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Aars Svømmeklub ser frem til nyt svømmecenter 
 
Aars Svømmeklub har de sidste par år haft ca. 1.200 medlemmer om året, og med de 

nuværende haltider har vi ikke plads til ret mange flere medlemmer. Så nu venter vi 

blot på, at det nye svømmecenter står klar, så vi får mulighed for at tilbyde endnu 

flere børn, unge og voksne svømmeundervisning og give vores konkurrence-

svømmere samme træningsmuligheder som i andre svømmeklubber. Det går 

planmæssigt fremad med svømmecenter projektet, og i den forbindelse vil jeg gerne 

takke interessentgruppen og Vesthimmerlands Kommune for samarbejdet indtil nu. 

Alle i Vesthimmerlands Kommune, herunder også handicappede kan godt glæde sig 

til det nye svømmecenter – det tegner til at blive et super dejligt svømmecenter, der 

tilgodeser alle.  

Aars Svømmeklub er kommet godt fra start i Farsø, hvor vi nu har 28 hold og dobbelt 

så mange svømmere, som da vi startede i Farsø. Det er dejligt, at det især er 

klubbens børnehold der er vokset i Farsø, bl.a. tilbyder vi nu babysvømning både 

onsdag og søndag. Det betyder, at endnu flere børn i Farsø og omegn får lært at 

svømme, og så håber vi, at det påvirker andre børn til at starte i svømmeklubben.  

Der er også taget godt imod vores mange nye motionstilbud til unge og voksne i 

Farsø – holdene er dog ikke fyldt op, så kom og prøv hvis du trænger til god motion. 

De nye hold er FloatFit, hvor balancen kommer på prøve, når der skal dyrkes fitness 

på de såkaldte AquaBase. AquaSpinning, hvor cykling i vand suppleres med fitness 

øvelser på cyklen. Aqua Circle, hvor der bl.a. benyttes Kettle Bells, vandtrampoliner 

og stepbænke. Seniorsvømning for dem på +60, hvor programmet står på svømning, 

lidt vandgymnastik samt socialt samvær. Vandtilvænning, for vandskrække der 

ønsker at blive fortrolig med vandet. Super Teen for unge – et hold med struktureret 

leg og konkurrencer. 

I Aars har vi heldigvis stadig rigtig mange på vores børnehold, hvor vi ellers har skåret 

ned på maksimum antallet på holdene, for at sikre kvaliteten i undervisningen. Der er 

dog stadig pres på svømmebassinet med 4 børnehold i bassinet på samme tid, med 

over 50 børn, 8 trænere og hjælpetrænere samt livreddere i hallen. Børne- og 

ungdomsholdene Udspring, Havfruesvømning og Teen Svømning er også populære. 

Her er stadig enkelte pladser, hvis der er nogen der skulle få lyst til at prøve. 
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Holdet Børn i Bevægelse, der er for børn med særlige udfordringer, og som vi har 

tilbudt i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune igennem flere år, er desværre 

lukket, da kommunen skulle spare på dette område. Udover klubbens to trænere, har 

der været to dygtige ergoterapeuter fra kommunen de 45 min. hver fredag, hvor 

holdet havde undervisning. Vi mener det er forkert, at spare på undervisning af børn, 

der i forvejen har udfordringer, så vi håber, at kommunen kommer på andre tanker, 

så børnene igen kan få svømmeundervisning og en god oplevelse hver uge i 

svømmehallen. 

Konkurrencesvømmerne har haft en fyldt kalender med 20 stævner i løbet af året, 

træningslejr, klubmesterskab, hyggetur med svømmenat, rystesammentur, sommer- 

og juleafslutninger. Det har heldigvis resulteret i personlige rekorder, masser af 

hygge og gode oplevelser i konkurrenceafdelingen. Vi er glade for, at vi i Aars 

Svømmeklub har en stor og god konkurrenceafdeling. Det er især jer konkurrence-

svømmere, der sikrer at børn, unge og voksne får mulighed for at lære at svømme, 

for udover, at I selv træner op til 5 gange ugentligt, træner I også andre i klubben. 

