
Bestyrelsens beretning for året 2014 
Ifølge klubbens vedtægter § 5, stk. 8, pkt. 2 fremlægges bestyrelsens beretning på Haslevs 
Svømmeklubs årlige generalforsamling, og status for år 2014 er således:  

Medlemstal, herunder fordeling på alder, køn og holdkategorier: 
I år 2014 var 1023 personer medlem af Haslev Svømmeklub. Medlemsantallet fordelt på alder og 
køn ser således ud: 

Alder Køn Medlemmer 
0-12 år Herre 336 
13 – 18 år Herre 34 
 19  - 24 år Herre 3 
25 – 59 år Herre 43 
60 og derover Herre 29 
0-12 år Damer 344 
13 – 18 år Damer 36 
 19  - 24 år Damer 4 
25 – 59 år Damer 61 
60 og derover Damer 133 
I alt medlemmer Haslev Svømmeklub i år 2014 1023 

 

Der er 33 svømmere på venteliste, fordelt på  
Leg og plask: 4 (8) 
Leg og svøm: 13 (7) 
Børn begynder: 12 (15) 
Børn lidt øvet: 3 (5) 
Vandaerobic: 1 (0) 
 Af de 33 svømmer 9 på andre hold i svømmeskolen. 
De 33 på venteliste er ikke unikke svømmere. 
Der er flere, der er på venteliste på både 2 og 3 hold. 
Tallene i parentes angiver antallet af svømmere på venteliste i 2013. 
 
Økonomi. 
Svømmeklubben kommer ud af regnskabsåret 2014 med et pænt overskud 
Overskuddet betyder selvfølgelig at kontingentet i næste sæson forventes at blive status quo.  
Haslev Svømmeklub har stadig en af de billigste svømmeskoler i vores region. 
 
Bestyrelsesarbejde:  
Bestyrelsen har i 2013 holdt 9 bestyrelsesmøder. 
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 og 
ejendomsmæglerfirmaet EDC i Haslev 
 
Samarbejdsaftalen med 2Tri blev også forlænget af de 2 klubbers bestyrelser i 2014. 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. 
 
 



Sponsoraftaler. 
Der blev i 2013 indgået en sponsoraftale mellem Dansk svømmeunion og, Alm. Brand Bank. 
Aftalen indebærer også at svømmeklubberne i Danmark, via deres medlemmer, vil få et beløb fra 
Alm. Brand Bank. Haslev Svømmeklub vil modtage et beløb fra Alm. Brand Bank, for hvert 
medlem, der indgår aftale med banken. 
Haslev Svømmeklub har udsendt nyhedsbrev om mulighederne for nogle fordelagtige banktilbud 
fra Alm. Brand Bank. 
 
I 2013 påbegyndte bestyrelsen forhandling med EDC-Haslev.  
I 2014 har sponsorsamarbejdet betydet at svømmeklubben og Haslev Svømmehal har fået nye 
banetove i EDCs farver og vendeflag med EDCs logo og farver 
Vi håber, sponsoratet vil medføre at vi i 2015 kan udvide med en infotavle i svømmehallen. 

Svømmeskolen. 
Folkeskolereformen 
Vores tidlige svømmehold har været hårdt ramt af folkeskolereformen. 
Det er ikke længere muligt at få tilstrækkelig tilslutning til svømmehold, der starter før 
klokken15.00. 
Dette har medført, at vi har været nødt til at nedlægge 4 svømmehold. Dette forhold kan aflæses 
på vores ventelister til hold, der ligger senere. 
  
Vandaerobic holdet mandag aften er nedlagt grundet manglende tilslutning 
Crawlkurset er afløst af et permanent crawlhold torsdag aften med en meget flot tilslutning.   
 
Bassintid 
Vi har søgt om bassintid om morgenen til K-holdet, før eleverne møder i skole, for at frigive 
svømmetid om eftermiddagen til svømmeskolen.  
Det er forskellige praktiske problemer, der gør, at det ikke foreløbig har kunnet lade sig. 
Det er for eksempel meget tidskrævende at bundsuge af bassinet. 
Vi har foreslået, at dette arbejde kunne udføres med en automatisk bundsuger, der kan udføre 
arbejdet om natten. 
Det vil også med den nuværende bemanding i svømmehallen medføre øgede udgifter, hvis vores 
vandtid udvides med morgensvømning.  
 
