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Bestyrelses beretning for året 2013 

 
 
Ifølge klubbens vedtægter § 5, stk. 8, pkt. 2 fremlægges bestyrelsens beretning på Haslevs 
Svømmeklubs årlige generalforsamling, og status for år 2013 er således: 
  
Medlemstal, herunder fordeling på alder, køn og holdkategorier: 
I år 2013 var 820 personer medlem af Haslev Svømmeklub. Medlemsantallet fordelt på alder og 
køn ser således ud: 
  

Alder Køn Medlemmer 
Mellem 0-12 år  Herre  260 
Mellem 13-18 år Herre  18 
Mellem 19-24 år Herre  0 
Mellem 25-59 år Herre  42 
60 år og derover Herre  26 
Mellem 0-12 år Damer 263 
Mellem 13-18 år Damer 25 
Mellem 19-24 år Damer 2 
Mellem 25-59 år Damer 70 
60 år og derover Damer 114 
I alt antal medlemmer i Haslev Svømmeklub i år 2012 820 
 
Der er også i år 2013 gjort en stor indsats for at bringe ventelisterne ned. Indeværende sæsons 
venteliste er rekord lav og kun fordelt på 4 forskellige holdtyper, hvilket er en forbedring i 
forhold til 2012, hvor det var 5 forskellige holdtyper, idet der i 2012 også var venteliste til 
voksenmotion. 
 
Pr. den 31. december 2013 var der 841 svømmere og 35 personer på ventelisten. Fordelt på de 
forskellige holdtype ser det således ud:   
 

Hold kategori Antal svømmere på holdet Antal personer på 
venteliste 

Babysvømning 11 0 
Leg og plask 91 8 
Leg og svøm 140 7 
Leg og svøm øvet 26 0 
Børn og begynder 110 15 
Børn lidt øvet 63 5 
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Børn øvet 35 0 
Junior 32 0 
Vandgymnastik 124 0 
Vandaerobic 8 0 
Vandskræk 8 0 
Voksen begynder/lidt øvet  6 0 
Motion gravide 11 0 
Motion voksen 76 0 
Motion og livredning 12 0 
Voksen øvet  31 0 
HS trim motion 17 0 
Konkurrenceafdelingen 40 0 
I alt 841 35 
 
Økonomi: 
Haslev Svømmeklub kommer ud af år 2013 med et overskud på 97.267,52 kroner, hvilket 
betyder at klubbens samlede formue siden formandsskiftet i 2012 er forøget med næsten 
25.000 kroner. Dette skyldes bl.a. en kontingentstigning i 2013, som på trods af en væsentlig 
stigning fortsat betyder, at Haslev Svømmeklub stadig er en af de billigste steder i vores region, 
hvor man kan gå til svømning. 
 
Bestyrelsesarbejde: 
Bestyrelsen har i 2013 holdt 7 bestyrelsesmøder, hvor fremmødeprocenten har været på 82 %. 
Referater fra bestyrelsesmøderne kan læses på klubbens hjemmeside.  
 
Bestyrelsen har ligeledes deltaget i ekstern mødevirksomhed med diverse samarbejdspartnere, 
herunder Faxe Kommune, Haslev Svømmehal, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), 
Dansk Svømmeunion, ejendomsmæglerfirmaet EDC i Haslev og Almindelig Brandt Bank. 
Sidstnævnte møde med Almindelig Brandt Bank blev afholdt i Boxen i Herning under 
europamesterskabet i kortbanesvømning, idet Dansk Svømmeunion har indgået en sponsoraftale 
med Almindelig Brandt Bank, som også kommer Haslev Svømmeklub til gode, hvis klubbens 
medlemmer bliver kunder i Almindelig Brandt Bank. Klubbens næstformand repræsenterede 
Haslev Svømmeklub på mødet i Boxen, og fik ved samme lejlighed mulighed for at høre et 
indlæg fra landsholdstræner Nick Juba forud for overværelse af dagens finaleafsnit i Boxen. 
Sponsoraftalen vil få effekt for Haslev Svømmeklub i 2014, hvor nærmere tilgår medlemmerne.  
 
