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Bestyrelsens beretning for året 2018 
 

20 års jubilæum. Haslev svømmeklub blev stiftet i februar 1999 og har dermed eksisteret i 20 år. 

2018 i Haslev Svømmeklub er endnu engang forløbet til stor tilfredshed for svømmere, trænere, 

andre tilknyttede og Haslev Svømmeklubs bestyrelse.  

Hoved aktiviteter er svømmeskole undervisning og konkurrencesvømning. Herudover er der 

afviklet en masse andre aktiviteter hvor der bl.a. skal nævnes Haslev Vinter Cup, 

distancesvømning, klubmesterskab, livredningsundervisning, Aqua-Camp, kulturnat, foreningernes 

dag - svømmeklubben takker alle trænere, instruktører, medarbejdere, forældre, 

svømmehalspersonale for en altid prisværdig indsats.  

Sommerperioden blev for flere hold forlænget med maj måned. Afslutningen af sæson 17/18 og 

opstart af nuværende sæson er forløbet godt og med god tilslutning af nye svømmere. 

Juleafslutninger blev afholdt på tværs på de forskellige svømmehold med større og mindre sociale 

arrangementer. 

Generalforsamling blev afholdt i februar; her blev formanden samt to af medlemmerne genvalgt.  

2 nye medlemmer indtrådte og 2 var ikke på valg. Bestyrelsen konstituerede sig på efterfølgende 

bestyrelsesmøde. I juni udgik daværende næstformand og bestyrelsen konstituerede sig herefter 

igen i august. 

Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2018 samt flere udvalgsmøder.  

Svømmeklubben indgår i Folkeoplysende forening i Faxe Kommune med henblik på også at have 

indflydelse på hvordan kommunens midler tildeles. 

Ligeledes indgår vi løbende i dialog med forvaltningen om de driftsmæssige udfordringer som der 

er i svømmehallen - herunder at selve hallen er nedslidt på mange områder. Indimellem er det 

område som giver vore medlemmer og instruktører udfordringer i hverdagen. 

Haslev Svømmeklub deltager i dialogen om etablering af nye svømmefaciliteter (svømmehal). 
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Sponsorerer og Samarbejdspartnere 

 
EDC Haslev er fortsat svømmeklubbens hovedsponsor. Nu aftale er indgået for 2019.  
I 2018 har EDC Haslev støttet klubben med kontant beløb samt annoncer i Haslev Posten. 
Svømmeklubben takker EDC Haslev for den fortsatte support. 
Se også under Konkurrence afd. 
 
 
 
Derudover takkes klubbens øvrige større sponsorer:  
Alle sponsorer ved årets ’Sponsor svømning’ 
Danske Banks Haslevfond, DGI, Næstved Storcenter, Rema 1000 Haslev 
Diverse private sponsorater  
 
Aktivitetsudvalget står altid klar ved arrangementer for klubben, stævner, samt endog ved 

svømmehallens aktiviteter. Aktivitetsudvalget takker også for alle de generøse bidrag der er 

modtaget til videresalg af kage, toast mm. Overskud tilgår konkurrence afdelingen.   

Svømmehallens ledelse og personale har svømmeklubben som altid haft et godt samarbejde med i 
det forløbne år.  Personalet er altid hjælpsomt og er en naturlig del af de daglige aktiviteter der 
sker i og omkring klubben – Stor tak til alle. 
 
Dansk Svømmeunion har igen i 2018 rådgivet og deltaget i aktiviteter ved svømme camp, 
instruktør kurser samt bestyrelsesarbejde. 
 

Gennemgang af medlemsregister. 
 

Alder Køn Antal 2017 Antal 2018 

Mellem 0-12 år Mand 302 313 

Mellem 13-18 år Mand 31 31 

Mellem 19 - 24 år Mand 2 1 

Mellem 25-59 år Mand 50 48 

60 år og derover Mand 29 30 

Mellem 0-12 år Kvinde 322 318 

Mellem 13-18 år Kvinde 35 30 

Mellem 19 - 24 år Kvinde 4 4 

Mellem 25-59 år Kvinde 55 62 

60 år og derover Kvinde 125 127 

I alt medlemmer i Haslev svømmeklub 955 964 
    

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinseaTt4HYAhVS_KQKHVPKD7sQjRwIBw&url=https://www.poulerikbech.dk/logo/&psig=AOvVaw2i3N2oT4GcMkCgTpdNj6cL&ust=1513063562198972
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Træner/instruktør/bestyrelsen 
 

