Nyt svømmecenter på vej og succes med opstart i Farsø
Aars Svømmeklub har nu 75 år på bagen og still going strong, for 2017 blev endnu et
begivenhedsrigt år, måske det mest begivenhedsrige i klubbens historie.
Aars Svømmeklub startede året med en vellykket fusion med Farsø Svømmeklub, til
stor glæde for mange. Fusionen gav Aars Svømmeklub mulighed for at starte nye
tiltag, som klubben har ønsket gennem længere tid, ligesom lokalområdet i Farsø har
fået flere muligheder for at dyrke svømning med de 25 hold vi har i Farsø. Så stor tak
til medlemmerne i Farsø for den positive modtagelse vi har fået. Vi fornemmer, at
borgerne i Farsø og omegn er ved at være bekendt med de ekstra muligheder, der nu
er kommet i Farsø Svømmehal, så vi håber på endnu flere medlemmer i Farsø i næste
sæson.
Med haltider i to svømmehaller, 85 hold og 44 trænere, var det et af de store
puslespil vi gik i gang med i foråret, men det lykkes at få brikkerne på plads. I den
forbindelse vil jeg gerne takke vores medlemsadministrator Carina Kjær og trænerne
i Farsø – for uden jeres hjælp var der ingen svømmeundervisning i Farsø.
Også i 2017 var vi foregangsklub for andre svømmeklubber, da vi startede FloatFit op
i Farsø – sandsynligvis som den første svømmeklub i hele verden. Pascal fra London
kom og underviste 8 af vores instruktører, så vi nu er certificeret til at undervise på
de såkaldte AquaBase. Udover vores tre FloatFit hold startede vi også op med to
Aqua Spinning hold samt to Aqua Circle hold, hvor deltagerne bl.a. benytter Aqua
Trampoliner og Kettle Bells. Vi lavede en aftale med Farsø Tri og Trim om crawl
undervisning for deres triatleter, på samme tid som vi har FloatFit. Derved bliver det
lidt Open Water stemning med bølger, når deltagerne på FloatFit giver den gas på
deres AquaBase.
Rekvisitterne til de nye hold har ikke været billige, så klubben vil gerne sige stor tak til
Vesthimmerlands Kommune, Fonden for Sparekassen Himmerland og Himmerland
Fonden, der i alt har givet 120.000 kr. i tilskud og derved gjort det muligt for os, at
starte de nye hold i Farsø.
Vi har også startet nye hold op for teenagere, bl.a. Super Teen i Aars og Farsø – et
hold med struktureret leg og konkurrencer. Desuden har vi oprettet Teen Svømning,
hvor de unge svømmere får svømmeundervisning uden fokus på stævner og
konkurrence. K-start er også et nyt hold, hvor de dygtigste børneholdssvømmere, får
en ekstra ugentlig træning samtidig med de yngste konkurrencesvømmere. Derved
får de en mere glidende overgang til konkurrenceafdelingen.
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2017 bød igen på stor medlemsfremgang i Aars Svømmeklub. Med en fremgang på
hele 150 medlemmer havde Aars Svømmeklub over 1.200 medlemmer i løbet af
2017. Selv med det store antal medlemmer hører vi jævnligt om børn, unge og
voksne der gerne vil svømme, men ikke har mulighed, da de ønskede hold er fuldt
booket eller ligger på et tidspunkt, hvor de er forhindret.
Derfor er det med stor glæde, at vi nu kan se frem til et nyt svømmecenter i Aars. Et
svømmecenter der giver Aars Svømmeklub den plads der er behov for, så vi kan give
kommunens børn, unge og voksne den svømmeundervisning, der er så vigtig i et
land, der er omgivet af vand. Konkurrencesvømmerne får mulighed for flere
træningspas i lighed med konkurrencesvømmere i andre klubber, ligesom de får
træning på langbane. Vi kan blive en af Danmarks bedste udspringsklubber, når vi får
et udspringsbassin, så vores udspringere får bedre forhold, ligesom bassinet
selvfølgelig også kan benyttes til andet end udspring. Forhåbentlig giver
svømmecentret også kommunens borgere et bedre helbred, da vi kan tilbyde flere
motionshold med skånsom træning samt saunagus, der er godt for krop og sjæl. Vi
skal heller ikke glemme de handicappede og andre med skavanker, der langt om
længe får mulighed for at boltre sig i et varmtvandsbassin under gode forhold. Skoler
og andre institutioner får også nye muligheder ligesom offentlig åben bliver væsentlig
forbedret. Alt sammen til fordel for kommunens borgere, turister og andre der slår et
smut for Danmarks fedeste svømmecenter.
Vi er i fuld gang med processen i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune og jeg
vil i den forbindelse gerne sige stor tak til arbejdsgruppen, der består af Lars
Thomsen, Ole Hosbond Poulsen, Torben Nørgaard og Heini Haubro, der er nyeste
mand i gruppen. De har gjort et kæmpe arbejde for at få dette store projekt op at stå,
og vi knokler alle videre indtil vi kan indvie det nye svømmecenter. Aars Svømmeklub
er med til at præge det nye svømmecenter, da klubben er repræsenteret i
styregruppen og de enkelte arbejdsgrupper - så kom endelig med input.
