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Bestyrelsens beretning for året 2016 
 

Året er forløbet ud over al forventning. Svømmeklubben takker alle trænere, instruktører og 

medarbejdere for en altid prisværdig indsats. Sommerperioden blev for enkelte hold forlænget 

med maj måned. Afslutningen af sæson 15/16 og opstart af nuværende sæson er forløbet godt og 

med stor tilslutning af svømmere. Juleafslutninger blev afholdt på tværs med sociale 

arrangementer. 

Ved generalforsamling i februar blev der valgt ny formand, nye medlemmer til K-afdelingen, 

sekretær og suppleanter. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende. Der er blevet afholdt 7 

bestyrelsesmøder i 2016.  

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

svømmeklubbens hjemmeside og holder den løbende opdateret. Hjemmesiden har fået et nyt 

layout, siden er mere brugervenlig. Det sociale medie FaceBook er i stigende grad også i brug til 

general information, flere af afdelingerne har deres egne grupper. Stor tak til Jørgen for arbejdet 

med det IT administrative arbejde for klubben. 

Gennemgang af medlemsregister. 
 

Alder Køn Antal 2015 Antal 2016 

Mellem 0-12 år Mand 327 314 

Mellem 13-18 år Mand 29 29 

Mellem 19 - 24 år Mand 0 1 

Mellem 25-59 år Mand 39 54 

60 år og derover Mand 28 29 

Mellem 0-12 år Kvinde 338 336 

Mellem 13-18 år Kvinde 28 26 

Mellem 19 - 24 år Kvinde 4 3 

Mellem 25-59 år Kvinde 59 55 

60 år og derover Kvinde 132 126 

I alt medlemmer i Haslev svømmeklub 984 973 

    

Træner/instruktør/bestyrelsen  

Under 25 år 23 

Over eller 25 år 37 
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Sidst på året var der 25 på venteliste, fordelt således: 6 på leg og plask, 4 på leg og svøm, 12 på 

begynder, 2 på lidt øvet og en på crawl. 

Der er i alt 67 hold. Vi har 973 medlemmer, en mindre nedgang i medlemstallet i forhold til året 

før. 

Svømmeskolen har 200 ledige pladser, desværre på de ”dårlige tider”. Igen må nævnes at 

skolereformen og dens indvirkning på svømmeskolen har fundet et leje, men stadig præget af at 

de sene eftermiddagshold er fuldt booket og generelt kan siges at svømmeklubben kunne tilbyde 

yderligere 4 hold tidlig eftermiddag hvis skoleundervisning blev tilpasset mulighed for tilbud af 

svømmeundervisning. 

Økonomi 

Svømmeklubben kommer ud af regnskabsåret 2016 med et pænt overskud i forhold til 

budgetteret. Bestyrelsen har vedtaget at kontingentet i kommende sæson forventes at blive status 

quo, eventuel ændring vil være baseret på kommunens beslutning omkring svømmehallens 

fremtid. Regnskabet og budget fremlægges særskilt. 

Haslev Svømmeklub er en af de billigste svømmeklubber i vores region. 

Gode samarbejdspartnere 

Svømmeklubben har som altid haft et godt samarbejde med svømmehalsledelsen i det forløbne 

år. I efteråret forlod svømmehallens leder sin position, opgaver blev overdraget til de øvrige 

medarbejdere, dette har fungeret tilfredsstillende, Livredder Mia L. Møller er kontaktperson ved 

svømmehallen. 

I december 2016 blev det meddelt fra Faxe Kommunes Forvaltning at man ønsker svømmehallen 

lagt over til ’Haslev Hallerne’ som selvejende, for at dette kan blive aktuelt havde ’Haslev Hallerne’ 

forskellige betingelser, disse betingelser var ikke svømmeklubben bekendt før slut januar 2017. 

Forslaget blev behandlet i Erhvervs- og Kulturudvalget i januar og indstillingen endte med at 

Haslev Svømmehal forbliver kommunal. 

Igen i år er der blevet investeret i forskellige brugsdele. Til cafeen er der blevet indkøbt ny 

kaffeautomat til fri afbenyttelse, herudover er der blevet opsat 2 ribber i svømmehallen samt 

andre mindre behov.  

