubben havde et rekordstort antal 

medlemmer i 2015, nemlig 942 og i denne sæson har vi hele 55 hold - det største 

antal hold i klubbens historie. Den store medlemsskare bliver undervist af vores 

fantastiske trænerteam på 30 trænere og hjælpetrænere - så de har nok, at se til. Vi 

er utrolig stolte af vores trænerteam, der sørger for kvalitet og god stemning til 

træning, ligesom de glædeligt tager imod relevante trænerkurser og uddannelser, så 

vi kan tilbyde medlemmerne den bedste undervisning.  
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Det store antal svømmere i svømmehallen, gav os dog udfordringer til konkurrence-

svømmernes landtræning i svømmehallen - det var faktisk ved at være fysisk 

umuligt. Derfor indgik vi en samarbejdsaftale med MyHeart, der kunne tilbyde os en 

træningssal med træningsredskaber mod, at vi tilbød deres medlemmer enkelte 

pladser på vores voksenhold. En aftale, der har skabt stor glæde for vores svømmere 

i konkurrenceafdelingen, men også blandt de øvrige medlemmer og forældre, der 

nu kan få medlemskab hos MyHeart til fordelagtig pris - så alt i alt en Win-Win 

situation, der viser, at foreningerne kan samarbejde på tværs.  

Vi har for nylig budt Kylling og Co. velkommen til Aars Svømmehal - det er dejligt, at 

det nu er blevet muligt, at købe sandwich m.m. hele dagen, og det sætter flere af 

vores medlemmer sikkert pris på. At de har lavet en 8-årig kontrakt med kommunen 

kan undre os, da vi ikke har tænkt os, at være i den nuværende svømmehal om 8 år, 

men de er meget velkommen til at følge med os i en ny svømmehal. 

Om der er flere børn, unge og voksne, der skal have svømmeundervisning ligger 

desværre ikke i vores hænder, men i kommunens. Vi har som nævnt fyldt vores 

ekstra hal tid og har igen børn på venteliste. Vi fylder bassinet med flere hold, så der 

er mellem 20-60 personer i vandet på samme tid, så den eneste mulighed vi har, er 

at tilbyde Dykning eller Undervandsrugby, hvor bunden af bassinet kan benyttes. 

Der er ingen tvivl om, at Aars Svømmeklub kan skabe svømmehold til langt flere 

børn, unge og voksne, hvis vi havde en ny svømmehal med et todelt 50 meter bassin 

samt udsprings- og varmtvandsbassiner. Varmtvandsbassiner som også kommunens 

mange institutioner, børn, handicappede og ældre kan få glæde af - i dag kører folk 

udenfor kommunen for at få træning i varmtvandsbassiner. Vi opfordrer derfor 

byrådet til, at tænke langsigtet og få sat en ny svømmehal på dagsordenen - nye 

svømmefaciliteter der kan være med til, at tiltrække nye borgere til kommunen. 

Handlekraft, samarbejde og socialt samvær kendetegner Aars Svømmeklub. Det 

kom bl.a. til udtryk, da vi sendte børneholds trænerne sammen med Lone og Dan i 

en hytte i Rønbjerg. Her fik de til opgave - med input fra større svømmeklubber, at 

lave nye målsætninger, holdnavne og ”en rød tråd” i børneholds afdelingen. En stor 

opgave, som de klarede til UG, og som klubben allerede har indført i denne sæson. 
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Til denne sæson ændrede vi også tidspunkterne for sæsonstart og sæsonafslutning. 

Mange medlemmer har efterspurgt en tidligere sæsonstart ligesom vores sommer-

hold var blevet meget populære. Derfor besluttede vi, at forlænge sæsonen med 6 

uger, med start midt i august og afslutning sidst i maj og så droppe sommerholdene. 

Det betyder, at vi undgår det forholdsvis store administrative arbejde, der ligger i, at 

oprette sommerhold. Kontingentet blev kun forhøjet med de ekstra 6 uger og 

samtidig gav vi medlemmerne mulighed for at betale over to rater.  

Med de mange nye tiltag og holdtilbud, var det vigtigt, at nå ud til lokalbefolkningen, 

så vi fik Martin Holten Hansen til at lave en flot brochure, der blev husstandsomdelt 

i bl.a. Aars og Aalestrup. Igen en stor tak for hjælpen til svømmeklubbens 

”postbude”. Det er vel første gang, at klubben har lavet en brochure, der er 

husstandsomdelt, men sikkert ikke sidste gang. 

Med de mange tiltag og den store medlemsfremgang var Aars Svømmeklub også 

nomineret til DGI’s pris ”Årets vækstforening i Nordjylland”, men vi vandt desværre 

ikke prisen. Til gengæld fortsætter udviklingen, lige nu har vi et samarbejde med 

Johan fra DGI, hvor vi er i gang med udvikling af klubbens voksenhold. I den 

forbindelse har vi fokus på ”positiv energi” - som vi alle kan lære af, så det vil I høre 

mere om umiddelbart efter generalforsamlingen. 

Det er ikke kun trænerne og bestyrelsen der har været i gang med nye tiltag. 

Forældreudvalget i konkurrenceafdelingen har også fundet en niche i salg af metal 

juletræer, der sælges som varmt brød. Og derved giver en god økonomisk 

indsprøjtning til den årlige træningslejr og træningsweekend for konkurrenceholds 

svømmerne - så stor tak til forældreudvalget. 

