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Bestyrelsens beretning for året 2015 
I 2015 har arbejdet i bestyrelsen været præget af formandens fravær og næstformandens 

sygdomsforløb sidst på året. Afslutningen af sidste sæson og opstart af nuværende sæson forløb 

fint. Heldigvis har svømmeklubben haft meget dygtige og loyale medarbejdere, der har løftet en 

stor og rosværdig arbejdsbyrde sidst på året, så aktiviteterne kunne gennemføres. 

Svømmeklubben skylder dem en stor tak for den uvurderlige indsats. 

Ved sidste generalforsamling blev der valgt ny kasserer, der efter kort tid måtte frasige sig hvervet. 

Svømmeklubben har været gennem 2 ekstraordinære generalforsamlinger med valg af kasserer. 

Ved den sidste valgtes Allan Tirsgaard, som nu fortsætter. Det har været arbejdstungt at få alt på 

plads. Alle 3 involverede har gjort et godt arbejde. Vi er glade for, at det trods alle genvordigheder 

er lykkedes at få udbetalt løn til tiden til vores instruktører. 

Som sædvanlig har det været en meget stor hjælp, at Jørgen Essendrop vedligeholder 

svømmeklubbens hjemmeside. Det er en hjemmeside, der er informativ og som har et 

tilmeldingssystem, langt de fleste kan finde ud af at bruge uden de store problemer. Stor tak til 

Jørgen for dette arbejde. 

Gennemgang af medlemsregister. 

Alder Køn Antal 2014 Antal 2015 

Mellem 0-12 år Mand 336 327 

Mellem 13-18 år Mand 34 29 

Mellem 19 - 24 år Mand 3 0 

Mellem 25-59 år Mand 43 39 

60 år og derover Mand 29 28 

Mellem 0-12 år Kvinde 344 338 

Mellem 13-18 år Kvinde 36 28 

Mellem 19 - 24 år Kvinde 4 4 

Mellem 25-59 år Kvinde 61 59 

60 år og derover Kvinde 133 132 

I alt medlemmer i Haslev svømmeklub 1023 984 

    

Træner/instruktør/bestyrelsen  

Under 25 år 23 

Over eller 25 år 34 

Der har været en mindre medgang i medlemstallet. 
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Skolereformen, der gav udvidet undervisningstid til eleverne, har givet svømmeklubben 

udfordringer. Som en direkte følge blev eftermiddagsholdene for børn nødt til at starte ½ time 

senere end tidligere. Da det gælder både mandag og onsdag er der tale om hele 4 børnehold, der 

nu ikke længere er plads til. Med gennemsnitlig 12 på hvert hold betyder det, at der er 50 færre 

børn, der kan tilbydes svømmeundervisning. 

En anden negativ effekt af skolereformen og fleksible skoleskemaer, der ændres meget ofte, 

bevirker, at det er vanskeligt for vores unge instruktører at varetage det arbejde, de har meldt sig 

til. Det giver en øget administrativ byrde. Desuden er det vanskeligt at skaffe vikarer med så 

mange skift, som der er tale om p.t. 

Gode samarbejdspartnere 

Svømmeklubben har haft et udmærket samarbejde med svømmehalsledelsen i det forløbne år. 

Der er blevet indkøbt materialer til fælles brug. Af større ting har Faxe Kommune bevilliget tilskud 

til en løbebane, som har stor succes hos de yngre årgange. I kommende år fortsætter vi det gode 

samarbejde til gavn for begge parter. Bestyrelsen har besluttet at investere 60 000 kr. i udskiftning 

af startskamler og 2 nye vippebrædder. 

Som en ekstra service har svømmeskolen etableret en café mandag og onsdag eftermiddag, hvor 

der har været mulighed for at få en kop kaffe/the. Vores forældre har udtrykt stor glæde og 

taknemmelighed for at få denne service. Vi håber, at der bliver mulighed for at anskaffe en 

kaffeautomat, så denne service bliver mindre personalekrævende. 

Svømmeklubben har en 3-årig sponsoraftale med EDC Haslev, som finansierede nye banetove og 

vendeflag til en værdi af 30 000 kr. De har yderligere bevilliget ekstra 10 000 kr. i 2016 og givet 

udtryk for at ville fortsætte samarbejdet, når nuværende aftale udløber. 

Vores nye bankforbindelse Alm Brand Bank har stillet os i udsigt at ville stille et sponsorat til 

rådighed for klubben. 
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Svømmeskolen 
Effekten af folkeskolereformen har desværre betydet, at de tidligste hold blev nedlagt i sæson 

2015/2016, og hold fra kl. 15 er ikke de første som bliver besat. 

Vandaerobic planlagt til mandag aften er blevet nedlagt, da der i denne sæson heller ikke var 

tilslutning dertil. 

Crawlholdet torsdag aften har haft så stor søgning, at der til næste sæson må arbejdes på at 

oprette endnu et crawlhold, da der konstant har været venteliste i år.  