Under 25 år 31 

Over eller 25 år 24 

Livredning 39 

 

Udviklingen i medlemstallet er for opadgående om end begrænset. Det er stadig en udfordring at 

fylde de tidlige eftermiddagshold op i svømmeskolen. Der vil i kommende sæson blive arbejdet 

henimod at rykke klubbens tider samt omfordele holdene hvorved at opnå vandtid hvor flere vil 

have mulighed for deltagelse. Halfordelingsplan foregår i samarbejde med andre klubber der 

benytter svømmehallen. 

Hjemmeside 

Haslev Svømmeklubs hjemmeside vedligeholdes fortsat af Jørgen Essendrop der løbende holder 
den opdateret, derudover varetager forskellige IT arbejder, et stort og uvurderlig arbejde. Tusind 
tak. 
På foranledning af ’Klubmodul’ vil der I 2019 forekomme tilpasninger af layoutet så det bliver 
mere tidssvarende. 

Økonomi 

Haslev Svømmeklub kommer ud af 2018 med et lille overskud på ca. 7.500 kr. 

Det er et rigtigt fint resultat, da det var budgetteret med et underskud på 76.000 kr. 

Årsagen til det flotte resultat skal ses i, at klubben har opnået mange sponsorater og andre 

indtægter. Der har været en stor indsats for at søge fonde, kommunale puljer, indtægter 

fra Haslev Vinter Cup i 2018, samt haft en god indtægt ved at udbyde livredning til nogle af de 

foreninger og institutioner som har brug for dette. 

Uden alle disse tiltag, som næsten genererer 45 % af de samlede indtægter, var det ikke muligt at 

sikre samme tilbud med de indtægter som kommer ind fra kontingenterne alene, og det er en 

væsentlig årsag til klubbens sunde økonomi sammenholdt med et fornuftigt kontingent niveau. 

Igen i år har disse indtægter medført, at man kunne øge nogle omkostninger, f.eks. har der igen 

været behov for ny beklædning til instruktør- og hjælperkorpset, og bruge nogle midler på 

uddannelse, samt deltage i nogle omkostninger i svømmehallen for at løfte det generelle niveau. 

Det er positivt, at dette er muligt, samtidig med, at kontingentet har været holdt i ro igennem flere 

år. Det er en sund økonomi, og der er et fornuftigt sammenhæng imellem indtægtsgrundlag og de 

aktiviteter som udbydes. 
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Svømmeskolen 
Svømmeskolen har haft et lidt faldende medlemstal på ca. 20 medlemmer. Det er især de tidlige 

børnehold, der mangler svømmere mandag og onsdag kl. 15.00. Svømmeskolen har p.t. ingen på 

venteliste, vi har for første gange i mange år fundet plads til de ventende på listen.  

Vi har i år ikke haft mange udfordringer med børn, der er kommet på forkerte hold, vi har været 

meget OBS omkring dette, og vi er blevet bedre til at flytte dem fra det lille bassin til det store når 

de var parate, det har også hjulpet at vi har oprettet et hold i det lille bassin der hedder Meget 

øvet, der bliver man parat til det store bassin.  

Vi har indskærpet overfor vores instruktører, at de skal være opmærksomme og præcise, når de 

anbefaler, hvilke hold barnet skal gå på til næste sæson. 

Svømmeskolen har strammet op vedrørende oprykning til T-holdet for at sikre at børnene matcher 

kravene for deltagelse på T-holdet. Samarbejdet og kommunikationen med K-afd og 

svømmeskolen er blevet 100 % forbedret og vi har i år fået 3 svømmere fra svømmeskolen til T-

holdet.  

Vi har gennem 2018 fortsat med uddannelse af nye instruktører, således vi kan fastholde vores 

høje faglige niveau i undervisningen. Vi har fået 2 nye instruktører. Og vi har implanteret træning 

med DSU til hjælpetrænerene samt Instruktørerne så vi hele tiden er up- to date med hvad der 

sker af nye tiltag i svømmeverdenen. 