Indgangspartiet til hallen er blevet lukket af med dør og varmesystem efterset således arealet kan 

benyttes også i kolde perioder af året. 
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Svømmehallen har i samarbejde med svømmeskolen foretaget oprydning i remedier samt 

placering i hallen, dette har givet mere overskueligt areal og opbevaring optimeret. Kælder er også 

blevet ryddet op i løbet af året. 

Det er hensigten i starten af 2017 at investere i kravlegårde og bænke med mulighed for 

ophængning af håndklæder m.m. til omklædningsrummenes badeafdeling. Klubben har søgt 

kommunen om tilskud hertil. 

Vandsystemet i omklædningsrummenes brusere har voldt problemer i en længere periode. 

Forskellige eksperter har vurderet fejlene og ny løsning er fundet, i starten af 2017 skulle 

problemerne være udbedret.   

Svømmeklubben har indgået en ny 2-årig sponsoraftale med EDC Haslev, overordnet er aftalen 

uændret, banetove og vendeflag tidligere sponsoreret benyttes. Aftalen har en ca. værdi på 25-

30.000 kr. per år. Svømmeklubben takker EDC Haslev for den fortsatte aftale. 

Derudover takkes klubbens øvrige større sponsorer, Alm. Brand Bank, Rema 1000 Haslev, Bager 

Brian, m.fl.  

’Stafet for livet’ blev afholdt i Haslev den 10. og 11. september. Haslev Svømmeklub var 

repræsenteret med egen stand i lejet telt, til lejligheden blev der investeret i bannere. Der blev 

gået og løbet 1215 runder. En god oplevelse for de deltagende, og stor forventning til bred 

tilslutning til arrangementet i 2017. 

Til de mange arrangementer i løbet af året skal også lyde en stor tak til klubbens ’Aktivitetsudvalg’ 

for deres store engagement. 
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Svømmeskolen 
De tidlige eftermiddagshold er en udfordring at få besat. I år er et enkelt hold helt nedlagt og 

øvrige tidlige hold er lidt tyndt besat. 

Det nye crawlhold onsdag er rimelig besat, tidspunktet er sent, men der var behov for udvidelsen 

da torsdagsholdet er fyldt og en del på venteliste. 

Med hensyn til vores vandtid mandag til vandaerobic, så har vi gjort forsøg med at fange en anden 

aldersgruppe, dette lykkedes ikke, trods reklame mange steder, holdet er ikke blevet etableret. 

Enkelte hold fik muligheden for at svømme videre i maj, dette fastholdes videst muligt i 

kommende år. 

Der har været uheldige hændelser i drengenes sauna i svømmeskolens undervisningstid om 

eftermiddagen. Smeltede plastikposer på ovnen og andre små forkerte opførsler der gjorde, at 

svømmeklubben ikke kunne stå inde for det, ej heller over for svømmehallen. Konsekvensen blev 

at saunaen blev lukket af en måned i undervisningstiden. Alle medlemmer i svømmeklubben har 

modtaget besked og hændelsen og vi må opfordre forældre til at snakke med deres børn om god 

opførsel og om at passe på tingene. 

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. 

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

underviserprøve, som er for personer under 17 år. 

I juni blev der afholdt livredderkursus for Faxe kommunes svømmelærere, 35 deltog. Vi har haft 

prøve-tager fra Valdemarsbo efterskole, Haslev efterskole, instruktører fra kommunens triatlon 

klubber og Braaby-Svalebæk svømmeklub. Et travlt år for klubbens 4 aktive livredder dommere. 

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 2017 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. 
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Instruktører 

Vi har 47 super gode instruktører, alle giver undervisning af god kvalitet og med godt humør, nogle 

fantastiske mennesker. 

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

hjælpeinstruktører var på kursus i november i Haslev. 

Instruktørsamling 

Instruktørsamling foregik den 20. august, fremmødet var fint. I år var der ikke inviteret underviser 

ude fra, John, Knud, Jørgen og Allan havde sammensat programmet. 

2 instruktører har i 2016 taget træner-uddannelsen og tre nye tager uddannelse i starten af 2017, 

ikke mange benytter sig af efteruddannelse og svømmeskolen vil øge indsatsen fremadrettet for at 

få instruktører på kursus eller op følgende seminarer. 

