
 
 
Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2012 
 
Beretningen ligner i opbygning og indhold beretningerne fra de tre foregående år. For de af med-
lemmerne, der har været med i mange år, er meget af det således kendt stof, men af hensyn til de 
mange nye medlemmer, der kommer til hver sæson og som jo med tiden skal bære svømmeklubben 
videre, vil der også i denne beretning blive gået lidt i dybden med de enkelte aktiviteter. 
 
Jeg har byttet lidt om på rækkefølgen, så jeg denne gang begynder med medlemmernes aktiviteter 
og først til slut beskriver bestyrelsens arbejde. Der vil hist og her undervejs også være et par kom-
mentarer, der skal kaste lidt lys over regnskabet, fordi alle de aktiviteter, der beskrives i beretningen 
jo i sidste ende hviler på et budget.  
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Medlemstal 
Hvert år omkring nytår sender vi vores indberetning af medlemstal til Danmarks Indræts-Forbund 
(DIF) og Danske Gymnastik- og idrætsforeninger (DGI). I DIF-regi skal vi indberette til specialfor-
bundene - dvs. først og fremmest Dansk Svømmeunion, men også til Dansk Handikapidrætsfor-
ening (DHIF) og endnu i 2011 til Dansk Triatlonforbund (DTRIF). Det skal vi gøre, fordi vores 
kontingent til disse organisationer fastsættes derefter. Medlemstallene er også afgørende for hvor 
meget DIF og DGI får fra det offentlige. 
 
Indberetningen indtastes direkte på Internettet. Det ville være en stor tælleopgave med mange tal og 
beregninger - hvis ikke vores internetbaserede administrationsprogram også klarede den del af dette 
arbejde. Der findes simpelthen et særligt menupunkt, der hedder ”Indberetning”. Resultatet ses ne-
denfor. 

 
 
Den øverste halvdel er beregnet med klubbens web-baserede administrationssystem. Den nederste halvdel kræver lidt 
nærmere kendskab til de enkelte hold og deres medlemmers aktiviteter på kryds og tværs.  
 
I det store og hele er billedet stadig det samme som de foregående år. Vi er stadig i underkanten af 
1000 medlemmer - denne gang lidt færre. Kvinderne er stadig i overtal, de fleste medlemmer er 
børn, der skal lære at svømme, dernæst forældre, som enten har eller har haft børn i klubben, og til 
sidst bedsteforældre. Det er teenagerne og de unge under 25 år, det kniber med. 
 
Hvis man ikke lige ved hvordan det plejer at se ud både sidste år og alle de foregående år, kan man 
få et indtryk af det på DIF’s indberetningsside på Internettet. Her findes nemlig en historik, som går 
næsten helt tilbage til klubbens start. Den ses på næste side.  
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Der sker lidt undervejs, som kræver lidt uddybende kommentarer: I 2006 bliver indberetningen me-
re nuanceret - der indføres flere aldersgrupper, som giver et mere præcist billede af medlemmernes 
fordeling på aldersklasserne. I 2007 justeres på skiftet i aldersklassen over og under 25.  

Børnehold 
Børneholdene omfatter alle holdene i svømmeskolen fra babysvømning til juniorhold. Ret beset 
hører konkurrenceholdene også til i denne kategori, for ingen af konkurrencesvømmerne i denne 
sæson når ud over teenagealderen. 

Svømmeskolen 
Som det fremgår af indberetningen til DIF tegner svømmeskolen med alle børneholdene sig for over 
halvdelen af medlemmerne. Svømmeskolen styres af bestyrelsens Knud Petersen og Peter Compen. 
De udgør vores HR-afdeling og sørger for vi har de instruktører, der er nødvendige til de rundt reg-
net 500 børn, der er i svømmeskolen. Knud og Peter styrer også de aktiviteter, som er tilknyttet 
svømmeskolen.  

Fra babyer til teenagere 
Det starter med babysvømning, hvor forældrene deltager i vandet sammen med deres få måneder 
gamle baby. Her skal forældrene ved hjælp af instruktørernes øvelser vejledes til at vise tryghed og 
glæde ved vandet, så det smitter af på babyen. På denne måde tilegner det lille menneske sig den 
samme tryghed, der er helt nødvendig, hvis barnet på de efterfølgende hold fra leg og plask i det 
lille bassin til meget øvet i det store bassin skal modtage mere målrettet svømmeundervisning.  
 
Når børnene har været igennem svømmeskolen, har de mulighed for at fortsætte i K-afdelingen - vel 
at mærke hvis evnerne og motivationen er der. De andre lidt ældre børn i svømmeskolen, dvs. de 
teenagere der ikke ønsker at fortsætte i konkurrenceafdelingen, tilbydes at svømme på et af klub-
bens juniorhold, som de sidste to sæsoner er vokset en del - sikkert fordi vi har været heldige at få 
tilknyttet en række gode instruktører, der med stort engagement har formået at fastholde nogle teen-
agere lidt længere end vi plejer. Som det ses af medlemsindberetningen, er det her, de falder fra - 
det er det samme billede i andre svømmeklubber.  

Distancesvømning 
Af tilbud til børnene i svømmeskolen skal nævnes den årlige distancesvømning, hvor bassintiden i 
det store bassin hele ugen sættes af til distancesvømning på langs i bassinet. Instruktører og frivilli-
ge forældre tæller baner og store og små tilbydes diplomer og mærker, som bevis for deres indsats. 
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De der svømmer længst når 10.000 eller måske endda mere. Distancesvømningen bliver for mange 
børn og voksne et gennembrud - det er her man for første gang får et mål for hvor ”god” man er - og 
måske sætter man sig nye personlige mål enten i konkurrenceafdelingens stævneaktiviteter eller i de 
åbentvandsarrangementer, der siden 2005 har været en fast aktivitet i Dansk Svømmeunion.  
 
