
 
Stor aktivitet og rekordstort antal holdtilbud i Aars Svømmeklub 

Efter et par Corona år var der i 2022 igen stor aktivitet i Aars Svømmeklub og mange opgaver for 

klubbens frivillige. Året har budt på mange nye tiltag, så klubben favner endnu bredere, og sætter 

en tyk streg under, at Aars Svømmeklub er en breddeklub med tilbud for alle. Aars Svømmeklub 

har nu 82 hold fordelt på hele 42 forskellige typer hold, så alle uanset alder og niveau har 

mulighed for at finde et hold. Selv hørehæmmede har mulighed for at deltage på enkelte af vores 

hold, hvor vi har mulighed for at omdanne trænerens lyd til tekst på en skærm.  

Af nye hold i 2022 har vi oprettet babyhold med et undervisningsforløb over 11 uger med Line 

Østrup som træner – det er blevet en stor succes, men det er udfordrende at finde gode 

svømmetider. 

Line har i øvrigt været meget aktiv med at få udvidet klubbens holdtilbud, for hun har både taget 

en Aqua Zumba og Yogauddannelse, så vi kan tilbyde Aqua Zumba og Float Yoga. Aqua Zumba er 

blevet en succes mens Float Yoga er så nyt, at vi ikke har fået det markedsført endnu. Alle tre 

holdtyper er for øvrigt primært i Farsø Svømmehal, hvor vi har nemmere ved at finde 

svømmetider, selvom det også er svært i Farsø.   

Vores nye Aqua Spinning instruktør Sussi er nyuddannet gusmester, så for at udnytte dette, har vi 

oprettet et ”Gus og Svøm” hold med Sussi som instruktør – ligeledes i Farsø. Det er der blevet 

taget godt imod. 

Vi har de seneste år prøvet at få startet et Vandpolo hold op, men det er lidt op ad bakke – måske 

skyldes det også, at holdet får dårlige træningstider. Vi forsøgte med bedre haltider i Farsø uden 

held. I stedet oprettede vi i efteråret et nyt hold for ”Rigtige mænd – og kvinder” med tilskud fra 

DGI. Det blev en større succes end forventet, så Kris stod alene med 20 voksne på forskellige 

niveauer. Mathias Johansen trådte hurtig til som ekstra træner og Tobias tog et tilsvarende 

aftenhold i Aars – dejligt med trænere der hurtigt hjælper til og det gælder i øvrigt også ved 

sygdom hos de andre trænere.  

Vandpoloholdet blev flyttet tilbage til Aars, og vi håber stadig, at få holdet fyldt op. Aars 

Svømmeklub er i den forbindelse i gang med at få et samarbejde med de andre nordjyske klubber 

med Vandpolo. 

Livredning som vi startede i sidste sæson, er stille og roligt på vej fremad. Med livredningsudstyr 

inkl. flere paddleboards for et par hundrede tusinde og de bedste livredningsinstruktører 

forventer vi, at livredning bliver endnu mere integreret i klubbens undervisning.   

Jeg er mest for elektroniske løsninger, men må indrømme, at vores gode gamle 10-turs klippekort 

med brug af hultang er blevet en kæmpesucces. Det giver medlemmerne mulighed for at supplere 

deres holdundervisning med andre typer motionshold på de tidspunkter, der passer det enkelte 

medlem. Vi har ca. 90 medlemmer der har købt klippekort til enten baby- eller voksenhold i denne 

sæson. 

Det er også dejligt at konkurrenceafdelingen har vokseværk, så vi har oprettet K3 som et ekstra 

konkurrencehold. Det betyder, at klubben nu har både K-start, K3, K2 og K1. Vores kære 

konkurrencesvømmere er uundværlige i en stor breddeklub som Aars Svømmeklub. Uden deres 
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store indsats i svømmeklubben var der ingen svømmeundervisning. Udover konkurrence-

svømmernes 4-5 ugentlige træningspas, er det nemlig dem der står for undervisning af 

hovedparten af klubbens svømmeundervisningshold for både børn og voksne. Derfor skal der fra 

bestyrelsen lyde en stor tak for jeres kæmpe arbejdsindsats for klubben, og det er en fornøjelse at 

se jeres gå-på-mod.  