Vi indhenter børneattester på vores instruktører over 15 år. Det er blevet elektronisk og kræver 

ofte en hjælpende hånd fra de helt unges forældre.  

Den Store Svømmedag 

Den store svømmedag den 2. oktober forløb igen i år godt. 142 personer svømmede 107.225 

meter tilsammen. Haslev blev nr. 21 ud af 43 deltagende klubber. Stor ros til svømmehallens 

personale som deltog aktivt. 

Mikrostævne 

Sidste dag i efterårsferien blev der afholdt Mikrostævne. En stor succes med mange deltagende fra 
klubben og andre klubber. Som altid mange frivillige hjælpere, ført an af Tom Christensen. Der 
deltog op imod 100 svømmere i stævnet. Succesen vil blive gentaget på samme tidspunkt i 2017. 

Konkurrenceafdelingen 
2016 har været et år med rigtigt mange flotte tider og bunkevis af personlige rekorder. Det er en 
fornøjelse at se hvordan svømmerne udvikler sig både sportsligt og personligt. 

Gennemsnitsalderen på holdene er i 2016 igen blevet lidt yngre, idet nogle af de "gamle" er 

stoppet og nye yngre er kommet til. Vi har nogle gode hold med dejlige svømmere og højt humør. 

Svømmerne arbejder seriøst med deres sport i et miljø som understøttes af et super 

velfungerende og seriøst arbejde træner team plus ikke mindst med stor opbakning fra 

forældrene. 

K-holdet er pt. 22 og T-holdet er 13 svømmere. 
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Træningslejr 

K- holdet var 25 (svømmer og ledere) af sted til Hjørring i efterårsferien, og havde en fantastisk tur 
med hård træning, socialt samvær. Træningen foregik i år på langbane (50m) hvilket var en god og 
lærerig oplevelse. Transporten var med tog en lang men hyggelig tur, hvor holdet bestod sin prøve 
da vi kun havde 5 minutter til togskifte inkl. sporskifte dette i kombination med fuld oppakning 
blev klaret i fin stil. 

T holdet har mellem jul og nytår været 16 af sted til Nykøbing Falster, en tur hvor der blev flyttet 

grænser og hygget i badeland. 

Regions Årgangsmesterskaber (RÅM) grp. 1 og 2 

Klubben havde svømmere med i begge haller og havde samlet set over 50 starter. Stævnet blev 
afviklet i 2 svømmehaller. Det blev ikke til medaljer i år men mange top 10 placeringer. 

Østdanske Mesterskaber (ØM), Danske Årgangs Mesterskaber (DÅM), Danske 

Junior Mesterskaber 

Klubben har i 2016 haft både drenge og piger kvalificeret til disse stævner hvilket er super. Det 
vidner om en klub i sportslig store fremgang når vi nu flere år i træk kan udvikle svømmere der 
kvalificere sig til at kæmpe mod landets allerbedste ved nationale mesterskaber. 

Klubmesterskab 

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

Sponsorsvømning 

Sponsorstævnet gav i år lidt over 100.000 kr. Det er noget bedre end sidste år, et super godt 
resultat. Jo større indtægten er fra sponsorsvømningen des mindre egenbetaling fra svømmerne 
til træningslejre og stævner. En stor tak til svømmerne og deres forældre for arbejdet med 
sponsorsvømningen og ikke mindst til vores sponsorer. 

Svømmecamp 

Årets svømmecamp foregik i den første uge af skolernes sommerferie. 29 svømmere deltog, der 
var svømmere fra svømmeklubben og svømmere ude fra. I samarbejde med Susanne, Lene, 
Kristian, samt svømmeskole hjælpere og livreddere, blev campen afviklet i en god ånd.  Feedback 
fra de deltagende og forældre var - stor tilfredshed. 

Koncept består af læring af svømning og med fokus på de 4 stilarter. Børnene udviklede sig hen 
over ugens forløb, de var motiverede og i højt humør. Frokosterne og andre aktiviteter blev i år 
afholdt indendørs pga. vejret. Med hjælp fra forskellige sponsorer fik alle udleveret en ’goodie 
bag’. Det forventes at gentage succesen i 2017, bestyrelsen vil afgøre om DSU koncept skal 
genoptages da det bla. vil kunne bringe ny inspiration.  
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Nåle 

Igen i år er der uddelt nåle til svømmerne lige fra Flippernål til Sølvnål med sløjfe. Det er en god 
tradition som svømmerne sætter pris på. 