Livredning 

 
Livredderkursus og prøveafvikling afholdes i maj måned. I 2018 for 42 af vore egne instruktører og 

13 instruktører fra andre klubber der er brugere af Haslev svømmehal. 

I skole regi har 25 svømmelærere i Faxe Kommune modtaget livredderkursus og afgivet prøve. 

I Faxe Svømmehal har der været afholdt livredderkursus og prøveafvikling for 16 instruktører fra 

Roklubben Viking og Rønnede IF´s Svømmeafdeling. 

Derudover har svømmeklubbens 3 livredderdommere medvirket ved prøveafviklingen for Haslevs 

Sportsdykkere og personalet i Haslevs og Faxes svømmehaller. 

Tak til Jørgen Essendrup og Svend Erik Gade for arbejdet med undervisning og afholdelse af 
prøverne. 
 
Man kan læse mere omkring livredning på Haslev Svømmeklub’s hjemmeside. 
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Instruktører 

Der er fortsat stort arbejde med uddannelse og afholdelse af diverse prøver. 
 
Hjælpeinstruktørkursus blev afholdt i efteråret i samarbejde med Dansk Svømmeunion og 
Svømmeskolen. 18 deltog  
 
Der er uddannet 2 instruktører under DGI grunduddannelse  
 
Der er som det er lovbestemt indhentet børneattester for alle instruktører og hjælpeinstruktører 
over 15 år. Attester indhentes elektronisk. 
 

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

indsats. I 2018 har det været muligt at besætte alle instruktørjob og fortsat 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 samt løbende efteruddannelse. 

Instruktørsamling 

Instruktørsamling foregik den 18. august. I år var fokus på de mange praktiske ting der skulle 

gennemgås, da den nye personlov gik i kraft.  Vi har fået oprette alle instruktører og 

hjælpetrænere med en ”kontrakt” samt guidelines, så alle følger den røde tråd i klubben.  

Som altid blev nye og gamle instruktører orienteret om den kommende sæson i klubben. 

Svømmeskolen vil øge indsatsen fremadrettet for at få instruktører på kursus eller op følgende 

seminarer. Efteruddannelse prioriteres så trænere kan få inspiration, formidle og fortsat udøve 

kompetent undervisning. 

Mikrostævne 

I 2018 blev vi desværre nød til at aflyse vores mikrostævne da der var for få deltagere, vi mener 
det var på grund af datoen var for tæt på efterårs ferien, i 2019 prøver vi igen men det holdes i 
Maj, hvor vi har lavet nogle nye tiltag, blandt andet ved at uddele programmet så alle får det 
fysisk, og ikke skal på nettet og læse om det, vi har store forventninger til øget deltager antal ved 
dette stævne. 

STOR tak til stævneleder Tom Christensen der altid er aktiv og følger op.  

Svømme-camp 

Årets svømme-camp foregik den første uge af skolernes sommerferie. Svømme-camp er et tilbud 

til børn mellem 7-12 år, Tilbuddet er både for børn fra svømmeskolen og andre, der gerne vil 

bruge dage på leg og motion i vand. 
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Svømme-camp er et samarbejdsprojekt mellem Svømmeskole, Dansk Svømmeunion samt Rema 

1000. Susanne Schultz ledede svømmeskolen i samarbejde med hjælpeinstruktører og livreddere. 

Ugen blev afviklet i god ånd og tilbagemeldingerne fra børn og forældre var meget positive. 

Af tidligere erfaringer fik vi booket svømmehallen hele dagen så børnene ikke skulle ud på skolen 

og lave aktiviteter, det virkede super godt og vi fortsætter dette arrangement til sommer.  

På lignende vis som andre sommerskoler blev der opkrævet en egenbetaling på 550 kr. pr. barn, 

hvoraf 100 kr. blev videresendt til Dansk Svømmeunion. 50 glade og motiverede børn deltog. 

Svømmeskolen påtænker at fortsætte med tilbuddet i 2019 

Haslev Vintercup 2018 

I januar 2018 blev der afholdt Haslev Vinter Cup. I forhold til de øvrige år denne gang med rigtig 

mange deltagere. Der var ros fra de deltagende klubber. Stor tak til Tom Christensen for 

planlægning og afvikling af det fine stævne.  