Der har som de foregående år været afholdt svømmercafé i ugen før påske, hvor medlemmerne kun-
ne få en forfriskning i form af en kop kaffe eller te med en småkage - eller et glas saft eller juice og 
en frugt.  

Stævner for svømmeskolen 
Desuden har der i samarbejde med konkurrenceafdelingen været arrangeret klubmesterskaber, som 
jo er et tilbud til alle klubbens medlemmer og der har været tilbud om deltagelse i forskellige mi-
krostævner. Senest har svømmeskolen været vært ved DGI mikrostævnet i Haslev Svømmehal 13. 
november, hvor 54 børn i alderen 7 - 13 år deltog. I Haslevposten kunne man efterfølgende læse 
følgende beretning om stævnet, som giver et godt indtryk af Haslevs fingeraftryk på disse stævner: 
 

Haslev Svømmeklub afviklede Mikro Stævnet i samarbejde med Svømmeudvalget i DGI Stor-
strømmen, og svømmere fra Herlufsholm og Jungshoved svømmeklubber var også mødt op for 
på venskabeligt vis at dyste mod hinanden og prøve dagsformen af. 
 
Formålet med mikrostævnet er at give de unge svømmere en oplevelse af, hvordan det er at 
deltage i et svømmestævne. Der var mange sommerfugle i maven hos de unge svømmere, 
hvoraf mange var debutanter, men ingen svømmere blev diskvalificeret, for det sker ikke un-
der denne type svømmestævner. 
 
Ca. 15 frivillige officials fik sammen med dagens overdommer, Jørgen Essendrop, stævnet til 
at forløbe gnidningsløst. Overdommeren havde travlt med at observere svømmernes fejl, der 
under normale forhold ville have medført en diskvalifikation. Disse observationer blev med-
delt den enkelte svømmer, så der sammen med klubbernes trænere under de ugentlige træ-
ningsseancer, kan arbejde videre med de forhold, der skal styrkes for at udvikle svømmerne. 
 
Stævnet var oprindelig planlagt til afvikling i Stevnshallerne i Store Heddinge, men da haller-
ne pludselig var optaget til anden side, blev stævnet i Haslev Svømmehal hurtig en realitet 
med stævneleder Tom Christensen som primus motor, og med stor support fra Haslev Svøm-
meklubs næstformand Knud Petersen, der også havde livreddervagten i hallen under mi-
krostævnet. 
 
På dagen blev der vist meget flot svømning af de unge svømmere, der dystede i svømmearter-
ne butterfly, fri-, ryg- og brystsvømning, men også under de forskellige holddyster blev der 
vist meget flot svømning i nogle gode tider. Alle 54 svømmere tog derfor hjem en oplevelse ri-
gere, og med en flot erindringsmedalje i bagagen. 

 
Svømmeskolen er med kontingenter fra de mange børn og tilskuddet til alle medlemmer under 25 år 
i høj grad foreningens økonomiske basis. Udgifterne beløber sig til uddannelse, løn eller omkost-
ningsgodtgørelse til instruktørerne, og selvom det ikke er småbeløb er der en pæn nettoindtjening, 
som er helt nødvendig for svømmeklubbens fortsatte eksistens.    

Konkurrenceafdelingen 
Når børnene har været igennem svømmeskolen, har de mulighed for at fortsætte i K-afdelingen, 
som omfatter ca. 43-45 svømmere, der er fordelt på et K-hold og et talenthold, samt 4 trænere, 25-
30 officials og de frivillige forældre. Christina Westermann og Rosie Brady sidder for bordenden 
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som bestyrelsens repræsentanter i konkurrenceafdelingen. Så i alt er omkring 70 personer involveret 
i dette arbejde. 
  
Fra den nye sæson i 2011/2012 besluttede bestyrelsen efter den tidligere Cheftræners Henriks fra-
trædelse, at slå det daværende K1 og K2 sammen til et stort K-hold. K-holdet har nu en stor gruppe 
talentfulde svømmere, men hvor vi også har en stor aldersspredning og der er derfor blevet lavet en 
”seniorgruppe” og en ”juniorgruppe”. Juniorgruppen træner en lille smule mindre og laver landtræ-
ning en gang om ugen, hvorimod seniorgruppen dyrker fitness to gange om ugen i Ren Fysik. Ta-
lentholdet fortsatte uændret fra sidste sæson. Til sæsonstart var talentholdet meget lille og Allan 
afholdte en prøvetræningsdag hvor alle børn fra klubbens Børn Øvede hold var inviteret, det resul-
terede i at vi nu har 13 nye oprykkere og flere på venteliste. 

Trænerne 
Trænerteamet består af: Tina Baaré Corneliussen, John Olesen, Linda Tietzse og fra tid til anden 
Allan Petersen, som også har været med i mange år. Desuden vores egen tidligere k-svømmer Sara 
Jochumsen som hjælpetræner, og fra årsskiftet er Freyja Kira Corneliussen begyndt som hjælpetræ-
ner på Talentholdet om lørdagen. Linda og John tager sig af K-holdene, mens Tina tager sig af ta-
lentholdet. Disse trænere er alle gamle konkurrencesvømmere. John er i det daglige folkeskolelærer, 
Tina er fysioterapeut og Linda diætist, så det er kompetente folk med solid k-svømmerbaggrund, vi 
har haft tilknyttet k-afdelingen siden sidste sæson. 
 
Trænerteamet har i denne sæson overtaget mere af ansvaret for planlægning af sæsonen, samt alt det 
tilhørende praktiske arbejde. Der er ligeledes blevet arbejdet fremadrettet mod at inddrage flere 
forældre med de rette kompetencer til at varetage f.eks. sponsorstævnet, planlægning af sociale ar-
rangementer, bestilling af klubtøj, holdlederfunktion, officialsposter til stævner osv. Opgaverne er 
mange og vi har altid brug for flere frivillige hænder, da det er essentielt for at konkurrenceafdelin-
gen kan fungere. 

