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Med COVID-19´s indtog i Danmark i marts måned, fik vi hurtigt at mærke, at pandemier i den 

størrelsesorden fuldstændig tager friheden fra os alle. Og især klubbens konkurrencesvømmere 

har mærket følgerne.  

Året startede ellers godt med stævner, træningslejr og DGI´s landsmesterskaber til stor fornøjelse 

for konkurrencesvømmerne. Men så var det også slut – umiddelbart efter DGI´s 

landsmesterskaber i marts måned blev Danmark lukket ned, og konkurrencesvømmerne har ikke 

deltaget i eksterne stævner siden. 

Det var ikke blot de eksterne stævner, som konkurrencesvømmerne gik glip af – i lighed med 

klubbens andre medlemmer, var det også slut med svømmetræning, så den blev erstattet af 

hjemlige træningsøvelser. Efter 3 måneders nedlukning, kunne konkurrencesvømmerne lige nå lidt 

svømmetræning, inden sommerferien stod for døren. De fik heldigvis et godt efterår med 

svømmetræning - dog stadig uden eksterne stævner, som jo er målet med deres træning.  

Konkurrenceafdelingen planlagde derfor et internt stævne, så der kunne registreres nogle 

officielle tider og personlige rekorder. Det gik rigtig godt, og var i sidste øjeblik, for umiddelbart 

efter stævnet blev bl.a. Vesthimmerlands Kommune lukket ned igen. Vi fik heldigvis lov til at åbne 

igen efter et par uger, hvorefter vi nåede godt 3 uger i vandet, inden det igen var slut med 

svømning - desværre med endnu længere udsigter til åbning.  

Disse nedlukninger og genåbninger i løbet af sæsonen har selvfølgelig berørt os alle – både 

medlemmer, forældre, trænere, hjælpetrænere og ledere. Det har ikke været helt nemt at 

navigere i de mange regler og retningslinjer med typisk kort varsel. Men vi har alle gjort et stort 

arbejde, for at minimere smittespredning og samtidig holde så meget åbent som muligt – så stor 

tak for hjælpen til jer alle. 

Vi ser alle frem til genåbning, og bestyrelsen har allerede besluttet, at forlænge sæsonen for alle 

hold til juni måned. Vi har også drøftet muligheden for at tilbyde svømmeundervisning i 

sommerferien. 

Der har heldigvis også været lyspunkter i 2020 – klubbens to Aqua Camps blev heldigvis 

gennemført til store glæde for de deltagende børn, og vi har allerede åbnet for tilmelding til 

sommerens to Aqua Camps.  

Vores Aqua Fitness i sommerferien blev i lighed med 2019 en stor succes, så det fortsætter vi 

selvfølgelig med – evt. sammen med andre svømmehold som tidligere nævnt. 

Klubbens medlemstal ligger stadig stabilt på over 1.000 medlemmer årligt – i 2020 dog hjulpet lidt 

på vej af vores gratis medlemsperiode i efteråret, hvor vi søgte og fik 50.000 kr. fra DIF og DGI´s 

foreningspulje. 
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Vi har dog stadig venteliste på mange af vores voksen og børnehold, da vi desværre ikke har 

bassintid til at tilbyde holdundervisning til alle interesserede. Når det nye svømmecenter er klar til 

efteråret 2023, får vi forhåbentlig løst det mangeårige problem. 

Udover tilskuddet fra DIF og DGI´s foreningspulje, har vi også igangsat et Teen projekt, så vi kan få 

endnu flere unge i svømmehallen. Til dette projekt har vi også søgt og fået tilskud fra 

Vesthimmerlands Kommune, Dansk Svømmeunion samt DGI - så det forventer vi os meget af.   

Derudover har vi også nye hold på programmet, når vi åbner igen – vi har nemlig lavet en aftale 

med yoga instruktør Solbritt Andersen om start af to Float Yoga hold i Farsø. Yoga er meget 

efterspurgt i tiden, og Solbritt har selv prøvet yoga på vores AquaBase i Farsø. Hun var vildt 

imponeret over træningstypen og muligheden for at få endnu flere balancemuskler i spil.  

Aars Svømmeklub og Farsø Svømmehal bliver derved det første sted i Danmark, hvor der tilbydes 

Float Yoga, så det bliver spændende af følge efterspørgslen på de nye hold.  

Nu venter vi blot på, at der snart bliver åbnet for svømning igen, så vi kan se alle jeres glade smil i 

svømmehallen – det bliver dejligt. 

Til sidst vil jeg gerne takke for samarbejdet med vores hovedsponsor Himmerland Forsikring, 

Sportmaster samt livredderne og bademestrene i Aars og Farsø. 

Jeg vil også sige tak til alle klubbens trænere, hjælpetrænere og ledere, der har klaret Corona 

udfordringerne i stiv arm, og mange gange med kort varsel – så stor tak for det. 

Der skal også lyde en tak til bestyrelsen for jeres indsats og gode samarbejde i denne svære 

Corona tid. Vi er en aktiv bestyrelse, der hjælper og støtter hinanden - og vi får ting til at ske, så 

det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer.  

 

Aars, den 15. februar 2021 

Jimmy Krøier Sørensen 
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