Det samme kan vi sige om Sponsorstævnet, som blev holdt med stor succes, da 

svømmerne og forældreudvalget samlede 76.451,75 kr. ind til træningslejren. 

Mange af svømmerne fik samlet rigtig mange penge ind, med Mette Krogstrup 

Madsen, som topscorer med hele 4.847 kr. - godt gået alle svømmere. Vi vil i den 

forbindelse sige speciel tak til løbs sponsorerne Treco, Sportmaster, i-pay, Elmerhøj, 

Kastberg, Aars Svømmehal, PH Spaanteknik, Murerfirmaet Jens Jacob Jensen og 2P 

Reklame. 



Nye tiltag og frivilligt arbejde giver stor succes i Aars Svømmeklub 

Side 4 
 

Det gode sociale sammenhold der er i svømmeklubben samt den gejst de erfarne 

svømmere har med at hjælpe de yngre, er en af årsagerne til, at klubben har 

Nordjyllands næststørste konkurrenceafdeling. Aars Svømmeklub prioriterer det 

sociale højt og benytter derfor buskørsel, når klubben har mange svømmere til et 

stævne. Og sammenhold har der været rig mulighed for, da svømmerne har været til 

hele 30 stævner i 2015, hvor svømmerne har slået den ene rekord efter den anden - 

det gælder både personlige rekorder, klubrekorder og Himmerlandsturnerings-

rekorder. Her bør vi fremhæve Nicoline Dyrman, Magnus Lerche og Katrin Poulsens 

deltagelse ved de Danske Mesterskaber - det er mange år siden vi sidst har haft 

deltagere ved de Danske Mesterskaber. Og vi har allerede flere svømmere der er 

udtaget til DM i år.  

Det store antal stævner har også givet vores cheftræner Dan et større administrativt 

arbejde, så derfor har han netop fået aflastning på dette område af Karina Nørvang 

Eriksen, ligesom Martin Holten Hansen vil hjælpe med Dans fredags- og lørdags 

træning i det omfang der er muligt. Og til jer konkurrencesvømmere - nu er I 

advaret, Dan får mere tid til at træne jer. Dan har nu bestået Dansk Idrætsforbunds 

Diplomtræneruddannelse, så han kun mangler Dansk Svømmeunions del af 

uddannelsen. Det betyder, at klubben har en bredde- og cheftræner på elite niveau, 

det skulle gerne komme konkurrencesvømmerne til gode.  

I løbet af året blev Jens i bestyrelsen desværre syg, og fik derfor sygeorlov, så han 

kunne passe sit helbred. I den forbindelse fik vi heldigvis hjælp fra Joan, som overtog 

Jens’ store arbejde med at finde officials og stå for stævnerne. Og når man nu 

påtager sig sådan en opgave, kan man jo ligeså godt starte med de store stævner, så 

Joan fik sin ilddåb med klubbens største hjemmestævne til dato - nemlig DGI’s 

Landsdelsmesterskaber her i januar måned. Hun gjorde et stort stykke arbejde for, 

at stævnet blev afviklet så godt som muligt - og det gjorde det - alt klappede, så stor 

tak og ros til Joan. Og som en sidebemærkning, vil vi gerne takke Dan’s onkel for den 

kanonflotte præmieskammel som han lavede til klubben - så de enkelte vindere 

kunne blive hyldet på værdig vis.  

Når klubben deltager til stævner kræver det også officials - mange officials, men der 

har vi heldigvis en af landets største official teams på hele 53 frivillige personer. En 

stor tak til alle jer der frivilligt tilmelder jer som officials, så vores konkurrence-
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svømmere kan deltage ved så mange stævner. Også en tak til alle de frivillige 

hjælpere til Kimbrerfesten – vi håber på samme opbakning, når teltpælene bliver 

flyttet ud bag Messecentret, så vi forhåbentlig igen kan tjene penge på 

Kimbrerfesten til glæde for klubbens medlemmer.  

Vi har også selv holdt mange stævner og arrangementer, bl.a. Nordjyllands første 

TripTrap Udspringsstævne, hele 2 Aqua Camp med 100 glade børn, 2 FlipperCup 

stævner for bl.a. vores børneholdssvømmere, et Talentstævne for unge talenter i 

Himmerland, Sponsorstævnet, et Aqua Event hvor vi samlede ind til 

Børnecancerfonden og for nylig DGI Landsdelsmesterskaber og så har vi 

Regionsmesterskaberne for Masters samt en Himmerlandsturnering her i foråret. 

Til sidst vil jeg gerne takke alle frivillige i klubben, heriblandt forældreudvalget og 

klubbens andre repræsentanter, for det store arbejde I har udført til glæde for 

klubbens medlemmer. Og tak til alle klubbens trænere for jeres store indsats - I har 

en stor del af æren for, at klubben i dag har så mange dygtige og glade svømmere. 

Jeg vil også takke for samarbejdet til vores hovedsponsor Himmerland Forsikring 

samt Sportmaster, MyHeart og Aars Svømmehal. 

Det sociale sammenhold i klubben findes heldigvis også i bestyrelsen, hvor jeg gerne 

vil takke jer for det gode samarbejde i årets løb - det har til tider været hektisk og 

hårdt, men det har været sliddet værd, når vi ser resultatet af vores anstrengelser. 

Så tak for det store frivillige arbejde og altid hyggelige samvær. 

Aars, den 11. februar 2016 

Jimmy Krøier Sørensen 

Formand for Aars Svømmeklub 

 

 