Stævner for konkurrenceafdelingen 
Konkurrenceafdelingen har også deltaget i mange stævner, og i april 2011 deltog vi i LM med 15 
svømmere. Det blev til en bronzemedalje til Rebecca Brady i 50 ryg. 
 
Alle svømmere er i en positiv fremgang og vores mål er at få flere kvalificeret til LM og til de sjæl-
landske årgangsmesterskaber. I denne sæson har især Magnus Lundgren og Tobias Rasmussen haft 
en meget flot fremgang og de er begge kvalificeret til de sjællandske årgangsmesterskaber som af-
holdes i maj måned.  
 
Som noget nyt i den indeværende sæson deltager de yngste svømmere; drenge årgang 98 og yngre 
og piger årgang 2000 og yngre i Miniturneringen som er en række stævner fordelt henover efteråret 
og foråret. Man stiller det stærkeste hold og svømmer point hjem til holdet. Indtil videre er det ble-
vet til en foreløbig 6.plads i Kreds 3 og rigtig mange personlige rekorder.  
I foråret skal de største for første gang i mange år deltage i Danske Hold Mesterskaber – 4. divison, 
det glæder vi os til at følge, da vi har et stort og godt K-hold og at niveauet på holdet er blevet ryk-
ket betydelig det seneste halve år. 
 
I denne sæson er det ligeledes blevet til 2 træningslejre, heraf gik den ene til Falkenberg i Sverige i 
efterårsferien, den anden træningslejr blev afholdt i julen hvor vi var i Nykøbing Falster. Begge 
træningslejre var meget succesfulde. 
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Aktiviteterne i konkurrenceafdelingen fremgår af aktivitetsplanen, som trænerne løbende opdaterer  
og lægger ud på hjemmesiden. Den senest opdaterede ser sådan ud frem til medio marts 2012:  
 
17-21.10  Træningslejr i Sverige (John + Tina) K  
13.11  DGI’s Mikrostævne i Stevns (Allan) T  
18.11  Miniturnering piger årg. 00 & yngre, drenge årg. 98 & yngre i Tåstrup (John) K(+T)  
19—20.11  Efterårsstævne i Taastrup (John/Tina) K  
11.12  Julestævne i Slagelse (John/Allan) K+T  
21.12  Julehygge hos Tina kl. 15.30 K  
27-29.12  Minitræningslejr – Nykøbing Falster (Tidligt af sted tirsdag/Sent hjem torsdag) K(+T)  
14.1  Miniturnering i Greve K (T?)  
22.1  DGI’s Landsdelsmesterskaber (LDM) K+T  
16.-18.3  DGI’s Landsmesterskaber (LM) i Ikast K (T)  
 
Alle disse aktiviteter skal ikke beskrives her, men efterårstævnet i Tåstrup Svømmehal i weekenden 
18.-20. november kan godt tåle at blive beskrevet lidt nærmere for at give et indtryk af, hvad der 
sker til sådan et k-stævne. I Haslevposten kunne man bl.a. læse følgende beretning. 
  

Det startede om fredagen, hvor de mindste svømmere skulle konkurrere i andet afsnit af årets 
miniturnering, en turnering hvor de sidste gang blev nr. 6 med 89 point. 
 
Målet var denne gang at forbedre pointstillingen og måske placeringen, samt at svømmerne 
fortsat skulle forbedre deres personlige rekorder. Følgende svømmere var udtaget: Rebecca 
Brady, Natascha S. Westermann, Naya Modin Thomsen, Nicoline Kallehave Olsen, Tobias 
Rasmussen, Jannick Hansen, Emil Compen, Thorsten Cornelius, Nicolai Andreassen, Niels 
R.E. Sørensen og Jakob Dynesen.  
 
Igen var der stor modstand fra de store klubber, men det skræmte ikke svømmerne fra Haslev, 
således vandt både Tobias Rasmussen og Jannick Hansen flere førstepladser og sikrede der-
med Haslev toppoint. De satte ligeledes personlig rekorder i alle deres løb. Derudover var der 
mange personlige rekorder til resten af holdet og de unge svømmere fortsætter dermed deres 
flotte fremgang. Holdet sluttede med 100 point og en samlet 6.plads. 
 
Lørdag og søndag var det så de ældre svømmeres tur til at kæmpe om metal. De deltog i Swim 
Team Tåstrups efterårsstævne og dette var også det første stævne efter sæsonens første træ-
ningslejr, som blev afholdt i Sverige i uge 42. Dette stævne skulle teste svømmernes form og 
her viste alle fremgang og der var store forbedringer til alle svømmere. 
 
Det blev i alt til 12 guld-, 8 sølv- og 10 bronzemedaljer og blandt medaljevinderne var Tanja 
Rasmussen, Cecilie Nielsen, Nicole Jensen, Louise Karstenberg, Signe Dynesen, Freyja Cor-
nelius, Lise Coermann Nygaard og Nikoline Elbæk Nielsen. Hos drengene var det Tobias 
Rasmussen og brødrene Jannick og Nicklas Hansen der stod for de individuelle sejre.  
 
Derudover var Haslev også repræsenteret i holdkapperne, hvor det for pigerne blev til to sølv 
og en bronze. Drenge tog en guldmedalje i 4x50 holdmedley. 
 
Sidste løb til stævnet var 8x50 crawl mix. Holdet bestod af 4 piger og 4 drenge og her vandt 
svømmerne bronze samt en pose pebernødder og en julebagebog. 
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Hvad koster konkurrencesvømmernes aktiviteter? 
Stævner som dette er der typisk 7-10 af i hver sæson. Hertil kommer så træningslejre og fitnesstræ-
ning udover timerne i bassinet.  
  