Livredning 

Der har i maj og august måned været afviklet træningsforløb og livredderprøver for klubbens 

instruktører og enkelte andre, der mod betaling har ønsket at deltage i et kursusforløb og tage en 

livredderprøve. 

32 af klubbens instruktører har aflagt bassinlivredderprøven eller den lidt mindre krævende 

underviserprøve, som er for personer under 17 år. 

I juni måned afviklede klubben livredningskursus for 37 tilmeldte svømmelærere fra Faxe 

kommune. Enkelte meldte fra i sidste øjeblik og enkelte måtte opgive at tage prøven. 26 bestod 

bassinlivredderprøven. Kursus og prøver blev afviklet dels i Haslev Svømmehal og dels i Faxe 

Svømmehal. 

Klubben har 5 tilknyttede livredderdommere og Sven Erik Gade, som er tidligere dommer, og på 

meget kvalificeret vis har varetaget undervisningen op til prøverne. Klubbens dommere har også 

udøvet dommerarbejde i Faxe Svømmehal, hvor de har haft alle svømmehallens livredere op til 

bassinlivredderprøve. 

I 2016 tilbydes der ligeledes kursus og prøveforløb i maj og august måned, samt et kursus for 

kommunens folkeskolelærere i juni måned. Man kan læse mere på vores hjemmeside. 

Instruktører 

Klubben har haft nye instruktører på uddannelse og nogle andre på efteruddannelse. Vores nye 

hjælpeinstruktører var på kursus i november i Haslev. 

Instruktørsamling 

Klubben var vært for den årlige instruktørsamling søndag den 6. september. Der var fint 
fremmøde til en dag med både lidt undervisning i vores klubmodul af Jørgen Essendrop, et oplæg 
vedr. open water af Jan Kiholm og så havde klubben besøg af Lene Madegaard fra Dansk 
Svømmeunionen, der orienterede om inspiration til undervisningen. 
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Den Store Svømmedag 

Traditionen tro deltog Haslev Svømmeklub igen i ”Den Store Svømmedag” den 4. oktober, hvor 
182 deltagere svømmede 155 km  

Mikrostævne 

Tom Christensen var den 7. november primus motor for et godt mikrostævne, der forløb fint med 
rigtig mange frivillige hjælpere. Der deltog 46 svømmere i stævnet. 

Konkurrenceafdelingen 
Et super 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.  

Konkurrenceholdet (K-holdet) bestod ved udgangen af 2015 af 20 svømmere og på Talentholdet 
(T-holdet) var der 17 svømmere. Holdene fungerer godt, og der er godt socialt sammenhold.  

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 (indbetalt via 
"Event" på klubbens hjemmeside), sponsorsvømning eller overskuddet fra årets svømmecamp i 
uge 27, som Konkurrenceafdelingen (K-AFD) stod for både planlægning og gennemførsel af - mere 
herom senere. Med de udførte aktiviteter og niveauet af indtægter samt udgifter har K-AFD haft 
et mindre overskud. 

Nedenstående er i ikke prioriteret/ikke kronologisk rækkefølge hvad der er sket i K-AFD i 2015: 

Maja Tingberg Kruse stoppede som træner ved sommerafslutningen. Hun blev afløst af Tina 
Cornelius, der trænede K-holdet om lørdagen, og Kristian Svenstrup der har fungeret som træner 
på begge hold. John Olesen har haft ansvaret for alle trænere i K-AFD, hvilket har fungeret rigtigt 
godt. 

Træningslejr 

K-holdet, her var 25 personer (svømmere og ledere) af sted til Gudhjem i efterårsferien, og havde 
en fantastisk tur med hård træning, Qigong, socialt samvær, Hammershus i øsende regnvejr og 
vareulvespil. Turen startede og sluttede lidt anderledes end tidligere år. Transporten var med fly, 
hvilket var en super oplevelse, der gjorde turen lidt mere ”eksotisk”. 

T-holdet har mellem jul og nytår været 20 svømmere af sted til Kalundborg, en tur hvor der blev 
flyttet grænser og afsluttet med hyggelig time i vandet med forældre og søskende, hvor der bl.a. 
blev svømmet holdkapper. 
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Regions Årgangsmesterskaber (RÅM) grp. 1 og 2 
Klubben havde et stort hold til RÅM i år med over 70 starter, og det blev til medaljer både 

individuelt og i holdkapperne. Stævnet blev som vanligt afviklet i 2 svømmehaller. 

Østdanske Årgangsmesterskaber (ØM) grp. 1 og 2 
I 2015 har klubben igen haft deltagelse både ved ØM grp. 1 og 2, og for første gang i mange år 

blev der også stillet holdkap i gruppe 1 hos drengene. 

Danske Årgangsmesterskaber (DÅM) grp. 1  
Klubben har i 2015 haft 3 svømmere, der har kvalificeret sig til DÅM i Odense. Alle leverede en 

super indsats. Det lykkedes ligeledes at stille med en holdkap til DÅM. 