PR status 

Året har budt på en pr. procent på tæt på de 80% i gennemsnitligt til årets stævner. Det har været 
endnu et år med en kæmpe fremgang i svømmernes niveau. Mange har opnået tider som vi først 
forventede skulle komme i den kommen sæson. Den store fremgang skyldes svømmernes store 
træningsindsats og at flere svømmere i samarbejde med træner teamet har haft stor fokus på 
deres tekniske færdigheder. 

Stævner 

I år er der deltaget i mange stævner Haslev vinter cup, LM, A6 cup, Ringsted Cup, Microstævne, 
Julestævne i Slagelse, sommer stævne i Brøndby og ud over disse kommer de ovenfor nævnte 
Regions årgangsmesterskaber, Øst årgangsmesterskaber, Danske årgangs mesterskaber, Danske 
Junior mesterskaber på både langbane og kortbane. Samlet set et år med mange aktiviteter og 
igen i år er det lykkedes at høste en stor bunke medaljer ved mange af disse stævner. 

Sociale arrangementer  

Året blev afsluttet med en fælles "julemorgenmad”, sjov og ballede i svømmehallen på tværs af K 
og T, alt dette blev naturligvis afsluttet med æbleskiver.  

Både K og T svømmerne havde i december nissevenner, hvilket er en rigtig hyggelig og sjov ting for 

svømmerne.   

Disse sociale aktiviteter bliver afholdt i samarbejde med vores aktivitetsudvalg. Et udvalg der gang 

på gang stiller op med hjælp til K afdelingen samt boder til stævner. 

Officials 

Haslev Svømmeklub råder over 40 dommere og tidtagere. 

Blandt forældrene i K-AFD er der ved udgangen af år 2016 14 dommere og 24 tidtagere. 

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

2016 har der været 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 – arbejdet pågår fortsat i 2017 

Information omkring uddannelserne kan findes på Dansk Svømmeunion’ s hjemmeside 

http://www.svoem.org/Kurser 

http://www.svoem.org/Kurser


 

Haslev svømmeklub  Generalforsamling 
Bestyrelsens beretning Side 8 af 8 7 februar 2017 

Aktivitetsudvalg 

Aktivitetsudvalget består fortsat af forældre fra K-afdelingen. Aktivitetsudvalget afholder møder i 

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

Aktivitetsudvalget har stået for boden til stævner som ”Den Store Svømmedag”, Sponsorstævnet, 

Vintercup samt under Microstævnet.  

Forældre fra K-AFD havde bagt kager, lavet toasts og pølsehorn mm, som blev solgt sammen med 

kaffe, hvilket igen i år har givet et pænt overskud til glæde for K-afdelingens svømmere. 

Openwater 

Sæsonen har varet usædvanligt længe på pga. vejret. Aktiviteten har foregået i små grupper i 

Karrebæksminde, Faxe Ladeplads og Sø Torup sø.  

Det største stævne mht. Haslev deltagelse har igen været det lokale Præstø Fjordsvømning, også 

ved ’Christiansborg Rundt’ har 7 haslevsvømmere med. Enkelte deltog i Vidösternsimmet og Nadja 

Joy deltog ved is-svømning i Sibirien. 

Visioner for fremtiden 

Med en stabil medlemsskare 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. 

fælles stævner for alle typer svømmere samt et fortsat godt samarbejde med kommunen og 

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

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

indsats. Svømmeklubben anerkender dog at det er en udfordring at besætte alle instruktørjob, 

derfor er der høj fokus på at uddanne de unge og egnede hjælpetrænere. Opretholdelse af et højt 

niveau af trænere opretholdes ved at tiltrække nye til som løbende efteruddannelse. 

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. 

Konkurrenceafdelingen er inde i en god udvikling, en del nye unge svømmere er kommet til, for at 

bruge ressourcer rigtigt vil der være en øget indsats på at alle forældre bidrager i afdelingens 

aktiviteter.  