Hvis vi kigger tilbage på året der gik, har konkurrencesvømmerne repræsenteret Aars
Svømmeklub på flotteste vis ved årets mange stævner. Der er blevet sat PR gang på
gang – og det er jo det bedste bevis på svømmernes personlige præstationer.
Derudover kan nævnes, at klubbens svømmere fik 50 medaljer ved DGI
landsmesterskaberne i Ikast, medaljer ved Regionsmesterskaberne for Masters i
Hjørring, finalepladser til Anne og Magnus ved Danish International Swim Cup i
Esbjerg samt en flot finaleplads ved DM for juniorer til Magnus. Og så skal vi heller
ikke glemme svømmernes flotte samlede 2. plads i Himmerlandsturneringen.
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Udspringssvømmerne har også været i aktion ved vores Trip Trap stævne, ligesom
Emma og Klara velfortjent fik tildelt Dansk Svømmeunions Udspringspris.
Klubbens to årlige Flipper Cup stævner for børneholdssvømmere var en kæmpe
succes – det er super dejligt, at se alle de glade svømmere give den fuldt gas i
bassinet, mens publikum hepper dem i mål. Det er helt sikkert et stævne vi vil
fortsætte med fremover.
Klubben havde 75 års jubilæum i august måned, som blev fejret med aktiviteter i
svømmehallen og fest om aftenen. Tidspunktet var nok ikke det bedste i slutningen
af sommerferien, for vi kunne godt have ønsket os flere deltagere, men dem der var
med havde en sjov og hyggelig dag.
Aars Svømmeklub var også med i Stafet for Livet og Kimbrerfestløbet, ligesom
klubben var en del af pengeynglerne, der afleverede 68.000 kr. til Kimbrerfesten.
Til Vesthimmerlands Kommunes årlige prisfest var klubben igen flot repræsenteret
med rigtig mange idrætsambassadører, ligesom vi igen i år havde ”Årets Ungleder” denne gang Emma Kjær, der velfortjent fik tildelt prisen.
I december havde vi så klubbens første klubmesterskaber i mange år. Der blev
kæmpet til den store guldmedalje - og ja hvem blev egentlig klubmester. Det ved vi
ikke helt endnu, for Dan havde lavet et super godt pointsystem, som desværre
regnede helt forkert på dagen. Regnefejlen har været svær at finde, men mon ikke
klubmestrene bliver kåret på træningslejren i Fjerritslev.
I løbet af året har mange af vores trænere videreuddannet sig som svømmetræner det sætter klubben stor pris på, og det gør medlemmerne forhåbentlig også, for de
får mere kvalitetstræning. Klubben har brugt over 100.000 kr. på træner kurser i
2017 – penge som er givet godt ud, for det er vigtigt, at klubbens trænere får ny
viden, inspiration og sparring til gavn for medlemmerne. Flere af jer har også fået
sparring og inspiration hos andre svømmeklubber, og det sætter vi også pris på.
Vi er også stolte af, at Dan nu har bestået den næsthøjeste træneruddannelse
indenfor svømning – nemlig Dansk Idrætsforbunds Diplomtræneruddannelse. Den
sidste uddannelse er ikke aktuel, for den er for landstrænere, og vi vil gerne beholde
Dan som klubbens bredde- og cheftræner. Derfor er vi også glade for, at vi nu har
forlænget kontrakten med Dan i yderligere 3 år.
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Jeg vil gerne sige stor tak til alle jer trænere, for jeres store indsats, glade smil og
super træning - det er jeres fortjeneste, at klubben har så mange medlemmer.
Også en stor tak til alle vores officials, for uden jer kan konkurrencesvømmerne ikke
deltage ved stævner. Og tak til jer der har bagt kage, hjulpet ved Kimbrerfesten eller
med andre opgaver for klubben. Der skal også lyde en tak for samarbejdet med vores
hovedsponsor Himmerland Forsikring som vi netop har forlænget aftalen med i 3 år.
Vi takker også for samarbejdet til Fitness IØ, Sportmaster, livredderne i Aars og Farsø
samt bademestrene, og her skal lyde en særlig tak til bademester Casper Jensen, der
har været en stor hjælp i forbindelse med opstarten i Farsø.
Og en kæmpe tak til bestyrelsen, for det gode og hyggelige samarbejde i årets løb. Vi
kløer på med krum hals og får tingene til at ske, det er godt gået af en 7 mands
bestyrelse, men vi yder også hver især en stor indsats og hygger os jævnligt, så det er
en fornøjelse at arbejde sammen med jer.
Tak for endnu et fantastisk år til jer alle – vi kan med glæde se tilbage på 2017 og
med et nyt svømmecenter forude, tegner der sig en lys fremtid for Aars Svømmeklub.

Aars, den 5. februar 2018
Jimmy Krøier Sørensen
Formand for Aars Svømmeklub
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