Bestyrelsen har været repræsenteret på frivillighedskonferencen i Faxe Kommune den 24. 
oktober. Området er stadig i udvikling. Der kan læses mere om projektet på hjemmesiden 
www.frivilligejob.dk der blandt andet ved behov, kan anvendes til at finde frivillige hjælpere til 
foreningsarbejdet.  
 
Samarbejdsaftalen med 2Tri blev også forlænget af de 2 klubbers bestyrelser i 2013. Aftalen, 
der giver medlemmerne af Haslev Svømmeklub en række fordele, kan læses på klubbens 
hjemmeside www.haslevsvoemmeklub.dk  Haslev Svømmeklub har i relation til 
samarbejdsaftalen uddannet 4 livreddere for 2Tri.  
 
2013 blev også året, hvor bestyrelsen påbegyndte forhandling med EDC Haslev. Bestyrelsen 
forventer sig meget af sponsorsamarbejdet, der indledningsvist vil strække sig over en 3 årig 

http://www.frivilligejob.dk/
http://www.haslevsvoemmeklub.dk/
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periode. Den første synlige effekt af samarbejdet forventes at tilgå svømmehallen i løbet af 1 
halvår 2014, idet 7 nye banetove og 2 stk. vendeflag tilgår svømmehallen i EDC farver. 
 
Svømmeskolen: 
Søgningen til svømmeskolen har i lighed med tidligere været stor. Næsten alle børnehold har 
været fyldt op, og i alt har 35 personer stået på venteliste i indeværende sæson.   
På baby-, gravide- gymnastik og livredningshold har det været lidt sværere at få holdene fyldt 
op, og der er i alt 134 ledige pladser.  
 
Rigtig mange svømmeskolebørn har byttet hold i år. Der er fokus på at få tilrettet 
holdbeskrivelserne, så det tydeligt fremgår hvad man skal kunne for at gå på holdet, så der 
forhåbentlig ikke fremadrettet bliver så store flytninger igen.   
 
Familieholdet blev nedlagt om lørdagen ved opstart på sæson 2013/2014 på grund af for lille 
tilslutning. I stedet er der oprettet nye børnehold. 
 
Den 22. april var klubben vært for et mikrostævne i DGI regi med 33 deltagere fra Haslev 
Svømmeklub, hvor både svømmeskolen og konkurrenceafdelingen (K-AFD) var repræsenteret. 
 
Den 6. oktober blev arrangementet "Svøm Langt" igen afviklet i Haslev Svømmehal. 
Arrangementet gav alle kommunens borgere mulighed for gratis at komme og svømme. Der 
deltog 104 personer i arrangementet, der blev afviklet i godt samarbejde med svømmehallen. I 
alt blev der svømmet 215.000 meter. 
 
Der blev i 2013 afviklet en instruktørsamling, hvor John Mogensen, som er chef for kyst 
livredningstjenesten i Nordsjælland, var på besøg i klubben. John Mogensen kom med mange 
gode input, og den generelle tilbagemelding fra de mange fremmødte trænere og  instruktørere/ 
hjælpeinstruktørere var, at det var en god og lærerig dag med såvel teoretisk som praktiske 
indlæg. 
 
Vi har i alt ca. 55 instruktører/trænere og hjælpeinstruktører i klubben. Alle får løbende 
mulighed for at uddanne sig, og flere har i den forgangne sæson deltaget i kurser.  
 
Stort set alle instruktører har bestået bassinlivredder (2 udestår) og hjælpeinstruktører har 
undervisningsprøven. Der hvor instruktøren ikke har bestået bassinlivredderprøven, er der en 
anden person tilstede med livredderprøven. 
 