Stævnet gav et pænt overskud på knap kr. 20.000. 

Arrangementer i samarbejde med Haslev Svømmehal m.fl. 
 

DEN STORE SVØMMEDAG blev afviklet i Haslev Svømmehal i samarbejde med de lokale 
svømmeklubber 
Søndag den 7. oktober kl. 10-16 
201 tog imod udfordringen og deltog i DEN STORE SVØMMEDAG i Haslev Svømmehal, hvor der i 
alt blev svømmet 169.825 meter.  
Dagens længst svømmede distance var på 12.000 meter, herefter var distancer på 8.000 meter, 
7.150 meter, 6.000 meter, 5.000 meter og derunder. 
Se alle resultaterne i Haslev Svømmehal alfabetisk ordnet! 
Se alle resultaterne i Haslev Svømmehal ordnet efter distance! 
På landsplan konkurrerede 37 svømmehaller om en placering på følgende områder: 
- Flest deltagere i vandet. Her blev Haslev nr. 13. 
- Flest deltagere i forhold til byens størrelse. Her blev Haslev nr. 22.  
- Flest svømmede meter. Her blev Haslev nr. 14.  
- Se landsresultatet her! 
Svømmedagen blev afviklet i en god stemning med et godt samarbejde mellem medhjælpende 
forældre, svømmeklubbernes medlemmer og svømmehallens personale. Tak til alle. 
 

  

https://haslevsvoemmeklub.dk/cms/ClubHaslev/ClubImages/Resultater/Svoemlangt2018alf.pdf
https://haslevsvoemmeklub.dk/cms/ClubHaslev/ClubImages/Resultater/Svoemlangt2018dist.pdf
https://www.svoem.org/Discipliner/Bredde/Aktiviteter/Den-Store-Svoemmedag/Resultater-i-aar/
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Distancesvømningen i 2018: 

Dag 1:  
82 deltog i mandagens distancesvømning og der blev svømmet 142,75 km, et gennemsnit på 1741 
meter pr. deltager. Dagens længste distancer på 5.000 meter blev svømmet af Anna Petersen, 
Laurits Thøfner, Lærke Møller og Sisse Olesen. 
Dag 2:  
85 deltog i onsdagens distancesvømning og der blev svømmet 164,6 km, et gennemsnit på 1936 
meter pr. deltager. Dagens længste distance på 10.000 meter blev svømmet af 12 årige Lærke 
Møller, en rigtigt flot præstation. Sarkhbon Hussein og Linda Tietze svømmede 5500 meter. 
9 svømmere svømmede 5.000 meter. Det var Nicoline Jakobsen, Maja Svenstrup, Nicoline Hansen, 
Julie Schilling, Anna Petersen, Eva Rolsted, Cecilie Engsted Larsen, Nicole Jensen og Petrine R. E. 
Sørensen. 
Dag 3: 
48 deltog i lørdagens distancesvømning. Der blev svømmet 93,65 km, et gennemsnit på 1951 
meter pr. deltager. Dagens længste distance blev 5.000 meter, som blev svømmet af 3 svømmere: 
Anna Petersen, Nicoline Hansen og Johnas Dahrup 
 
En stor tak til forældre og svømmere, der medvirkede som banetællere!  
   
Se alle resultaterne i distance orden her!   Se alle resultaterne i alfabetisk orden her!  
 

Kulturnat 2018. 

Arrangementet med åbent hus i svømmehallen var en ikke en stor succes denne gang, selvom vi 

have lavet mange ekstra tiltag, som FB samt annonce i Faxe avisen, kom der ikke særlig mange. 

Vi vil i samarbejde med svømmehallen og andre svømmeskoler samt Tri klubben, forsøge at lave 

nye tiltag næste gang så vi får den samme succes som vi har haft tidligere år.  

Nye tiltag i svømmeskolen. 

Drive – in vandgymnastik 
Hvis man er forhindret i at deltage på det hold, man er tilmeldt, kan man møde på et af de andre 
hold indenfor samme uge. 
 
Aktiviteter for forældre 
Mens børnene er til svømmeundervisning, kan forældrene tilbydes kursus i livredning, 
løbetræning mm. 
 
