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Årsberetning 2017 
Vi har i 2017 haft et samlet antal medlemmer på i alt 406. Det betyder at der er 
sket en stigning på 18 %, når jeg sammenligner tallet med 2016. Så det er jeg 
faktisk rigtig stolt over, da det er det højeste tal igennem rigtig mange år. 
Jeg vil først og fremmest sige en stor tak til alle vores trofaste trænere og hjæl-
petrænere, der kommer uge efter uge i deres fritid, for at lære både børn og 
voksne individuelle passende svømmefærdigheder. Herudover formår de at 
give svømmeklubbens medlemmer nogle rigtig gode oplevelser i vand. Vores 
motto i svømmeklubben er, at det først og fremmest skal være sjovt at gå til 
svømning. Uden denne faste og meget stabile gruppe af trænere havde vi jo 
ganske enkelt ingen tilbud og hold. 
Vi har i 2017, ved opstart af ny sæson, været heldige at få rekrutteret i alt 7 nye 
trænere og hjælpetrænere nemlig Cathrine Kjær Aarup, Katrine Rejkjær Jep-
sen, Sara Vinge Olsen, Michael Christensen, Nicolaj Christensen, Christian Højris 
Steen og Ida Flarup Madsen. Et stort velkommen til jer skal lyde. De er alle ken-
detegnet ved at være meget pligtopfyldende, seriøse, engagerede og sidst 
men ikke mindst, så har de deres faglige svømmeforudsætninger i orden.  
Vi har netop været heldige at få et nyt medlem i vores svømmeudvalg og har 
desværre også måtte sige farvel til et medlem. I svømmeudvalget arbejder vi 
løbende med at kvalificere den daglige drift og sikre at vi kan tilgodese den 
udvikling, der sker indenfor svømning. Fordelingen af årets opgaver i klubben 
er også en løbende proces, således at alle udvalgsmedlemmerne oplever, at 
de hver især bliver brugt til det de er gode til. Vi kan altid bruge flere ressourcer, 
så har du bare lidt lyst og interesse i at komme og møde os i svømmeudvalget 
og prøve at deltage i et udvalgsmøde, så skal du være mere end velkommen 
til at møde op. 
Af nye tiltag i 2017 vil jeg nævne opstart af familiesvømning ved Marianne Bach 
Jørgensen. Marianne har være idemageren til dette nye tiltag og hun har for-
mået både at få rekrutteret livreddere og deltagere på holdet, således at det 
nu kører fast hver søndag formiddag lige inden at svømmehallen åbner for of-
fentlig svømning. Der er følgende 4 livreddere på holdet: Mike Torsland, Sara 
Vinge Olesen, Marianne Bach Jørgensen og Torben Bjerre. På fornemmeste vis 
deler disse 4 personer tjansen med at være livreddere. Holdets primære mål-
gruppe er mindre børn og deres forældre. Vi har lige nu et fyldt hold, hvor bør-
nene sammen med deres forældre får mange gode vandoplevelser.  
2017 blev også året, hvor vi for alvor begyndte at få et tættere samarbejde 
med Holstebro Svømmeklub. Det første initiativ omhandlede en fælles træner-
weekend, hvor alle vores trænere var inviteret en weekend fyldt med ny læring 
samt nogle ryste sammen arrangementer. Vi har besluttet at vi fremadrettet vil 
prøve at lave sådanne 2 arrangementer årligt samt i det hele taget at indgå 
et tættere samarbejde, når det handler om at uddanne trænere. 
Endvidere har vi i samarbejde med Holstebro Svømmeklub startet vandpolo 
op, et hold som både er for mænd og kvinder og unge mennesker. Vandpolo 
er håndbold i vand. Vi er endnu ikke lykkes med at blive nok til at kunne danne 
hold på det formelle antal som er 2 gange 13 personer, hvor 7 spillere på hvert 
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hold er i vandet samtidigt. Vi spiller dog alligevel hver torsdag og kan sagtens 
bruge endnu flere på holdet. Alle er velkomne og det er gratis at deltage. 
 
Året trænerpokal gik i år til Lene Rønn og Gitte Pedersen som begge kommer 
fra Thorsminde. De etablerede et nyt tiltag sammen tilbage i 2014 nemlig Aqua 
Cross training, som er et hold for både kvinder og mænd og som fortsat eksi-
stere den dag i dag med stort set de samme deltagere og selvfølgelig også 
nye. Gitte Pedersen har også før 2014 undervist på flere andre vandgymnastik 
hold. De har modtaget denne pokal i år, først og fremmest fordi de begge har 
en udviklende tilgang til deres træningsform, tager gerne en tjans i forbindelse 
med sygdom hos andre trænere og sidst men ikke mindst formår de at give 
noget inspiration til mig som formand i forhold til indkøb af nye rekvisitter.  
Vi har en del ledige pladser på nogle af vores voksen hold. Derfor har vi valgt i 
samarbejde med vores trænere fortsat at optage nye medlemmer på disse 
hold løbende henover året til et reduceret kontingent i forhold til starttidspunk-
tet. Det samme gør vi på børneholdene, der hvor der er ledige pladser. 
Afslutningsvis vil jeg sige tak til min nærmeste trofaste samarbejdspartnere Ma-
rianne Bach Jørgensen og Inger Funch. De er begge i det daglige uundværlige 
svømmefaglige sparringspartnere.  
Jeg vil bestemt også sige en rigtig stor tak til hele mit svømmeudvalg for nogle 
effektive møder, hvor vi efterhånden er ved at kende hinandens kompetencer 
og ressourcer, så vi på bedste vis spiller hinanden gode og derigennem får 
brugt vores potentialer. Vi arbejder fortsat med Årshjul som vi startede op sidste 
år. Det er et rigtig godt styringsredskab i forhold til at få sat opgaver i gang til 
tiden og sikre en tilpas fordeling blandt udvalgsmedlemmerne. 
Sidst men ikke mindst vil jeg sige tak til halinspektør Stine Gadegård for et godt, 
altid velfungerende og tæt samarbejde. Særligt vil jeg takke Stine for det sam-
arbejde vi havde med at få den Store svømme dag op at stå igen i år den 1. 
oktober. Et arrangement, der sker i samarbejde med Dansk Svømmeunion. For-
målet med arrangementet er aktivere endnu flere svømmeglade danskere. 
Det er helt gratis at deltage og det handler om noget så enkelt som at svømme 
så langt man kan med frihed til selv at vælge svømmedisciplin.  
I Ulfborg deltog der i alt 50 børn og voksne på denne dag. Selvom deltager 
antallet kun var halv så stort som det forgange år formåede disse deltagere at 
svømme samme distance som året før.  
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