I relation til børneattester lever klubben op til kravet, og der følges løbende op, således at 
området, der konstant har bestyrelsens fokus, er opdateret. 
 
Med 67 hold så siger det sig selv, at der er stor forskel på det som tilbydes, og når man ser på 
oversigten over hold, så ser man også et stort og varieret udbud af holdtyper, som vi i 
svømmeklubben er stolte over, at kunne tilbyde vores medlemmer. 
 
I det lille bassin er der babyholdene, hvor der gennem samvær mellem barn og forældre lægges 
vægt på at stimulere barnets sanser og motoriske udvikling, samt at forældre og barn gennem 
fællesskabet oplever glæden og fortroligheden ved aktiviteter i vand.  
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I det lille bassin findes også holdene ”Leg og plask”, ”Leg og svøm” og ”Leg og svøm øvet”, hvor 
der gradvis lægges mere vægt på vandtilvænning og de grundlæggende svømmeteknikker. 
 
I det store bassin har vi også et varieret udbud, som vi er stolte af. På vandgymnastik og 
vandaerobic holdene lægges der vægt på at lave øvelser, der øger kroppens smidighed, og 
holdene drager fordel af, at nogle bevægelser, der kan være svære at udføre på land, er meget 
lettere at udføre i vandet. 
 
Vi har naturligvis også mange børnehold i det store bassin, hvor man gradvis stifter bekendtskab 
med flere svømmearter, og bliver meget fortrolig med at bevæge sig i vand.  
 
Klubben har i indeværende sæson 3 juniorhold i alderen 9-17 år. Holdene er rigtig godt besat og 
klubben håber at kunne fastholde de lidt større teenagere, der ikke tidligere har været en nem 
aldersgruppe at fastholde i svømmemiljøet i Haslev.  
 
Voksen holdene har der været en stabil tilmelding til, og der kommer løbende nye til, og de er 
meget velkomne.  
 
Jørgen Essendrop har været primus motor i relation til livredningskursus for Faxe Kommunes 
folkeskolelærere i august måned. Der deltog 28 lærere i kurset, hvor kun Rolloskolens lærere 
ikke var repræsenteret. Deltagerne har udtrykt stor tilfredshed med kurset, og Jørgen Essendrop 
har efter bestyrelsens godkendelse fremsendt kursustilbud til Center For Uddannelse i Faxe 
Kommune med henblik på at gentage projektet i 2014.    
 
Lukkeperioden, som startede den 12. december og forventes at slutte den 3. februar 2014, har 
Haslev Svømmeklub desværre ikke haft indflydelse på, men alle klubbens svømmere får 
forlænget sæsonen til og med uge 23, 2014.  
 
2013 var også året, hvor klubbens medlemmer igen fik fordelen af at kunne tilmelde sig sæson 
2013/14 via klubmodulet før ikke-medlemmer, der først kunne tilmelde sig ca. 14 dage senere. 
 
Bestyrelsen er så småt gået i gang med at planlægge den kommende sæson, og vi vil forsøge at 
tilpasse vores bassinplaner så de matcher efterspørgslen. Tiltagene i folkeskolen får givetvis 
indflydelse på Haslev Svømmeklub. Der er ikke meget bestyrelsen konkret kan forholde sig til i 
skrivende stund, men vi følger udviklingen nøje med henblik på at kunne reagerer så snart der 
foreligger konkrete udmeldinger fra kommunen.  
 
Konkurrenceafdelingen: 
Konkurrenceafdelingen (K-AFD) består af Talentholdet med ca. 15 svømmere og 
Konkurrenceholdet med ca. 25 svømmere. Begge hold har i løbet af 2013 haft både til- og 
afgange, og der er løbende rekrutteret nye talenter fra svømmeskolen.  
 