Tilbud til børn med særlige behov 

https://www.haslevsvoemmeklub.dk/cms/ClubHaslev/ClubImages/Distancesvømning/Distancesvomning2018dist.pdf
https://www.haslevsvoemmeklub.dk/cms/ClubHaslev/ClubImages/Distancesvømning/Distancesvomning2018alf.pdf
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Vi tænker at lave et speciel hold i næste sæson, lørdag morgen med Tom som instruktør, for børn 
med særlige behov, det kunne for eksempel være børn med diagnoser.  
svømmeskolen vil gerne have fokus på undervisning af børn med særlige behov, og børn som ikke 
kan være med i en almindelig undervisning.  

Konkurrenceafdelingen 

Trænere: 
K-træner og træner for K-holdet: John Olesen 

T-træner og hjælpetræner på K: Kristian Svenstrup 

Tekniktræner K og T:  Michael Andersen 

Hjælpetræner på T:  Emmely Andersen 

Der er ved udgangen af 2018 4 trænere tilknyttet K afdelingen, hvor der inden sommerferien var 5. Nyt er, 

at der er tilknyttet en tekniktræner, hvilket har betydet øget fokus på hver enkelt svømmer i forhold til 

mere fokuseret træning med teknik. Samarbejdet i trænerteamet er rigtig godt, og de har sammen leveret 

nogle rigtig gode resultater. 

Svømmere: 
Der er pt. 23 svømmere på K-holdet og 11 svømmere på T-holdet. Der arbejdes hele tiden sammen med 

svømmeskolen i forhold til at tilbyde svømmere fra svømmeskolen mulighed for at prøve sig af på 

talentholdet. K-afdelingen er rigtig glade for det gode samarbejde med svømmeskolen. Det fungerer nu 

rigtig godt. Målet er, at T-holdet skal have ca. 15-20 svømmere og K-holdet 25-30 svømmere. 

Sponsorer og sponsorsvømning: 
2018 sponsorsvømmestævnet var en stor succes. Der blev svømmet hele kr. 118.000 mod 85.000 i 2017, og 

det er lykkedes os at få knap 114.000 af dem i hus. Det er et rigtig godt resultat. 

Herudover er der i 2018 blevet etableret et sponsorudvalg, der har til opgave at søge midler til ikke bare K-

afdelingen, men til hele svømmeklubben. Sponsorudvalgets arbejde har indtil videre betydet, at K-

afdelingen har modtaget et legat fra DGI på kr. 25.000 og et sponsorat fra Næstved Storcenter på kr. 

10.000. Desuden er der givet et privat sponsorat, der er brugt til en ugentlig Yoga-træning, der foregår i 

HTTs træningslokaler umiddelbart inden onsdagens aftentræning.  

EDC, der er klubbens hovedsponsor, har udover støtten til klubben, også støttet K-

holdet, bl.a. med tilskud til tekniktræning, der blev brugt til tekniktræner i sæson 

2017/2018. 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinseaTt4HYAhVS_KQKHVPKD7sQjRwIBw&url=https://www.poulerikbech.dk/logo/&psig=AOvVaw2i3N2oT4GcMkCgTpdNj6cL&ust=1513063562198972
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Klubtøj: 
K-afdelingen får stadig deres tøj fra Sportigan i Haslev. Aftalen løber indtil udgangen af 2019. 

 

Årgangsmesterskaber 
K-afdelingen har haft deltagere både ved Danske Junior Mesterskaber, Danske Årgangs Mesterskaber og 

regionsmesterskaberne. Det er en super flot præstation overhovedet at kvalificere sig til disse stævner, og 

K-holdet i Haslev har med den træningsmængde vi kan tilbyde, svært med at følge de allerhurtigste. På 

trods lykkedes alligevel for to svømmere, Sisse Berg Olesen og Petrine Rubæk Sørensen, at kvalificere sig til 

hver sin B-finale i hhv. 50 fly (Sisse) og 100 fri (Petrine). De fik begge en rigtig flot 14. plads. Det er første 

gang, vi har haft svømmere i finaleafsnittet ved et Dansk mesterskab for Årgangssvømmere. 

 

Klubmesterskaber 
Klubben afholdt klubmesterskab i slutningen af April. Det var et godt stævne med masser af K og T 

svømmere, men desværre ikke så mange fra Svømmeskolen. 