Klubmesterskab 

Klubmesterskabet 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. 90.000 kr. i overskud, hvilket er lidt mindre end sidste år, men 

alligevel et godt resultat. Jo større indtægten er fra sponsorsvømningen og svømmecampen, desto 

mindre egenbetaling skal der lægges af svømmerne til træningslejre og stævner. 

Svømmecamp 

30 svømmere deltog samlet set, både fra svømmeklubben og ude fra. Campen blev ledet af Maja 

Tingberg Kruse med hjælp fra Nikoline Elbæk og Nicole Jensen samt flere hjælpetrænere og en 

livredningsinstruktør. 

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, de var motiverede og i godt humør. Frokosterne og andre 

aktiviteter blev afholdt udendørs. K-AFD forventer at gentage succesen til næste år, såfremt der 

kan findes trænere og hjælpetrænere til konceptet (der allerede er godkendt af bestyrelsen). 

Nåle 
Der er uddelt 63 nåle fordelt med 33 til drengene, og 30 til pigerne. De er fordelt fra Talentnål til 

Sølvnål med sløjfe. Der blev uddelt 70 nåle i 2014. 

PR status 
Året har budt på en pr. procent på over 75% i gennemsnit til årets stævner. Det har været et år 

med en kæmpe fremgang i svømmernes niveau. Mange har opnået tider, som vi først forventede 

ville blive opnået om lang tid. Det skyldes svømmernes store træningsindsats, og nok ikke mindst 

at mange af svømmerne er begyndt at morgentræne 2 gange om ugen kl. 6.20-7.30. 
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Stævner 
I år har klubben været repræsenteret ved mange stævner bl.a. Landsmesterskabet, Ringsted Cup, 

Julestævne i Slagelse, sommerstævnet i Brøndby, Regions Årgangsmesterskaber, Østdanske 

Årgangsmesterskaber og Danske Årgangsmesterskaber. Igen i år er det lykkedes, at høste en stor 

bunke medaljer til disse stævner. 

Sociale arrangementer  
I juleferien var K-holdet med til en omgang fælles Pump (hold styrketræning) og en omgang 

Combat, hvilket var en god og hård oplevelse. 

Året blev afsluttet med en fælles julefrokost med bowling og fællesspisning for K- og T-holdet i 

Haslev Bowling Center, og var en stor succes. Egenbetalingen kunne holdes på et minimum pga. 

et stort tilskud fra Aktivitetsudvalgt. 

Andre aktiviteter 
Både K og T svømmerne havde i december nissevenner, hvilket er 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.  

Officials 
Haslev Svømmeklub råder over 35 dommere og tidtagere. 

Blandt forældrene i K-AFD er der ved udgangen af år 2015 9 dommere og 20 tidtagere. 

Klubben råder over 2 overdommere og en række personer med forskellige modul uddannelser. I år 

2016 vil der fortsat være fokus på uddannelse af forældre specielt til modul 2, men der udestår 

også uddannelse af enkelte specielt udvalgte til gennemførsel af modul 3, 4 og 6, hvor modul 1 og 

2 er forudsætningen for optagelse. 

Information omkring uddannelserne kan findes på Dansk Svømmeunion’s hjemmeside 

http://www.svoem.org/Kurser 

Aktivitetsudvalg 
Aktivitetsudvalget består af 4 forældre Henriette B. Jørgensen, Britt Wichmann, Gitte Kongstad og 

Lone Flytkjær-Hansen som repræsenterer bestyrelsen. Aktivitetsudvalget har holdt 4 møder i løbet 

af året, hvor der planlægges indkøb og praktiske ting op til et arrangement i svømmehallen. 

Aktivitetsudvalget har stået for boden til ”Den Store Svømmedag” og til Sponsorstævnet samt 

under Microstævnet. Forældre fra K-AFD havde bagt kager, lavet toasts og pølsehorn mm, som 

blev solgt sammen med kaffe, hvilket har givet et overskud på kr. 3.218 kr. 

Visioner for fremtiden 

Med en stabil medlemskare og et af de laveste kontingenter i regionen, er der fokus på at 

forbedre de initiativer der er sat i gang de seneste år. Der har været et godt samarbejde mht. 

http://www.svoem.org/Kurser
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fælles stævner for alle typer svømmere samt et stigende samarbejde med kommunen og 

halledelserne. Det er vort ønske fremover at styrker disse samarbejder. 

Svømmeklubben vil udtrykke stor tak til hele vores instruktørkorps, der yder en uvurderlig 

indsats. Svømmeklubben forudser dog at det fremover kan blive et problem at få besat alle 

instruktørjob, da flere har ytret ønske om at stoppe. For at opretholde samme høje niveau på 

trænerne er det derfor vigtigt at skaffe nye trænere til klubben og forsat uddanne dem løbende. 

Det forventes at vi kan bevare det lave kontingent og fortsat tilbyde en klub med et stærkt 

sammenhold og en dedikeret gruppe instruktører og frivillige. 