Hvad er det så, der koster? Jo, der skal betales startgebyr, hver gang en af vore svømmere hopper 
vandet ved et stævne (typisk 30-50 kr. pr. start). Desuden skal vi ved hvert stævne - udover træne-
ren og en evt. holdleder - også medbringe en eller to voksne som kan være officials. For at være 
official skal man have gennemgået en eller flere officialuddannelser (til mellem 400 og 1400 kr.), 
som også betales af klubben.  
 
Der er også en del transportudgifter ved kørsel til og fra stævnerne og ved 2-dages stævner langt 
hjemmefra desuden udgifter til kost og logi. 
 
I forbindelse med træningslejre er der udgifter til transport, kost, logi, trænerløn og leje af svømme-
hal. 
 
I alle disse aktiviteter er der rigtig mange timers arbejde og derfor vil også den samlede udgift til 
trænerne være større på k-holdene. En konkurrencesvømmer i Haslev Svømmeklub koster typisk 
10.000 kr. om året. Det er ikke meget i forhold til en k-svømmer i en stor klub som fx Køge, men 
det er alligevel en sjat penge, som slet ikke kan finansieres af kontingentet alene. 

Brugerbetaling 
Derfor har der altid været en vis brugerbetaling i konkurrenceafdelingen. Dvs. beløb som ud over 
kontingentet skal betales i løbet af sæsonen. Denne brugerbetaling hentes ind via menupunktet 
Event på hjemmesiden. En del af denne brugerbetaling er blevet finansieret med hjælp fra sponsor-
svømningen, og for dem der ikke kender til dette årligt tilbagevendende arrangement, kan det næv-
nes, at det som altid foregik ved at alle k-svømmerne skulle svømme så langt de havde kræfter til på 
en klokketime. De havde i forvejen skrevet kontrakt med en række sponsorer om at betale et vist 
beløb pr. svømmet meter. Det antal meter, som svømmerne kunne nå inden for denne time, afgjor-
de, hvor meget sponsorerne skulle betale. Det blev igen til et imponerende beløb på omkring 80.000 
kr., som er blevet brugt til at hjælpe med finansieringen af svømmernes træningslejre. Nettobeløbet 
(fortjenesten) er dog lidt mindre, da der også er udgifter i forbindelse med sponsorsvømningen - 
bl.a. til takkeannoncen til sponsorerne i Haslevposten.  
 
Størrelsen af brugerbetalingen for k-svømmerne kan således variere fra år til år. Den bestemmes af 
prisen på aktiviteterne og af k-afdelingens samlede budget, som fastsættes af bestyrelsen hvert år 
før generalforsamlingen. Og selvfølgelig er det sådan, at jo mere den årlige sponsorsvømning ind-
bringer og jo flere aktiviteter, der kan klares af frivillige forældre, desto billigere bliver det. 
 
K-afdelingen er altså ikke ligefrem klubbens økonomiske basis - men den er i høj grad med til at 
sikre ”fagligheden” i svømmeklubben og den har altid leveret en stor del af medlemmerne til besty-
relses- og udvalgsarbejdet, idet det ofte er k-svømmernes forældre og bedsteforældre, der vil lidt 
mere med svømningen, og derfor melder sig, når arbejdet skal gøres.  
 
En stor og velfungerende k-afdeling med mange frivillige forældre vil også kunne arrangere stæv-
ner og andre aktiviteter, som kunne give lidt indtægt og supplere indtægterne fra sponsorsvømnin-
gen. Tak for hjælpen til dem, der har hjulpet k-svømmerne i 2011 - og tak til dem der sponserede til 
sponsorstævnet. 
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Voksenhold 
Voksenholdene omfatter alle hold fra gravideholdet over vandskræk og voksenmotion til vandgym-
nastik. 

Gravideholdet 
Gravideholdet hører måske i virkeligheden til børneholdene. Instruktører på holdet er Karin Bay og 
Vivi Holm, som begge har haft holdet i mange år og har stor erfaring med netop denne gruppe af 
medlemmer. Vivi har i sin egenskab af jordemor specialistviden på området. Holdet kan klare sig 
med tre baner i det store bassin hver onsdag, fordi der hele tiden er nogen der har termin og derfor 
stopper og nogen der kommer til - man svømmer kun til ”veerne melder sig”. 
 
Gravidesvømningen kan, hvis den er en god oplevelse, blive starten på en lang svømmekarriere for 
både moderen og barnet - og ofte også for faderen, når barnet begynder til babysvømning. Det var i 
al fald sådan min egen karriere i svømmeklubben startede for 26 år siden.  På denne led kan gravi-
deholdet også betragtes som en investering for svømmeklubben. 
 

Vandskrækholdene 
De to vandskrækhold er de mindste voksenhold i klubben. Det er der ikke noget mærkeligt i. Hvis 
man er bange for det våde element, opsøger man det nok ikke. Alligevel er det et vigtigt tilbud til de 
mennesker, som af en eller anden grund har taget tyren ved hornene og vil videre. Måske fordi de 
selv har fået børn eller børnebørn, som er vilde med vand både i svømmehallen og ved stranden. 
 
Målet for holdet er at give deltagerne tryghed ved at opholde sig i vandet og på denne måde give 
dem lyst til at fortsætte på et andet hold med svømning eller vandgymnastik. Det er ikke meningen 
at man skal svømme på vandskrækholdet år efter år. Så har holdet forfejlet sit mål. Derfor har vi i 
bestyrelsen også overvejet om holdet måske kunne udbydes som et regulært kursus med en gradvis 
øgning af kravene til deltagerne over en halv eller en hel sæson. En ændring som selvfølgelig kun 
kan lade sig gøre med opbakning fra de dygtige instruktører, der har engageret sig i arbejdet med 
vandskrækkerne. 
 