Der blev i år forsøgt en anderledes rekrutteringsmåde, idet der blev lavet et spirehold sidst på 
sæsonen. Formålet med spireholdet var at tilbyde svømmeskolebørn med lyst til 
konkurrencesvømning en ekstra mulighed for træning uden for deres egen sæson. Holdet 
bestod af 15 unge svømmere, der 2 gange om ugen trænede 1 time hver gang i hele maj og 
juni måned. Træningen blev varetaget af konkurrencetrænerne, som målrettet trænede børnene 
mod at skulle rykke op på talentholdet. Dette var en stor succes, som forventes gentaget på et 
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senere tidspunkt, dog ikke i indeværende sæson, hvor alle hold tilbydes forlænget svømme-
periode, hvorfor der ikke er ledig vandtid til dette formål. 
 
K-AFD deltager i mange stævne, men sæsonens næst vigtigste stævne er landsdelsmester-
skabet, hvor svømmerne har mulighed for at kvalificere sig til sæsonens vigtigste stævne, 
nemlig landsmesterskaberne. 
 
K-AFD har haft følgende aktiviteter i 2013: 
 
Januar:  

• Landsdelsmesterskabet i Herlufsholm, deltagelse af svømmere fra hele K-AFD. 54 
medaljer, herunder 17 guld, 11 sølv og 12 bronze + 3 holdguld, 8 holdsølv og 3 
holdbronze. 30 svømmere kvalificerede sig til LM i Ikast, hvilket er rekord i Haslev 
Svømmeklub.  

• Mikrostævne i Præstø, deltagelse af T-holdet. Mange personlige rekorder. Der uddeles 
erindringsmedaljer til alle svømmere, men hvis der skulle have været delt guld, sølv og 
bronze ud, ville det have fordelt sig således; 21 guld, 6 sølv og 8 bronze + 1 holdguld og 
3 holdsølv. 

Marts: 
• Fælles træningsweekend for K-AFD. Fokus var på at optimere formen inden LM. 

Derudover var der arrangeret fælles morgenmad for de to hold. 

April:  
• Landsmesterskaber i Ikast. Deltagelse af de 30 kvalificerede svømmere fra K-AFD. 10 

medaljer fordelt på 9 svømmere (heraf var 4 på en holdkap). I 2012 fik vi 5 sølv og 3 
bronze fordelt på 5 svømmere + 2 holdbronze. Mange flotte personlige rekorder. 

• Næstved Havn Swim Cup, deltagelse af hele K-AFD. 38 medaljer fordelt på 21 svømmere. 
13 guld, 14 sølv og 11 bronze. 

Maj: 
• Sponsorstævne: Ny rekord: 117.200 kr. 
• Øst årgangsmesterskaber. Emil Compen og Tobias Rasmussen var kvalificeret og deltog. 

Derudover deltog vi med 1 holdkap. Godkendte præstationer. 

Juni: 
• TYR sommerstævne i Glostrup for hele K-AFD. 36 medaljer, herunder 12 guld, 13 sølv og 

11 bronze + 4 guld i holdkap.  

Juli:  
• Aqua Camp. Konkurrenceafdelingen arrangerede i år Aqua Camp. 5 piger fra K-holdet 

deltog som hjælpeinstruktøre ud over de faste instruktører. Overskuddet på ca. 16.000 
kr. fra campen gik til K-AFD aktiviteter. 

August: 
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• Sommerhygge for forældre og svømmere. Fredag eftermiddag mødtes alle på 
græsplænen bag skolen for at spise medbragt frokost og spille rundbold og andre sjove 
lege. 

September 
• Ringsted Cup, deltagelse af K-holdet. Ingen medaljer, men mange flotte personlige 

rekorder. Stærk deltagelse fra bl.a. Tyskland og Island. 
• Mikrostævne i Haslev, deltagelse af T-holdet. Mange flotte tider, især for de nye 

oprykkere som havde deres første stævne som talentholdssvømmer. Der uddeles 
erindringsmedaljer til alle svømmere, men hvis der skulle have været delt guld, sølv og 
bronze ud, ville det have fordelt sig således: 22 guld, 7 sølv, 2 bronze + 2 holdguld. 