Livredning 
Haslev Svømmeklub har igen i år haft livredningskursus med efterfølgende bassinlivredderprøve 
for svømmelærere i Faxe kommune og 2 tri-klubben. Vi har haft ca. 40 personer igennem dette 
forløb. 
 
Instruktører 
Vi har uddannet 7 nye instruktører. Der er også en del instruktører, der har været på 
efteruddannelse. 
Derudover har vi haft en tilgang på 2 nye instruktører.    
Vi står derfor godt rustet til den nye sæson. Det er af stor betydning, at vi fortsat har stor fokus på 
uddannelse for at kunne tilbyde den bedst mulige undervisning til vores medlemmer og dermed 
være et attraktivt tilbud til kommunens borgere. 
 
 



Konkurrenceafdelingen 
Samlet set endnu et godt år med fremgang hos alle svømmere.  

Gennemsnitsalderen på holdene er blevet lidt yngre, idet flere af de "gamle" er stoppet, men vi har 
nogle gode hold med dejlige svømmere og højt humør.  

K-holdet er pt. 22 og T-holdet er 18 svømmere, hvilket er en fremgang i antal, idet drengegruppen 
er blevet lidt større. Holdene fungerer godt og der er godt socialt sammenhold. Den nye 
forældregruppe på T har også vist sig engagerede og aktive.  

K-AFD er i år blevet iklædt nye klubbluser og shorts med klubbens nye loge og sponsortryk. 
Priserne på den første store levering har været meget overkommelige, henset til den store 
sponsorstøtte fra hhv. Sportigan-Faxe og Norden, der begge har deres tryk på tøjet. Der er 
ligeledes lavet nye badehætter med det nye logo og svømmerne har via ekstrabetaling fået 
mulighed for at få deres navn på badehætten. Svømmerne ser flotte ud i det nye tøj og 
repræsentere klubben på værdig vis til stævner rundt omkring i landet. 

Bestyrelsen har igen i år afsat kr. 250.000,- af klubbens driftsmidler til lønninger og dækning af 
trænernes administrative omkostninger (forældrekontakt, stævner m.m.), øvrige midler, som det 
koster at drive en konkurrenceafdeling, er tilgået via svømmernes egenbetaling på "Event", 
sponsorsvømning eller overskuddet fra årets svømmecamp i uge 27, som K-AFD stod for både 
planlægning og gennemførsel af - mere herom senere. 

Nedenstående er i ikke prioriteret/ikke kronologisk rækkefølge hvad der er sket i K-AFD i 2014:    

Træningslejr 

K- holdet var 20 afsted til Sæby, og havde en fantastisk tur med hård træning, teknikundervisning, 
minigolf, skydning, vareulvespil og ikke mindst en nattræning. 

T holdet har været 20 afsted til Nykøbing F., en tur hvor der blev flyttet grænser og afsluttet med 
et "lille stævne" med stor forældreopbakning. 

RÅM gr 1+2 

Klubben havde et hold på 17 svømmer afsted til RÅM i år med over 50 starter, og vi var ganske 
tæt på medaljer. Stævnet blev afviklet i 2 svømmehaller. 

ØM grp. 1 forår 2014 

Inden sommerferien deltog der 1 svømmer til ØM i Helsingør. Ingen medaljer men PR. 

ØM grp. 1 efterår 2014 

Her havde vi "rekord" mange med idet 4 svømmere var kvalificeret (3 til start pga en var skadet). 

ØM grp. 2 forår 2014 

Inden sommerferien deltog der 2 svømmere til ØM i Nakskov. Ingen medaljer men flotte PR til 
begge svømmere. 

DÅM grp. 1 forår 2015 

Klubben har i 2014 haft 2 svømmere, der har kvalificeret sig til DÅM i Esbjerg i januar 2015. Der 
var indledningsvist 3 kvalificerede, men en ændret kravtid midt på året i 2014 betød, at det blev 2. 



DÅM grp. 2 forår 2014  

Inden sommerferien deltog der 2 svømmere til DÅM i Gentofte (Langbane). Ingen medaljer men 
flotte PR. Bedste placering var 10. plads. 

Forud for langbanestævnet i Gentofte havde begge svømmere været i Ishøj flere gange for 
at træne 50m bassin. 

Klubmesterskab 

Klubmesterskaberne blev igen i år afsluttet med en fest for K-afdelingen med stor deltagelse, hvor 
der blev uddelt præmier, holdt lodtrækninger, spist og ikke mindst hygget. 