K afdelingen holdt traditionen tro et aftenarrangement med fællesspisning og overrækkelse af præmier 

ikke kun for klubmesterskabet, men også årets fighter, årets svømmer mm. 

 

Øvrige stævner 
Haslev har deltaget en i del stævner i løbet af 2018. Ud over Haslev Vinter Cup i Januar 2018, har der været 

Landsmesterskaberne i Ikast, der var en stor succes med masser af medaljer. Man har deltaget i Hvidovre 

Grandprix, Harboe Water Games i Slagelse, Hvidovre medley Cup. Ved disse stævner er der blevet svømmet 

rigtig stærkt med masser af personlige rekorder og medaljer. Desuden har Haslev deltaget i de meget 

stærkt besatte stævner Ringsted Cup og Køge Open. Også her gjorde svømmerne det rigtig godt, og det 

lykkedes at få en bronze med hjem fra Ringsted og en sølv og en bronze med hjem fra Køge, der virkelig 

indrammer, at Haslev gjorde det rigtig godt ved disse stævner også. 
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Træningslejr: 
I år var K og T holdet på Bornholm på træningslejr. K holdet fra mandag til fredag og T holdet fra mandag til 

onsdag. Det var en rigtig super tur med masser af gode oplevelser både for svømmere og trænere. 

 

 

 

Aktivitetsudvalg 

Aktivitetsudvalget er drevet hovedsagligt af forældre fra K-afdelingen, i 2018 ledet af Helle Vejlbo 

Hansen, Inge Lise Hansen og Gitte Kongstad. Aktivitetsudvalget afholder møder i løbet af året, 

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

I 2018 kan som tidligere år nævnes den ”Den Store Svømmedag”, Sponsorstævnet, Miko stævne, 

Haslev Vintercup og i samarbejde med Haslev Svømmehal ”Aqua-Disco”. 

Forældre fra K-AFD havde bagt kager, lavet toasts og pølsehorn samt mange sponsorerede kager 

der alle blev solgt sammen med andre forfriskninger. Overskuddet er til glæde for K-afdelingens 

svømmere og forskellige aktiviteter. 
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Officials 

Blandt forældrene i K-AFD er der ved udgangen af år 2018 rimeligt antal tidtagere (modul1) hvor 

antallet af uddannede mål, bane og vende dommer (modul 2) i underkanten. Herudover er der ca 

20 personer med tilknytning til klubben der er uddannet med forskellige moduler. 

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

I 2018 har der igen været fokus på uddannelse af forældre specielt til modul 2, uddannelse af 

enkelte specielt udvalgte til gennemførsel af modul 3, 4 og 6, hvor modul 1 og 2 er 

forudsætningen for optagelse – arbejdet pågår som altid fortsat også i 2018 hvor Gitte Schilling 

varetager arbejdet med at få forældre tilmeldt moduler samt organisere officials til stævner. 

Information omkring uddannelserne kan findes på Dansk Svømmeunion’ s hjemmeside 

http://www.svoem.org/Kurser Liste over klubbens officials er at finde på hjemmesiden. 

OpenWater 

Aktiviteterne har været begrænsede i forhold til svømmeklubbens regi og bestyrelsen har 

vedtaget at udvalget er indstillet indtil videre. Ugentlig svømmetid i hallen fortsætter. 

Visioner for fremtiden 

At Klubbens formål og værdier er i fokus og tilpasses løbende og Haslev Svømmeklub altid kan give 

gode tilbud til nye og eksisterende svømmere. 

Vedligeholde en fornuftig og stabil medlemsskare og kunne opretholde et tidssvarende 

kontingent.  

Det er bestyrelsens ønske fortsat at have en klub i balance hvor der er sammenhold på tværs af 

afdelinger i klubben og det med en dedikeret skare af instruktører, medhjælpere, frivillige, 

bestyrelse m.fl. 

Styrke Konkurrenceafdelingen fremadrettet. Antallet af svømmere i 2018 er øget og afdelingen er 

inde i en udvikling hvor der løbende kommer nye unge svømmere. 

Arbejde henimod at aldersgruppen omkring de 20 år er aktive ud i svømning. 

På bestyrelsens vegne; 

Jesper Kongstad,  
Formand 
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