Vandgymnastik  
Vandgymnastik omfatter udover holdene for de lidt ældre medlemmer, der har tid om formiddagen 
(pensionistsvømningen, som før lå i kommunalt regi) også vandaerobic - en række voksenhold om 
aftenen med lidt mere tempo og belastning. Gruppen tæller over 120 medlemmer, som det fremgår 
af indberetningen til DIF, så også i denne sæson er det en overordentlig stor gruppe i klubben, som 
stille og roligt har fået grundfæstet deres sammenhold. Initiativrige instruktører har igen arrangeret 
ture og afslutningssammenkomster med spisning og hyggeligt samvær. Det er gode initiativer, som 
bestyrelsen også har støttet økonomisk med tilskud fra aktivitetspuljen. 
 

Livredderne 
Livredderarbejdet er en ikke bare en vigtig, men en helt nødvendig aktivitet i klubben. I marts 2011 
kom der skærpede regler fra kommunen for brug af livreddere i svømmeklubberne og de andre bru-
gere af hallen. Der blev strammet op over hele linjen og præciseret, hvad der forventes af livredde-
ren. Det mest markante er, at der fremover skal være mindst én uddannet livredder med gyldig bas-
sinlivredderprøve til stede i hallen, som vel at mærke ikke må deltage i vandet. Dette har klubbens 
instruktører også mærket, idet bestyrelsen har taget endnu mere aktivt fat i disse, for at kunne leve 
op til de skærpede regler.  



 
   
   

Beretning HS 2012 Jan Kiholm Side 9 af 14 

H A       L E V
V Ø M M E K LU B H

S

 
Livredderne er ikke en organiseret afdeling med et regulært udvalg. Men alligevel er det en velfun-
gerende gren i klubben - stadig med Jørgen Essendrop og Knud Petersen som hoveddrivkræfter. I 
dette arbejde med undervisningen og prøverne bistås Essendrop og Knud især af livredderdommer-
ne Eva Raahauge og Mette Karlshøj. 
 
Livredderholdet onsdag aften hedder også i denne sæson Mokotek, som betyder motion, kondition 
og teknik. Dette fordi livredderne ikke kun dyrker livredning, men også regulær voksenmotions-
svømning med fokus på teknikken i de forskellige discipliner. 
 

HS Trim afløser HS Tri 
 
HS Trim er en interessegruppe i Haslev Svømmeklub, som omfatter voksne motionssvømme-
re, der kombinerer svømningen med anden motion - fx løb, cykling, mtb, langrend, adventure-races 
og fra tid til anden altså også triatlon uden at dette er fokusområdet. Det er et uformelt fællesskab 
for glade motionister på alle niveauer med hovedvægten på samværet omkring de fysiske udskejel-
ser.  
 
HS Trim har fra efteråret 2011 afløst triatlonafdelingen HS Tri, fordi en flok aktive tri-folk i 
svømmeklubben ikke følte, at svømmeklubben var i stand til at imødekomme ønskerne fra den 
øgede tilstrømning af medlemmer med interesse i triatlon. De gjorde kort proces og stiftede en 
selvstændig triatlonklub 2TRI med regulær fokus på triatlonsport. Den nye triatlonklub kan stude-
res nærmere på deres hjemmeside www.2tri.dk.  
 
HS Trims formål er ikke at konkurrere med 2TRI, men at tilbyde Haslev Svømmeklubs motionister 
et forum til forskellige arrangementer som fx den årlige tur til Vansbrosimningen og Præstø fjord-
svømning. En del af de ihærdige motionister i svømmeklubben og tri-klubben er foreløbig medlem i 
begge klubber, og den motionstriatlon, som svømmeklubben har arrangeret de sidste 20 år vil fort-
sætte som et 2TRI-arrangement fra 2012. 
 
Selvom der med udskillelsen af den nye tri-klub - som ved enhver skilsmisse - er gået noget tabt 
for svømmeklubben, ønsker vi 2TRI held og lykke med projektet. Det kan blive et godt aktiv for 
motionslivet i Haslev med en rigtig triatlonklub. 

Aktiviteter i HS Trim 
Ud over deltagelsen i Vansbrosimningen, som er nærmere beskrevet nedenfor, og Præstø fjord-
svømning, hvor deltagergebyret, har der været tilbudt et løbehold med fast instruktør, Søren Raun-
holt, som også fortsætter her i 2012 og der har været udbudt et crawlkursus for begyndere ”crawle-
gården” nogle onsdagsaftener, hvor der god plads i bassinet. Indtægterne fra disse aktiviteter hentes 
ind via menupunktet Event på hjemmesiden. 
 
Ellers arrangeres der ikke egentlig træning i HS Trim regi, men fra tid til anden suppleres svømnin-
gen med cykling eller løb før eller efter tiden bassinet. Tid og sted aftales undervejs via sms, email 
eller i omklædningsrummet.   
 
Interessegruppen HS Trim drives af dem, der føler sig kaldet - så længe der basis for det. De voks-
ne motionssvømmere kommer især fra bobleholdene mandag og onsdag, samt det store voksenmo-
tionshold lørdag morgen, men alle voksenmotionister som føler sig tillokket af HS Trims aktivite-
ter er velkomne. Jo flere jo bedre. 
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Åbentvandssvømning ”Openwater” 
Åbentvandssvømningen, som også har været tæt tilknyttet aktiviteterne i tri-afdelingen, har sikkert 
med aflysningen af Christiansborg Rundt stævnet fået noget af et knæk på landsplan. Men bortset 
fra det, har der i Haslevs Åbentvandskaravane (som vores jyske kolleger har døbt os) været masser 
af aktiviteter: Svømning i Kimmerslev Sø et par gange om ugen hele sommeren og svømning i Sø-
torup Sø i juli måned, idet Gisselfeld efter en ansøgning fra åbentvandssvømmerne gav tilladelse til 
at bruge søen hver onsdag kl. 17:00. Tak til Gisselfeld - vi sender en ansøgning mere i foråret. 
 