Sponsorsvømning 

Sponsorstævnet gav i år ca. 107.000 kr. Det er lidt mindre end sidste år, men alligevel et godt 
resultat. Jo større indtægten er fra sponsorsvømningen og svømmecampen desto mindre 
egenbetaling fra svømmerne til træningslejre og stævner. 

Svømmecamp 
Der deltog 30 svømmere. 
2 trænere (Linda og Maja). 
1 Livredningsinstruktør (Jørgen). 
3 Hjælpetrænere (K-svømmere). 
Det nye koncept med svømning og læring af de 4 stilarter fungerede rigtig godt. Børnene var der 
for at lære at blive bedre til at svømme, og var motiverede og i godt humør. Vi gentager 
successen til næste år, såfremt vi kan finde trænere og hjælpetrænere til det. (Konceptet er 
allerede godkendt af bestyrelsen). 

Nåle 

Der er uddelt 70 nåle fordelt med 37 til drengene, og 33 til pigerne. De er fordelt fra Flippernål til 
Sølvnål med sløjfe. Der blev uddelt 49 nåle i 2013. 

PR status 
K-AFD ligger ikke inde med et overblik over PR procent eller antal medaljer, men mener at kunne 
huske, at K-AFD har haft omkring 70-75% PR gennemsnitligt til årets stævner. K holdet er blevet 
en del yngre, men på trods af det har der været overraskende gode resultater og fremgang,især 
taget den manglende fredagstræning i betragtning. Pga. den nye skolereform kunne kun ganske få 
svømmere, -T-svømmere, nå i svømmehallen fredag, hvorfor vandtiden fredag desværre ikke kan 
anvendes af K-AFD. 

Medaljer 

Deltagelse i 13 stævner, der spænder fra mindre stævner op til DÅM og store invitationsstævner. 

Ved disse 13 invitationsstævner og mesterskaber har Haslev Svømmeklub høstet 95 guld-, 89 sølv- 
og 77 bronzemedaljer 

LDM januar: 20 guld, 29 sølv, 20 bronze.  

LM i Ikast marts: 1 guld, 7 sølv, 11 bronze. 
 



Sociale arrangementer 

I sommer var K-holdet med til en omgang fælles Pump (hold styrketræning), hvilket var en super 
oplevelse. 

Ridning 
En rigtig hyggelig dag for både T og K svømmere samt trænere og de forældre som var med på 
sidelinjen. Nogle fik rykket deres grænser lidt og i det hele taget var det sjovt at opleve hinanden i 
et andet element end det våde! Dagen blev afsluttet med lækre pølser på bål og hjemmebagt 
kage. 
 
Kanotur 
Var også en rigtig god oplevelse. Og udover at være sjov var det også fysisk krævende (især for 
de særligt konkurrence orienterede på holdet). Der blev holdet pause efter ca 2 km og spist 
medbragt kage og pølsehorn, som forældrene havde bidraget med. 
 
Andre aktiviteter 
Både K og T svømmerne havde i December nissevenner, hvilket viste sig som en rigtig hyggelig og 
sjov ting for svømmerne. Især på T holdet blev der gået meget op i det og alle fik flere gode 
gaver.  

Ved sidste lørdags træning inden jul var der meget stor opbakning til en omgang julehygge med 
vareulvespil. 

Officials 

Haslev svømmeklub råder over 42 dommere og tidtagere. 
Vi har 2 overdommere, 18 dommere og 22 tidtagere.  
 

Aktivitetsudvalg 

Aktivitetsudvalget består af 5 forældre og Lone som repræsenterer bestyrelsen. 
Aktivitetsudvalget har holdt 4 møder i løbet af året.  

Til kulturnatten var aktivitetsudvalget sammen med nogle k-svømmere i Haslev bymidte og 
reklamere for Haslev Svømmeklub, der var bl.a. lavet en svømmequiz, hvor hovedpræmien var et 
medlemskab for en person, som kunne svømme sæson 2014-2015. Der var også medbragt 
en førstehjælpsdukke samt diverse svømmeudstyr.  

Aktivitetsudvalget har stået for boden til den store svømmedag samt til nålestævnet i november. 
Forældre fra K-AFD havde bagt kager, pølsehorn mm, som blev solgt sammen med kaffe til begge 
arrangement, der samlet har givet et overskud på kr. 1.515. 