Oktober 
• Træningslejr for K-holdet i Fredericia. 
• Efterårsstævne i Taastrup, deltagelse af hele K-AFD. 3 sølv og 2 bronze fordelt på 4 

svømmere. 

November 
• Regionsmesterskaberne hvor 13 svømmere fra K-holdet og 1 svømmer fra T-holdet var 

kvalificeret. Stærk deltagelse fra store sjællandske klubber. Ingen medaljer, men mange 
flotte PR tider. 

December 
• Julestævne i Slagelse med deltagelse fra K-AFD. 16 medaljer, 4 guld, 6 sølv og 6 bronze 

fordelt på 11 svømmere. Masser af PR. 
• Juletræningslejr for T-holdet i Nykøbing Falster. 

Antallet af PR er estimeret til ca. 75 % af alle svømmede løb/heat i år. Desværre kan tallet ikke 
angives nøjagtigt, idet svømmerne ikke altid er tilmeldt i PR tid på grund af manglende 
opdatering af www.octoopen.dk 
 
32 svømmere fra K-AFD opnåede i 2013 i alt 49 svømmenåle for hurtige tider. De 49 nåle er 
fordelt på 9 talentnåle, 7 flippernåle, 11 bronzenåle, 7 bronzenåle med sløjfe, 5 bronze delfin 
nåle, 5 bronze delfin nåle med sløjfe, 4 sølv nåle og 1 sølv delfinnål.  
 
K-holdet har været på 6 dages træningslejr i Fredericia i skolernes efterårsferie (uge 
42), og T-holdet har mellem jul og nytår været 3 dage på træningslejr i Nykøbing Falster. 
For begge træningslejre gælder, at disse til dels har været finansieret via egenbetaling. 
 
Forældreopbakning til K-AFD er fortsat stigende. Både i dagligdagen, men også under 
træningslejre og til stævner nyder K-AFD godt af denne støtte. Det store engagement fra 
forældregruppen, resulterer også i god pressedækning efter K-AFD stævnedeltagelse – en 
gratis reklame for Haslev Svømmeklub, som udbreder kendskabet til klubben, og forventeligt 
giver tilgang til klubbens bredde.  
 
Flere forældre er blevet uddannet officials, især har der været mangel på dommere, men i 2013 
er det lykkedes at uddanne 5 forældre til dommere (modul 1 og 2). Det er forsat et mål at 

http://www.octoopen.dk/
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minimum én forældre skal være uddannet tidstager, og når en svømmer starter på 
konkurrenceholdet skal forældrene gerne uddannes til dommere. 
 
Den 8. maj var der sponsorsvømning i K-AFD, hvor svømmerne formåede at indtjene kr. 
117.200 i sponsorpenge. Fantastisk flot indsats der resulterede i en rekordindtjening. 
 
Linda Lund Tietze har i 2013 ansøgt Carlsberg Sportsfond om økonomisk tilskud til indkøb af 
udstyr til konkurrencesvømmerne og i februar modtog klubben 15.000 kroner, således at alle 
svømmerne på k-holdet nu har deres eget træningsnet med svømmefødder, håndpadler, pull-
boy og snorkel.  
 
Lukkeperioden, som startede sidst på året i 2013, har Haslev Svømmeklub desværre ikke haft 
indflydelse på, men alle klubbens svømmere får forlænget sæsonen til og med uge 23, 2014. 
Faxe Kommune har uden beregning gjort det muligt at klubbens svømmere fra K-AFD har fået 
vandtid i Faxe Svømmehal 4 timer om ugen, ligesom 15 svømmere fra K-holdet har haft 
mulighed for at svømme i Ringsted og Køge. 
 