Vansbrosimningen 
Hovedbegivenheden har som sædvanlig været det mere end 50 år gamle, traditionsrige stævne 
”Vansbrosimningen”, som finder sted i en forlænget weekend i juli i Dalarne i Sverige, og som i 
2011 havde rekorddeltagelse med over 13.500 deltagere på de forskellige distancer fra 1 km til 3 
km. Vi var med for 7. gang. I Haslevposten kunne man læse følgende lille beretning om turen, som 
giver et ganske godt indtryk af ånden i arrangementet:  
 

Stævnet dannede også ramme om svenske og nordiske mesterskaber på 5 og 10 km, hvor Es-
bjergsvømmerne Mathilde Sørensen og Niklas Luplau gjorde rent bord ved at vinde samtlige 
distancer inkl. det prestigefyldte Vansbrosimningen og Tjejsimmet, hvor vinderen får sit navn 
indgraveret på en bautasten. Mathilde og Niklas samt to andre elitesvømmere fra Esbjerg bo-
ede sammen med os i den efterhånden veletablerede Haslevlejr på sportspladsen.  
 
Og selv om svømmerne fra Haslev ikke kan levere så imponerende resultater som Niklas og 
Mathilde, ligger de absolut i den gode ende af resultatlisten. Særligt skal nævnes Nadja Joy 
Tønnesen, som lige var vendt hjem fra Handicap OL i Athen, hvor hun opnåede en sølvmedal-
je på 800 m og en bronzemedalje på 1500 m. Hun slog sine trænere Jan og Palle i samtlige 
løb i Vansbro – undtagen Tjejsimmet, som er 1 km kun for kvinder! 
 
Men Vansbro er ikke kun for eliten. Her er plads til alle og en anden måde at komme på podi-
et er at svømme 7 år, så opnår man nemlig ”Älvarnes Blå Band” og bliver hyldet på scenen. I 
år var det Lars Bernhøft, Palle Mølbak og Jan Kiholms tur til at modtage den ære. Til næste 
år har Tom og Josephine Christensen mulighed for at erhverve det blå bånd og det vil betyde, 
at Josephine er den yngste nogensinde, som opnår det. Hun svømmede nemlig sin første 
Vansbrosimning, som bare ni-årig. 
 
Som noget nyt var der arrangeret både maraton og triatlon i forbindelse med svømmeweeken-
den. Jan og Marianne Kiholm gennemførte maratonløbet, som var en barsk sag i kuperet og 
udfordrende terræn fyldt med stikkende og bidende insekter – og fantastisk flot og afvekslende 
natur. Jan Roman Rohde gennemførte om lørdagen en halv ironman i bagende sol og fin stil. 

 
Tom Christensen har ført lidt statistik over, hvem og hvor mange, der har været med i Vansbro - og 
hvilke løb de har deltaget i. I alt 31 af klubbens medlemmer har i årenes løb været med deroppe en 
eller flere (eller alle) gange, og normalt har 15-20 medlemmer fra 10 år til over 70 år været med. I 
2011 var det med 10 deltagere bundrekord, men bestyrelsen har besluttet fortsat at betale startgeby-
ret til et af løbene i 2012 - forudsat at mindst 12 tilmelder sig.  

Dansk Svømmeunions Åbentvandspris 
En helt særlig begivenhed i 2011 var overrækkelsen af Dansk Svømmeunions Åbentvandspris til 
vores DHIF-svømmer Nadja i Idrættens Hus 14. maj. Danielle Keller, bestyrelsesmedlem i Dansk 
Svømmeunion sagde blandt andet til Nadja:  
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Du er svaret på, hvad en rigtig åbentvand-svømmer er for en størrelse. Og du er til stor inspi-
ration for alle, som deltager i åbentvand-svømning – unge som ældre, elitesvømmere som mo-
tionister. Du udviser fightervilje – og det altid med et stort smil på læben uanset vejrforhold 
og distance, der skal tilbagelægges.  

Danielle, som i øvrigt også boede i vores lejr i Vansbro, fremhævede også, at Nadja deltog i samtli-
ge af Dansk Svømmeunions åbent vand-stævner i 2010. Det blev til i alt ni arrangementer rundt 
omkring i Danmark både på korte og lange distancer. Desuden blev det nævnt, at hun også er aktiv 
deltager ved åbent vand-konkurrencer i udlandet og har deltaget i det populære Vansbrosimmningen 
i Sverige i en årrække. Og som toppen af det hele, at hun var blevet udtaget til at repræsentere 
Danmark i halvanden kilometer åbent vand ved Special Olympics World Summer Games i Athen i 
juni måned, hvor hun som nævnt ovenfor erobrede en sølv- og en bronzemedalje. 

Nadja er en god ambassadør både for svømmesporten og for Haslev, så Nadja har vi i bestyrelsen 
også bevilget et tilskud til OL-deltagelsen og en række stævner i DHIF-regi. 
 

Bestyrelsen 
På sidste generalforsamling lykkedes det at finde kandidater til alle poster og efter konstitueringen 
på det første bestyrelsesmøde havde vi fordelt kasketterne sådan: Jeg fortsatte på formandsposten - 
og igen som kontakt til tri-afdelingen. Knud Petersen fortsatte som næstformand, bistået af Peter 
Compen i arbejdet med især svømmeskolen, livredderprøverne og hvervningen af instruktører. Ken-
neth Svenstrup fortsatte som sekretær - og i praksis som bestyrelsens hoveddrivkraft i sponsor-
svømningen. De to nyvalgte Christina Westermann og Rosie Brady fik k-afdelingen som ansvars-
område og til kassererposten valgtes Trine Leerskov. Det kan alt sammen ses på hjemmesiden, hvor 
man også lidt mere præcist kan se, hvem der sig af hvad i bestyrelsen. 
 