Det er bl.a. også jer, der gør det muligt, at vi kan holde vores to populære Flipper Cup 

stævner til stor glæde for klubbens børneholds-svømmere. Så stor tak for jeres 

indsats, og også tak til tidligere konkurrence-svømmere, der selvom I er stoppet med 

konkurrencesvømning, stadig er en del af klubben som trænere eller hjælpere. 

Voksenholdene i Aars er også eftertragtet, og med 20-25 voksne i vandet på samme 

tid, er bassinet også godt fyldt op – vi fylder ligesom lidt mere end børnene. Det er 

dejligt, at se så mange voksne, der nu får lært eller bliver bedre til at svømme, eller 

får en god gang træning på vores motionshold. 

Sidste år var der også mere aktivitet i sommerferien end tidligere. Vi havde som 

sædvanligt Aqua Camp i den første uge i skoleferien, og som noget nyt havde vi 

Rescue Camp med livredning i den sidste uge af skoleferien – begge med succes. 

Derudover tilbød vi som noget nyt Vandgymnastik og Aqua Fitness i friluftsbadet i 

sommerferien, og med den gode sommer var det virkelig et hit. En stor tak til 

trænerne på alle aktiviteterne i sommerferien – uden jer var det ikke muligt. 

Vi har i løbet af året været med til mange arrangementer, bl.a. Farsø Sports by Night, 

Kimbrerfestløbet hvor vi i øvrigt blev største foreningshold, Fakkeloptog til juletræs-

tænding og bartendere til Den store julefrokost.  
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Som afslutning på jubilæumssæsonen havde vi både Flipper Cup og jubilæumsløb, 

samt jubilæumsfest med flere tidligere svømmere fra de gode gamle dage i klubben. 

I den forbindelse blev klubbens første æresmedlem kåret, nemlig Mogens Frost 

Christensen, der har gjort et kæmpe stykke arbejde for svømmeklubben igennem 30 

år, de 11 år som formand for svømmeklubben. Tusind tak for indsatsen Mogens. 

I efteråret holdt vi træningslejren ”På spring – fremtidens stjerner” for flere 

udspringsklubber i Danmark. En speciel tak til Kjær familien, der gjorde det muligt, at 

få fremtidens stjerner til Aars. 

I oktober deltog vi for første gang i svømmeunionens store svømmedag – en hyggelig 

dag i svømmehallen, hvor alle havde mulighed for at fyre den af i bassinet. Det var 

der heldigvis 68 der benyttede sig af, og de svømmede i alt 230 km. – godt gået, og 

lad os se, om ikke vi kan svømme længere til efteråret. 

Udover alle aktiviteterne har klubben som nævnt deltaget i 20 stævner, herunder 

flere hjemmestævner i løbet af året. Stævner der alle kræver hjælpere og officials, så 

stor tak til alle jer, som har hjulpet til og gjort det muligt, for vores konkurrence-

svømmere at deltage. For kan vi ikke levere officials, kan svømmerne ikke deltage til 

stævner. Derfor er vi rigtig glade for, at vi har mange officials, og jo flere vi er, jo 

færre gange skal vi i aktion – og husk, at man får den bedste oplevelse og placering 

ved stævner som official. Så stor tak til alle vores officials og hjælpere for jeres store 

indsats. 

Der skal også lyde en tak til alle jer trænere, der uge efter uge med smil på læben 

træner og underviser alle vores medlemmer. I gør det utrolig godt, og det sætter vi 

stor pris på. 

Vi siger også tak for samarbejdet til vores hovedsponsor Himmerland Forsikring, 

Idrætscenter Østermarken, Sportmaster samt livredderne og bademestrene i Aars og 

Farsø. 

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen og suppleanterne Anders og Nikolaj, for det gode og 

hyggelige samarbejde i årets løb – og tak for indstillingen til Årets Kimbrer. Vi 

supplerer hinanden utrolig godt, så det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer.  

 

Aars, den 11. februar 2019 

Jimmy Krøier Sørensen 

Formand for Aars Svømmeklub 