HS Trim & Openwater: 
De voksne motionister i Haslev Svømmeklub med hang til åbentvandssvømning og har også 
denne sommer deltaget i langdistancekonkurrencer i søer, åer, elve, fjorde og i Københavns 
Havn. Når svømmehallen lukker i forbindelse med skolernes sommerferie kommer der gang i 
åbentvandssvømningen i søerne i lokalområdet og især i Kimmerslev sø. I år har der også været 
svømning ved Faxe Ladeplads, hvor der ved roklubben er gode faciliteter til parkering og lidt 
hyggeligt samvær efter turen langs stranden.  
 
Bestyrelsen har også i 2013 støttet åbentvandssvømmerne med et tilskud på 200 kr. pr. deltager 
til openwater konkurrencer, der kunne samle mere end 10 medlemmer, (dog i alt maksimum 
3000 kr. pr. stævne og max 3 stævner om året). Det har der været to stævner der kunne leve 
op til – nemlig Præstø Fjordsvømning med 12 medlemmer fra klubben og Christiansborg Rundt 
med 14 medlemmer fra klubben. Det har også været en forudsætning for at modtage tilskuddet, 
at der efterfølgende blev skrevet et indlæg om arrangementerne til hjemmesiden og 
lokalaviserne. Artiklerne fra de to stævner kan ses i Faxenyt på http://faxenyt.dk/?Id=4193 og 
på http://faxenyt.dk/Print.asp?Id=4381, hvor man også kan se billeder og tider samt placeringer 
på de enkelte medlemmer. 
 
HS Trim har også haft et par mere udadvendte aktiviteter: Marianne og Jan Kiholm har været 
involveret i Dansk Svømmeunions åbentvandsarbejde - dels som medudviklere af en 
kursusrække for åbentvandsinstruktører, som dog ikke ventes færdiggjort før i løbet af 2014 og 
som instruktører på et åbentvandsevent midt i juni ved Det Maritime Ungdomshus på Amager, 
hvor Dansk Svømmeunion tog hul på åbentvandssæsonen med et par fyraftensarrangementer 
for openwater-debutanter.  
 
Desuden har Jan Kiholm repræsenteret Haslev Svømmeklub som sundhedsambassadør for Faxe 
Fighters i efterårets kommunekamp, som har været en del af programserien Lev Livet i TV2 Øst. 
Det indebar en del mødeaktivitet. Specielt blev der brugt mange kræfter på at få en aftale i 
stand med en af værterne på TV2 vedr. et TV-indslag om åbentvandssvømning. Da alle aftaler 
var faldet på plads valgte redaktøren imidlertid at droppe indslaget i sidste øjeblik – måske fordi 
vejrudsigten ikke lovede de mest gunstige forhold for arrangementet.  

http://faxenyt.dk/?Id=4193
http://faxenyt.dk/Print.asp?Id=4381
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Et andet tiltag som til gengæld lykkedes var motionsfestivalen en søndag i oktober. 
Motionsfestivalen blev til i et samarbejde mellem Haslev Svømmeklub, 2TRI, HTT, Haslev 
Cykelmotion og den lokale løbeklub og havde til formål at motivere nye motionister til at benytte 
et eller flere af de mange tilbud, der allerede findes i kommunens foreningsliv. Rammerne 
omkring arrangementet var Haslev Hallerne, hvor Svømmehallens og Haslev Svømmeklubs 
bidrag til festivalen var Svøm Langt arrangementet, der er omtalt tidligere i beretningen. 
TV2 Øst lavede et kort indslag om arrangementet, hvor man også får et lille kig på de glade 
svømmere og banetællere i svømmehallen. Indslaget kan ses på linket 
http://www.tv2east.dk/video/2013-10-06/faxe-fighters  
 
Af andre åbentvandsaktiviteter med deltagelse fra Haslev Svømmeklub skal selvfølgelig også 
nævnes Vansbrosimningen midt i juni, som i år kunne samle syv medlemmer fra klubben. Til 
næste år har flere af svømmerne 10 års jubilæum i Vansbro, så det er nok ikke sidste gang 
medlemmerne vælger at tage turen de 700 km til Dalarna i Sverige.  
 