Bestyrelsesmøder 
Vi har siden sidste generalforsamling holdt i alt 9 bestyrelsesmøder. Vi har igen holdt møderne i 
vores mødelokale i HAL A, og det vi beskæftiger os med kan medlemmerne følge med i ved at læse 
mødereferaterne på hjemmesiden. Dette fordi vi tilstræber åbenhed i arbejdet - selvfølgelig uden at 
udlevere nogen. Da konstitueringen og forretningsordenen efter det første bestyrelsesmøde var på 
plads, var det bare at gå i gang.  
 
Første prioritet havde som nævnt i beretningen på sidste generalforsamling oprydningen i økonomi-
en og indkøringen af kassererfunktionen. Det tog Trine sig af med imponerende ro og overblik, som 
det også fremgår af de foreløbige resultater i årets regnskab.  
 
Undervejs i sæsonen dukker der også andre opgaver op. Bl.a. skal nævnes et tilbud om et tættere 
samarbejde med Køge Svømmeklub om instruktører og konkurrencesvømning. Bestyrelsen havde 
et møde med to repræsentanter fra Køge, men skønnede efterfølgende at Køge havde en lidt anden 
dagsorden med det hele end Haslev. Så foreløbig er dette lagt på hylden.  
 
Der var også kommet mange henvendelser fra medlemmer i hallen, som efterlyste et telefonnummer 
til klubben på forsiden af hjemmesiden. Det mest nærliggende var at sætte nummeret til formanden 
ind nederst på siden - så det gjorde jeg en gang i foråret i forbindelse med den almindelige opryd-
ning på hjemmesiden. Men efter rigtigt mange telefonsamtaler, besluttede vi alligevel efter sommer-
ferien at slette det igen. Man kan stadig ringe til svømmeklubben, men nu står der simpelthen ”tlf: 
Bestyrelsen”, og medlemmerne må gennem menupunktet Bestyrelse før de finder telefonnumre på 
de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Så har vi fået det fordelt lidt mellem os.  
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Ansættelse af k-trænere 
I K-sammenhæng var det på Christinas initiativ afholdelsen af MUS-samtaler med de fire k-trænere. 
Jeg deltog selv i disse samtaler og det var positivt at opleve hvor meget de enkelte trænere, havde at 
byde ind med hver for sig. Det var dejligt at opleve en trænergruppe, som for alvor ønskede at være 
med til at bære k-arbejdet i en retning, som passede med bestyrelsens holdning. Noget senere måtte 
vi bruge endnu flere kræfter på k-afdelingen, da cheftræneren Henrik Larsen valgte at stoppe efter 
en del uenighed med trænere, forældre og bestyrelse om principperne for hvem der skulle med på 
træningslejr og hvorfor.  
 
Enden på det hele blev, at den cheftrænerfunktion med en kontraktansættelse, der siden klubbens 
start har været en grundsten i k-afdelingen, blev erstattet af et trænerteam, som arbejder ikke efter 
en kontrakt, men en lønaftale, der baserer sig på de samme principper som aflønningen af vores 
øvrige instruktører. Det nye trænerteam har også ønsket at påtage sig et medansvar for gradvist at 
indføre og overholde et regulært budget for k-afdelingen. Dette arbejde er vi bestemt ikke færdige 
med, men det vigtigste er også, at der er taget hul på det, og at vi sammen ser i samme retning. 

Fordeling af bassintid 
Samtidig med disse forhandlinger skulle fordelingen af bassintid på plads, som den skal hvert år 
inden vi kan gøre klar til forhåndstilmeldingen på hjemmesiden i foråret. Det kan blive en sej øvelse 
at få det hele til at gå op, hvis der er behov eller ønsker om mere bassintid for et eller flere hold. Det 
var især Knud og jeg der var involveret denne dialog med de forskellige hold. Bestyrelsens opgave 
er i denne forbindelse at dele sol og vind lige ud fra et overordnet synspunkt - og det kan være svært 
ikke at komme på tværs af enkeltholds interesser. Det var om ikke ligefrem årsagen, så dog anled-
ningen til at en flok tri-flok brød ud og dannede den nye tri-klub 2TRI.  

Instruktørsamling 
Når bassintiderne og den nye sæson er på plads, skal der skaffes instruktører til de mange hold. Vi 
skal bruge ca. 60 instruktører, så det er hvert år en kæmpe opgave. Som altid lykkedes det ikke af 
sig selv - men med en utrættelig indsats fra især Knud. Knud var også primus motor på planlægnin-
gen og afviklingen af instruktørsamlingen lige efter sommerferien, hvor instruktørerne blev delt i tre 
hold: instruktører med hovedopgave i det lille bassin, instruktører for børnehold i det store bassin 
og instruktører for voksenmotionshold. Undervisningen i bassinet for disse tre hold blev varetaget 
af henholdsvis Tom Christensen, John Olesen og Marianne Kiholm. Til demonstration af opvarm-
ningsøvelser på land havde Knud hvervet Tina Corneliussen, som i sin egenskab af fysioterapeut 
havde sammensat et lille standardprogram, der var særligt egnet til at forberede de rigtige muskel-
grupper til udskejelserne i bassinet. 

Hjemmesiden 
Af andre opgaver, der er blevet løst i årets løb skal også nævnes oprydningen på hjemmesiden, som 
jeg i sidste beretning lovede ville være et indsatsområde. Meget af det gamle er smidt ud, de vigtig-
ste hovedmenuer er opdateret med et par fornuftige undermenuer og hele instruktørhåndbogen er 
lagt ind i digital form uden de forældede oplysninger, der kendetegnede den gamle version.  Arbej-
det med hjemmesiden er ikke færdigt. Det bliver det aldrig. Den skal hele tiden rettes til, så den 
passer med alt det nye der sker.  
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De fysiske rammer 
Udover svømmehallen råder vi også over et lille tekøkken ved siden af billetsalget. Her har instruk-
tørerne postbakker og medlemmerne har mulighed for at lave en kop kaffe eller te. Desuden har vi 
et lille mødelokale i Hal A og et noget større klublokale i hal B til deling med KFUM og HCM. Alt 
hvad der vedrører driften af disse to lokaler klares i et samarbejde med halinspektør Per Høgh Niel-
sen. Tak til Per og hans stab for godt samarbejde. 