Det er også jer konkurrencesvømmere og Julie, der står for klubbens populære Aqua Camps med 

omkring 100 børn. Det samme gælder for vores nye ”Pool Party” koncept for 120 

børneholdsmedlemmer. I har skabt en succes, som jeg troede vi skulle holde en gang årligt, men I 

belærte mig hurtigt om, at det skulle foregå to gange årligt. Så der kommer selvfølgelig et Pool 

Party mere her i foråret. 

Udover konkurrencesvømmerne vil jeg også gerne takke klubbens øvrige trænere for jeres store 

indsats. Det er dejligt at se og høre glade medlemmer komme fra jeres træning. Generelt vil jeg 

sige, at vi i bestyrelsen får mange positive tilkendegivelser fra folk ude i byen for jeres gode 

undervisning og smil på læben. 

Samtidig en tak til alle frivillige, herunder forældre som støtter op om børnenes fritidsaktiviteter i 

Aars Svømmeklub. I er en vigtig brik for, at vi kan tilbyde svømmerne deltagelse i stævner og give 

dem oplevelser i et godt socialt fællesskab. Med jeres hjælp har vi haft mulighed for at holde flere 

hjemmestævner med Nordjyske Cup, to Himmerlandsturneringer og to Flipper Cup stævner samt 

for nylig DGI Landsdelsmesterskaber. Og med jeres hjælp til Kimbrerfesten og 

landsdelsmesterskaberne har I været med til, at Aars Svømmeklub har tjent knap 100.000 kr. til 

klubkassen – en kæmpe støtte til klubben.  

Aars Svømmeklub har i 2022 haft gratis livredningsevent for børn og åben træningsaften for 

ukrainere samt klubbens 80-års jubilæum med gratis adgang til friluftsbadet på dejlig sommerdag i 

august. Klubben har desuden deltaget i skolernes foreningsfestival i foråret og efteråret samt haft 

en stand på forårsmessen i Messecentret. 

2022 blev heldigvis også året hvor konkurrencesvømmerne igen kom til svømmestævner hele året, 

så de ikke trænede forgæves. 24 stævner blev det til, herunder weekendstævnerne LDM, Swim 

Cup, DISC, Thy Cup, Regionsmesterskaberne og Aalborg Cup. Det store antal stævner og større 

kørselsudgifter kom dog også til at koste lidt i klubkassen. Stort tillykke til alle 

konkurrencesvømmere med resultaterne og Nikolaj Rygter med flotte resultater i DM-ugen og 

Danish Open. 

Det går godt med svømmecenter projektet – der er stor aktivitet på byggepladsen og vi 

planlægger snart et åbent hus, da det nu er ved at tage form. Vi er rigtig glade for, at Aars 

Svømmeklub er med i processen, så vi sikrer så gode forhold som muligt for både borgere, klubben 

og medlemmerne. Derudover har klubben sammen med 11 andre foreninger i Aars et ønske om 

yderligere udvikling af idrætsfaciliteterne i Aars med en ekstra multihal ved Idrætscenter 

Østermarken – kaldet Diamanten samt et friluftsbad og foreningshus ved det nye svømmecenter. 

Foreningshuset skal ligge ved siden af svømmecentreret og bl.a. indeholde cafeteria samt 

faciliteter til idrætsklubben, BMX-klubben, løbe- og cykelklubben samt Forenings Fitness.   
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Til sidst vil jeg gerne takke for samarbejdet med vores hovedsponsor Himmerland Forsikring, 

Sportmaster, livredderne og bademestrene i Aars og Farsø samt selvfølgelig vores skønne trænere, 

hjælpetrænere og ledere. 

Der skal lyde en tak til bestyrelsen for jeres store indsats og gode samarbejde – det er en 

fornøjelse at arbejde sammen med jer.  

 

Aars, den 13. februar 2023 

Jimmy Krøier Sørensen 
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