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Årsberetning 2016 
 
Vi har i 2016 haft et samlet antal medlemmer på i alt 343. Der er sket et 
mindre fald, når jeg sammenligner det med 2015. Faldet i antal medlem-
mer kan have en sammenhæng med, at vi i 2016 startede op efter at 
svømmehallen havde været lukket ned i mere end et ½ år det foregående 
år.  Tidligere medlemmer af svømmeklubben, kan derfor have valgt en 
anden sportsgren end svømning ved sæsonstart i september. 
Vi har i 2016, ved opstart af ny sæson, været heldige at få 6 nye trænere 
og hjælpetrænere, nemlig Marianne Bach Jørgensen, Sofie Ganderup, Mie 
Hesselbjerg Sørensen, Kamilla Kamstrup, Cecilia Højriis Steen og Mette 
Flarup Madsen. Et stort velkommen til jer skal lyde. Fælles for disse 6 
trænere, er at de lige fra begyndelsen har taget deres nye rolle meget se-
riøs. De er pligtopfyldende, seriøse, engagerede og sidst men ikke mindst, 
så har de deres faglige svømmeforudsætninger i orden. De har alle selv 
svømmet i rigtig mange år, deltaget i svømmestævner og træner fortsat 
selv på et hold. Det er virkelig en stor gave for en svømmeklub som vo-
res, at kunne rekruttere så mange dygtige svømmere, der alle både selv 
har stor interesse i svømning som sportsgren og som samtidig har evner-
ne til at undervise.  
Jeg vil bestemt også sige en stor tak til alle vores øvrige trofaste trænere, 
der kommer uge efter uge i deres fritid, for at lære både børn og voksne 
individuelle passende svømmefærdigheder kombineret med, at de formår 
at give svømmerne nogle gode oplevelser i vand. 
Vi har fået 3 nye medlemmer i vores svømmeudvalg, så vi nu er oppe på 
7 medlemmer. Det er rigtig rart at blive nogle flere medlemmer til at løfte 
opgaven med at drive en svømmeklub. De 3 nye medlemmer er: Tina 
Madsen, Birgitte Frølund Frandsen og Marianne Bach Jørgensen. I svøm-
meudvalget arbejder vi fortiden med at få et ajourført overblik over ka-
lender årets opgaver, samt få opgaverne beskrevet og fordelt i et årshjul, 
så det er synligt hvem gør hvad og hvornår på året. Det er netop for at 
sikrer, at alle i udvalget blive brugt til det de er gode til. 
Af nye tiltag i 2016 vil jeg nævne opstart af babysvømning ved Marianne 
Bach Jørgensen. Marianne har formået at starte endnu et baby hold op, 
der har været placeret tirsdag formiddag. Målgruppen for dette hold har 
været helt små babyer og deres mødre. Derfor har holdet også været pla-
ceret på en almindelig formiddag, for at kunne få fat i de mødre, der end-
nu er på barsel. Marianne har også formået efter at hun selv har været 
startet op på arbejde, at give ”stafetten” videre til en af deltagerne, nem-
lig Helle Andreasen. Helle er altså fortsat med dette hold i 2017.  
Jeg tror på at babysvømning er en af vejene frem, for at få fat i flere 
svømmere til UIF’s svømmeklub. Jeg er overbevist om, at hvis de unge 
mødre allerede, så snart de får barn, får gode oplevelser, når de kommer i 
vores flotte og nyrenoverede svømmehal, ja så tror jeg også på sigt, at de 
kommer igen, når børnene bliver større. 
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Året trænerpokal gik i år til Lea Buttenschon Tvistholm. Lea fik denne po-
kal, fordi hun gennem 12 år har gjort en stor og meget stabil indsats, som 
fortjente en hyldest. Lea har været en pligtopfyldende, dygtig og glad 
træner, der på fornemmeste vis har ydet en kæmpe indsats med rigtig 
mange timers arbejde som træner.  
Vi har mange ledige pladser på især vores voksen hold. Derfor har vi valgt 
i samarbejde med vores trænere fremover, at optage nye medlemmer til 
disse hold løbende henover året til et reduceret kontingent i forhold til 
starttidspunktet. Det samme gør vi på børneholdene, der hvor der er ledi-
ge pladser. 
Som noget nyt i år har vi i svømmeudvalget besluttet at køre helårssæ-
son. Det betyder, at vi ikke som tidligere starter ny sæson efter påske, 
men i stedet køre sæsonen fra sommerferien og til og med maj måned på 
de fleste hold. Enkelte voksen hold slutter før. Vi har tidligere år kunne se, 
at der i juni måned kørte hold med meget få deltagere på, hvilket har be-
tydning for undervisningsmiljøet.  
Vi vil takke henholdsvis markedsfonden for den A slide, der er bevilliget til 
leg og sjov i svømmehallen og samtidig vil vi også takke Vestforsyningen 
for de penge som de har skænket til at købe nye legeredskaber til de bør-
nehold med mindre børn. 
Afslutningsvis vil jeg sige tak til min nærmeste trofaste samarbejdspartne-
re Inger Funch og Joan Maarup, der i det daglige er en uundværlig spar-
ringspartner. Jeg vil også sige tak til mit svømmeudvalg for nogle effekti-
ve møder, hvor vi efterhånden er ved at kende hinandens kompetencer og 
ressourcer, så vi på bedste vis bruger hinandens potentialer. Sidst men 
ikke mindst vil jeg sige tak til halinspektør Stine Gadegård for et godt, 
velfungerende og tæt samarbejde. Særligt vil jeg takke Stine for det sam-
arbejde vi havde med at få den Store svømme dag op at kører den 2. ok-
tober. Et arrangement, der sker i samarbejde med Dansk Svømmeunion. 
Formålet med arrangementet er aktivere endnu flere svømmeglade dan-
skere. Omkring 40 svømmehaller over hele landet deltog i 2016 i dette ar-
rangement, hvor det er gratis at komme ind og hvor det handler om at 
svømme så langt man kan. I Ulfborg deltog der i alt 100 børn og voksne 
på denne dag.   
Formand for Ulfborg IF svømmeklub 
Bente Flarup 
Ulfborg den 31. marts 2017 
 


