
Årsberetning 2014 

Vi har fra 2013-2014 haft en fremgang i antallet af medlemmer på 50 personer (fra 
316-366), hvilket jeg som formand selvfølgelig er stolt over, men som jeg også 
hurtigt vil sige skyldes et rigtig godt samarbejde med såvel trænere som 
svømmeudvalg, der støtter mig i mit arbejde som formand. Uden disse menneskers 
indsats hver uge, vil det være umuligt at drive en svømmeklub. Derfor en stor tak til 
jer alle for jeres engagement og trofaste indsats. 

Vi har desværre måtte sige farvel til 3 trænere i det forgangne år, Dorte Aarup, Gepke 
og Dianna. 

Heldigvis er det lykkes os at sige et STORT velkommen til 4 nye.  

Nyt tiltag i dette år er Aqua Cross training et hold for kvinder og et hold for mænd. To 
nye træner har her sagt ja til denne udfordring, nemlig Gitte Krog Pedersen, der 
tidligere har trænet for os samt Lene Rønn. 

Disse hold udmærker sig ved at anvende både styrke trænende øvelser på land 
kombineret med masser af øvelser i vandet. Min oplevelse er at deltagerne synes det 
både er en sjov og udfordrende træning og at alle kropsligt kan mærke, at det gør en 
forskel at møde op. Deltagerne er meget blandet i aldersgruppe lige fra midt i 20 erne 
og op til de 60 år, så det er herligt, at kunne nå så bred en målgruppe. Vi kunne dog 
godt bruge lidt flere mænd på herre holdet. 

Endnu en ny træner er Berit, der har sagt ja til at træne børnehold og allerede har 
været igennem Dansk Svømmeunions grunduddannelse, og derfor nu er rigtig godt 
rustet til at tage flere børnehold i den kommende sæson. 

Vi vil også sige velkommen til Nicklas Kjærgård, der er kommet tilbage som træner, 
efter at han har været på efterskole i et år. Nicklas træner et børnehold og vores 
talenthold en dag om ugen. 

Året trænerpokal gik i år til Henrik Svejgaard, der gennem flere år har været træner 
for vores talenthold. Henrik er en yderst rutineret træner, som på fornemmeste vis 
forstår at motivere de unge mennesker, så de gør deres bedste og konstant bliver 
udfordret. Både unge talent svømmere, forældre og svømmeudvalget sætter enorm 
stor pris på at have Henrik tilknyttet klubben.      

Stævner 

Ulfborg svømmeklub havde 10 svømmere, der deltog den 09. marts 2014 i et Swim 
Cup stævne i Hvide Sande. Der var deltagere fra både Vinderup, Lemvig, Thisted, 
Hurup, Hvide Sande og ikke mindst Ulfborg. Det blev en særdeles god dag for de 10 
svømmere. Der blev konkurreret om medaljesæt og Ulfborg-svømmerne kom hjem 
med ikke mindre end 28 medaljer herunder sejre i holdkap. 



Den 06. april 2014 holdt vi igen et stort begynder stævne sammen med Holstebro 
Svømmeklub. 8 svømmeklubber var repræsenteret ved stævnet med i alt godt 200 
svømmere. Det er altid dejligt at se så mange børn og forældre, der kan mødes og få 
en god oplevelse ved sådant et stævne.  

 

 

Svømmeafslutning 

Igen i 2014 havde vi en hyggelig aften den 28. marts i forbindelse med fællesspisning 
og vanddiskotek, hvor 50 forældre og trænere deltog i fælles spisning og 80 børn 
deltog efterfølgende i hallen til vanddiskotek. Det er efterhånden blevet en tradition, 
som vi vil forsøge at holde i hævd. 

Kommende udfordringer: 

Den forestående halrenovering ser vi selvfølgelig frem til med glæde, for uden en 
velfungerende svømmehal er der jo ingen svømning. Men vi ser også en kommende 
udfordring, der går på at fastholde vores mange medlemmer, så de ikke finder 
alternative sportsgrene. Vi kan kun håbe, at alle (såvel trænere som svømmere) 
vender tilbage, når vi åbner igen 01. januar 2016. 

Vi kunne godt ønske os nogle flere medlemmer til svømmeudvalget, så kom endelig 
og meld jer til et stykke frivilligt arbejde, hvor vi kun mødes 2-3 gange om året. 

Afslutningsvis vil vi sige tak til Laila og hendes personale for et godt og velfungerende 
samarbejde i 2014. 

 

Bente Flarup 

Formand for svømmeklubben 

 