Åbentvandssvømning 
Åbentvandssvømningen er beskrevet hjemmesiden i menuen: HS Trim & Openwater. Det er et 
uformelt fællesskab for glade motionister på alle niveauer i Haslev Svømmeklub, som består af 
voksne svømmere, der kombinerer svømningen med anden motion - især løb, cykling og mtb. Her 
i efteråret og vinteren har det især været MTB, der har samlet en lille flok ved Villa Gallina 
søndage kl. 10:00. Ellers har det hen over sommeren selvfølgelig været åbentvandssvømningen, 
der har samlet flest. Der har været aftalt svømmeture i åbent vand i større og mindre grupper. Tid 



og sted er blevet aftalt dels på facebook, hvor HS Trim har en åben gruppe, og dels i 
omklædningsrummet på voksenholdene mandag og onsdag aften - og lørdag morgen. 
 
Dansk Svømmeunion har siden 2006 satset stort på åbentvandssvømningen og fra starten har 
Haslev Svømmeklubs åbentvandskaravane været involveret i opbygningen af sommerens 
udskejelser og også i år var Jan Kiholm med som instruktør, da sæsonen blev skudt i gang på 
svømmeunionens Open Water Event på Amager i juni. 
 
Af egentlige åbentvandsstævner har det igen i år været Vansbrosimningen i Sverige på 3 km, 
Præstø Fjordsvømning på små 5 km og Christiansborg Rundt på 2 km, der har samlet flest 
deltagere fra klubben.  
 
Vansbrosimningen var reduceret til 1,5 km pga. kulde, og stævnets mange deltagere havde af den 
grund alt lidt plads i vandet ifølge Lars Bernhøft, som var med for 10. gang på denne tur.  
 
Præstø Fjordsvømning havde i øvrigt 10 års jubilæum, hvilket Jan og Marianne Kiholm nød godt 
af, idet de sammen med Helle Rasmussen fra Vordingborg Svømmeklub blev præmieret med hver 
en flaske vin som tak for stabil indsats i gennem de 10 år. Fra Haslev deltog 14 svømmere: 
 

• Gorm Christiansen 02:15:53 
• Lars Winterhalter 01:26:49 
• Palle M. Hansen 01:29:08 
• Nadja Joy 01:38:17 
• Ulla Østergaard  01:38:24 
• Jan Kiholm 01:40:02 
• Torben Nissen 01:46:20 
• René Henriksen 01:48:47 
• Tommy Christensen 01:58:26 
• Bente Lauritsen 02:03:08 
• Lars Ole Aabye 02:09:23 
• Vivian Berg 02:17:23 
• Jørgen Nielsen 02:20:47 
• Marianne Kiholm 02:36:22 

 

Christiansborg Rundt, er vokset markant i deltagerantal siden premiereåret i 2006. Dengang tiltrak 
arrangementet 260 svømmere. Siden da er det gået støt opad med deltagerantallet og i år har det 
igen sat rekord med ikke færre end 2.500 deltagere på den individuelle svømmetur. Fra Haslev 
deltog 9 svømmere: 

• Ulla Østergaard 1964 - 00:34:56 
• Mette Karlshøj 1979 - 00:48:45 
• Eva Raahauge 1951 - 00:49:49 
• Marianne Kiholm 1958 - 00:50:44 
• Hanne Lund Larsen 1953 - 00:56:35 
• Lars Bernhøft 1967 - 00:28:15 
• Jan Kiholm 1958 - 00:32:16 
• Jørgen Nielsen 1937 - 00:47:28 
• Nadja Joy Tønnesen 1987 - 00:32:38 

 

Som det ses af deltagerlisterne kommer åbentvandssvømmerne i klubben ikke længere kun fra bobleholdet 
og Trim-holdet. Det har stille og roligt bredt sig til de andre voksenmotionshold, hvor flere og flere får 
øjnene op for motionsmulighederne i den sidste vildmark i søer, åer og omkring kysterne. 



I 2015 er der p.t. ikke planer om at deltage i Vansbrosimningen. Men ellers fortsætter aktiviteterne helt 
sikkert med Præstø og Christiansborg og som det ser ud i skrivende stund også med øget deltagelse i 
Vidösternsimmet i Värnamo, hvor Nadja, Jan og Marianne var med for 2. gang. Marianne på 5 km og Nadja 
og Jan på 21 km. Hvis det går som snakken tyder på i omklædningsrummet bliver der en lille flok på 4-5 
svømmere, som vil binde an med de 21 km i 2015. 

 
  

Hjemmesiden 

www.haslevsvoemmeklub.dk er klubbens webansigt til medlemmer og eksterne interessenter, der 
måske bliver kommende medlemmer. Klubbens webmaster Jørgen Essendrop har også i 2014 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


