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2021 blev året hvor det længe ventede 1. spadestik blev taget til det nye Svømmecenter 

Vesthimmerland. Det har været en lang proces siden Aars Svømmeklub i 2009 skrev til kommunen 

om ønsket til en ny svømmehal, men nu kan vi heldigvis se frem til et nyt flot svømmecenter med 

vores ønskede 50 meter bassin med hæve-/sænkebro. Vi får super moderne faciliteter, der 

tilgodeser både de offentlige gæster samt bredden og eliten i Aars Svømmeklub. Vi glæder os til at 

tage det nye svømmecenter i brug om et par år, og forbereder os nu til de nye muligheder. 

2021 startede desværre som 2020 sluttede, nemlig med Corona nedlukning, så 

træningsprogrammet for konkurrencesvømmerne var online Dryland træning. En stor tak til 

trænerne, for den store indsats til at holde konkurrencesvømmernes træning vedlige på 

landjorden. Det er jo ikke den fedeste måde at træne på for en svømmer, der er vant til træning i 

det våde element. De nåede desværre at få god erfaring i landtræning, for det var først den 26. 

april vi igen kunne få børn og unge samt seniorer i vandet, og halvanden uge senere resten. 

Corona restriktionerne gjorde det dog meget svært, at få plads til alle medlemmerne i 

svømmehallen, men det lykkes heldigvis med gode input og samarbejde i bestyrelsen. Da vi jo var 

tæt på sæsonafslutning blev sæsonen forlænget indtil skolernes sommerferie for alle hold.  

Corona nedlukningerne i 2020 og 2021 har også påvirket klubbens medlemstal en smule, da vi i 

2021 havde lidt over 1.000 medlemmer – et mindre fald fra knap 1.100 medlemmer i 2019. 

Ventelister har vi dog stadig, og vi er taknemlige for, at vi næsten har fastholdt medlemstallet 

under Corona. Så stor tak til alle vores trofaste medlemmer, der har støttet flot op om klubben. 

Den lange nedlukning har især været hård for klubbens konkurrencesvømmere, der jo har mistet 

mange timers vand træning og stævner samt ikke mindst det sociale sammenhold i en lang 

periode. Træningslejren der skulle have være holdt i uge 8, fik vi heldigvis flyttet til uge 42 i Sæby, 

hvor svømmerne havde en fantastisk tur med god hård træning samt hygge.  

Sommerferien stod igen på Aqua Camp og Aqua Sommer Fitness. Aqua Camp blev en kæmpe 

succes med ventelister til begge camps, så vi for første gang har haft to fyldte Aqua Camps med i 

alt 120 glade børn. Godt hjulpet af tilskud fra Vesthimmerlands Kommunes sommeraktivitetspulje, 

så stor tak til kommunen, der gjorde det muligt, at få to fyldte Aqua Camps med kort varsel. Aqua 

Sommer Fitness i friluftsbadet var igen en stor succes med 200 deltagere i løbet af sommerferien. 

Vi har gennem de sidste mange år startet nye holdtyper hvert år – her kan nævnes Udspring, 

Vandpolo, Havfruesvømning, Teen Svømning, Aqua Circle, Float Fit og Aqua Spinning. Og i år er 

ingen undtagelse, da vi startede sæsonen med både Float Yoga og Livredning – begge hold med 

dygtige certificerede instruktører, så undervisningskvaliteten var i top fra start. Desværre 

stoppede instruktøren på Float Yoga til jul, og vi har endnu ikke fundet en erstatning. Der var ellers 

god tilslutning til prøvetræning inden sæsonstart med 70 deltagere og 20 deltagere på Float Yoga 

holdene. Livredningsholdet er også kommet godt fra start, dog med færre deltagere, men de skal 

nok komme i takt med, at flere får kendskab til holdet. Der vil bl.a. komme et gratis livrednings-

event for skolebørn her i foråret, ligesom vi med Andreas som livredningsinstruktør vil tilføre 

klubbens øvrige hold lidt mere livredning. I den forbindelse har vi søgt og fået bevilget 150.000 kr. 

til indkøb af livredningsudstyr samt fået et Livredningstårn med udstyr i Aars Svømmehal. 
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Samtidig med sæsonstart skulle vi også finde vagter til Kimbrerfesten. Den nye superaktive 

Kimbrerfestkomite havde fået festen tilbage i byen, og det blev en kæmpesucces, med mange 

feststemte mennesker i Anlægget. Da Aars Svømmeklub er en af klubberne bag Kimbrerfesten, får 

klubben også en del af overskuddet, så jo mere vi hjælper ved Kimbrerfesten, jo mere tjener 

klubben - så hermed en opfordring til at tage en tørn til Kimbrerfesten.  

Corona var væk for en stund, så efteråret var fyldt med stævner for klubbens konkurrence 

svømmere, som endelig kunne få noget ud af deres træning og komme ud og slå PR og vinde 

medaljer. Stort tillykke til alle konkurrencesvømmere med resultaterne og især Nikolaj Rygter, der 

deltog i både VÅM og DÅM med flotte placeringer, selvom han ikke havde haft samme 

træningsmuligheder som sine konkurrenter under Corona. 

Her i januar holdte vi et vellykket 3. Nordjyske Cup på hjemmebane, dog uden tilskuere, da Corona 

jo var vendt tilbage. Corona restriktioner betød også at DGI Landsdelsmesterskaberne blev delt i 

en drenge og pigedag – specielt, men nødvendigt for at kunne gennemføre stævnet. Og når der nu 

ikke kunne hygges med drengene, brugte pigerne i stedet ventetiden med papirbåde i bassinet.  

Klubben er også med i et projekt for hørehæmmede, så de også kan få glæde af undervisning i det 

våde element. Vi er netop startet med at afprøve Aqua Fitness for hørehæmmede – her kommer 

instruktørens tale frem på en stor skærm, så hørehæmmede kan læse instruktionerne. 

Oversættelsen er generelt god, men den kan jo tage fejl – så ”skift ben” bliver til ”skift bind”, men 

det giver jo bare lidt ekstra morskab i træningen. Det bliver spændende af følge dette projekt. 

Aars Svømmeklub har også brugt året på, at få produceret nogle super gode videoer med hjælp fra 

Martin hos DGI. Det er videoer om Vandpolo, Teen Svømning, Udspring, Livredning samt en 

generel video om klubben. Så nu skal vi blot have videoerne markedsført noget mere, så vi kan få 

spredt budskabet om, hvor mange fantastiske trænere og hold vi har i klubben. For det er jer 

trænere der har æren for, at Aars Svømmeklub har så mange medlemmer og holdtilbud – I er 

super gode til at få glæden frem ved svømning og holdundervisning, så stor tak for det. 

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. Vi er visionære og 

gode til at hjælpe og støtte hinanden, så det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer.  

 

Aars, den 14. februar 2022 

Jimmy Krøier Sørensen 
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