Svømmehallen 
Vi har et godt samarbejde med personalet i Haslev Svømmehal. Det meste klares i den daglige kon-
takt til hallens personale - hvad enten det nu er svømmehallens leder, Peder Jørgensen eller en fra 
hans stab. Dette lader sig let gøre, fordi flere af svømmeklubbens medlemmer og instruktører er 
eller har været ansat i svømmehallen i kortere eller længere tid. Ellers mødes vi et par gange i løbet 
af sæsonen, hvor vi udveksler datoer, ønsker og forventninger m.v. for det kommende halvår. Tak 
til Peder og hans folk for godt samarbejde. 

Fitnesscenteret 
Ren Fysik er blevet en god nabo for svømmeklubben. Muligheden for at kombinere svømningen 
med styrketræning i maskinerne eller konditionstræning i form af spinning bliver udnyttet ikke kun 
af k-svømmerne, men af mange af klubbens andre medlemmer. Så selv om det med inddragelsen af 
mellemgangen mellem billetsalget og fitnesscenteret har kostet svømmeklubben et næsten gratis 
mødelokale, har vi med naboskabet fået mange nye fordele. Tak til Jesper for imødekommenhed og 
godt samarbejde.  

Haslev-Hallerne 
Da selskabslokalernes forpagter i 13 år Gerda Brunk i juli stoppede sin forretning, blev også møde-
lokalerne ved siden af herrernes omklædningsrum ledigt. Vi har siden svømmeklubbens start været 
interesseret i dette område som klublokale, så vi sendte forhåbningsfuldt (efter at have forhørt os 
om priser for leje af klublokale hos de andre idrætsforeninger i byen) et tilbud til Haslev-Hallernes 
bestyrelse.  
 
Men som alle nu ved blev selskabslokalerne overtaget af nye forpagtere, Lotte og Karsten Kjelle-
rup, som de sidste fem år har forpagtet Førslev Forsamlingshus. De nye forpagtere viderefører ud 
over selskabslokalerne også det lille cafémiljø lige inden for hovedindgangen i Hal B, hvor vi 
kommer forbi på vores vej til det fælles klublokale, vi deler med Haslev cykelmotion og KFUM. Vi 
ønsker selvfølgelig Lotte og Karsten velkommen og glæder os til samarbejdet, selv om de snuppede 
klublokalet for næsen af os. Det var bestemt heller ikke blevet billigere end klublokalet i Hal B og 
vores noget mindre mødelokale i Hal A… 
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Fremtiden 
 
Jeg plejer at slutte beretningen af med et par løftede pegefingre og et par ord om fremtiden - og så-
ledes også her. Denne gang vil jeg begynde med et lille citat: 
 

Fællesskabet er et bærende element i vort samfund, men fællesskabet eksisterer bedst der, 
hvor hver enkelt føler det naturligt at yde sit. Vi kan ikke overlade til andre eller til tilfældig-
hederne, hvordan vi skal komme videre.  

 
Ordene er hentet fra Dronning Margrethes nytårstale - og skifter vi udtrykket vort samfund ud med 
vores svømmeklub er det tydeligt for de fleste, hvor jeg vil hen med det. Svømmeklubben er ikke et 
serviceorgan, hvor ”medlemmerne har krav på” på dit og dat. Når man melder sig ind i en forening, 
en det en selvfølge, at man vil yde sit. Man byder ind med det man er bedst til. Dronningen siger 
lidt senere i sin tale: 
 

Vi har alle et medansvar. Mange har taget et sådant medansvar på sig og yder en stor frivillig 
indsats. Det sker såvel gennem landsdækkende organisationer, som ved små lokale initiativer 
eller blot ved en opmærksom, hjælpende hånd i det helt nære og konkrete. Det er en hjælp, 
som betyder mere end vi ofte forstår. 

 
Det er dejligt at Dronningen har lagt mærke til os og siger det højt og tydeligt i TV. Det er også 
dejligt at se denne holdning praktiseret hos flere og flere af medlemmerne. Der er i denne sæson 
rigtigt mange nye instruktører og andre frivillige, der er kommet på banen og har påtaget sig deres 
del af opgaverne. Fremtiden tegner lyst.  
 
Og alligevel ønsker jeg - som nogle har vist længe og som det ses på dagsordenen - ikke genvalg til 
bestyrelsen. Og hvorfor ikke - er jeg træt af det? Bestemt ikke. Det giver mig dyb mening at løse 
opgaver i svømmeklubben og altså også i bestyrelsen. Jeg holder fortsat meget af at svømme og at 
være instruktør for voksne motionister, der vil lidt mere med svømningen. Og det vil jeg selvfølge-
lig fortsætte med som menigt medlem - og i øvrigt frivillig til alle mulige ad-hoc-opgaver ligesom 
som Essendrop og alle de andre meget engagerede medlemmer, der har været med endnu længere 
end jeg. 
 
Det nye administrationssystem er efterhånden kørt ind, så alle i bestyrelsen kan tage del i de admi-
nistrative opgaver. Kasserer-funktionen er med Trine Leerskovs sobre og solide arbejde blevet inte-
greret i programmet på hjemmesiden, og alle i bestyrelsen har mulighed for at følge med i regnska-
bet og økonomien. Som jeg ser det, er der altså ikke store forandringer lige om hjørnet.  
  
Tidspunktet er også godt nu, hvor ingen andre i bestyrelsen træder ud. Der skal kun vælges en for-
mand og der sidder faktisk flere velkvalificerede og rutinerede medlemmer i den nuværende besty-
relse, der uden videre kunne overtage posten - hvis ikke det allerede var lykkedes at finde en villig 
og velkvalificeret formandskandidat.  
 
Jo, fremtiden tegner godt. 
  
. 
 