Af nye tiltag i den mere ekstreme kategori skal nævnes Vidösternsimmet lige syd for Värnamo i 
Sverige, hvor man kunne vælge at svømme en halvmaraton på 21 km eller en mere 
overkommelig distance på 5 km. De 21 km startede tidligt lørdag morgen kl. 7:00, hvor der blev 
svømmet fra nordenden af søen Vidöstern og ned til sydenden. Undervejs var der fem depoter, 
og ved det femte depot startede efter frokost deltagerne på 5 km distancen, så begge løb blev 
afsluttet nogenlunde samtidigt. Tre medlemmer fra Haslev Svømmeklub tog turen derop – to 
gennemførte de 21 km og en gennemførte 5 km distancen. Disse tre har allerede tilmeldt sig til 
turen i 2014 og noget tyder på at netop dette stævne med udfordringer for både de moderate 
og de mere ekstreme openwater-entusiaster kan friste mange flere fra Haslev Svømmeklubs 
åbentvandskaravane. 
 
Hjemmesiden: 
www.haslevsvoemmeklub.dk er klubbens webansigt til medlemmer og eksterne interessenter, 
der måske bliver kommende medlemmer.  
Klubbens webmaster Jørgen Essendrop har også i 2013 lagt et stort arbejde i at holde klubbens 
hjemmeside opdateret med flotte billeder og gode historier/nyheder.  
Bestyrelsen har igen i år fået mange positive tilkendegivelser fra de mange medlemmer, der 
jævnligt besøger vores hjemmeside. Også i år skal der lyde en stor tak til Jørgen Essendrop for 
det meget store arbejde der lægges i at synliggøre klubbens elektroniske ansigt for 
omverdenen.  
 
Visioner for fremtiden:  
Haslev Svømmeklub skal også fremadrettet tilbyde svømmeundervisning og motionssvømning 
for alle aldre og på alle niveauer samt have en konkurrenceafdeling for klubbens elite. 
 
Klubbens konkurrenceafdeling er inde i en rivende udvikling, og for at anvende trænerteamets 
ressourcer mest optimalt, er der behov for at inddrage svømmernes forældre i langt større 
omfang end for nuværende. Der skal fortsat arbejdes på at oprette et aktivitetsudvalg, der kan 
stå for den stadig stigende aktivitet, der finder sted i Haslev Svømmeklub. Trænerteamet i K-
AFD er i skrivende stund ved at oprette et aktivitetsudvalg, som der er store forventninger til og 
som har bestyrelsens opbakning. 
 
 

http://www.tv2east.dk/video/2013-10-06/faxe-fighters
http://www.haslevsvoemmeklub.dk/
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Der forventes ingen kontingentstigning i 2014, idet Haslev Svømmeklub fortsat ønsker at være 
en af de billigste steder i regionen, hvor der tilbydes kvalificeret undervisning på højt niveau af 
veluddannede trænere og instruktører til en overkommelig pris.  
 
Der budgetteres i 2014 med et mindre underskud for at klubbens formue ikke skal stige 
yderligere. 
 
Faxe Kommune har henvendt sig og ønsker instruktørstøtte til kommunens skolesvømning i 
skoleåret 2014/15. Haslev Svømmeklub ser frem til samarbejdet der netop er opstartet. 
 
Afslutningsvist skal der lyde en STOR TAK til alle vores dygtige trænere, instruktører og 
hjælpetrænere samt hjælpeinstruktører for det store arbejde i udfører for Haslev Svømmeklub. I 
bidrager alle til, at Haslev Svømmeklub er en god velfungerende forening, og uden jer var der 
ingen Haslev Svømmeklub.  
 
 


