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Formandens beretning 

 
Nu da jeg er vendt tilbage som fungerende formand for Svømmeklubben har jeg igen i år 
fået fornøjelsen af at give et overblik over det forgangne år i svømmeklubben, og vanen tro 
vil jeg også benytte lejligheden til at perspektivere en smule og forsøge at sætte kursen for 
de kommende år. 
 
Jeg vil starte med en kort gennemgang af personelsituationen i Svømmeklubben. 
 
Generelt kan jeg konstatere, at det er en meget stor udfordring for mange foreninger at få 
rekrutteret og besat den organisation, der skal til for at få opgaverne løst på 
tilfredsstillende vis. Vi har også vores udfordringer på dette område, men overordnet må 
jeg konstatere, at vi er godt kørende. 
 
Igen i 2011 har vi haft en bestyrelse uden afgang, hvilket er medvirkende til at skabe 
kontinuitet og opbygge en vis rutine og erfaring i de arbejdsgange, vi har i bestyrelsen, og 
det kan vi alle nyde godt af. Og der har endda været tale om en fuldt enkadreret 
bestyrelse, der sidste år fik tilgang af to suppleanter, Allan Thorup Svenningsen, der er 
ved at være en gammel kending i klubben og Maiken Berthelsen, der var ny i dette regi. 
Dermed lykkedes det at få hele to suppleanter, som vi har søgt efter de sidste 4 år. 
Jeg selv har ”haft orlov” fra bestyrelsen fra medio 2010 til medio 2011 grundet uddannelse 
i København, hvor næstformanden, Finn Hansen, i perioden har fungeret som formand, og 
derfor har det været et godt tidspunkt for bestyrelsen at få tilgang af ekstra og nye kræfter. 
 
Svømmeudvalget har haft en enkelt udskiftning i løbet af året, hvor Hanne Hansen efter 5 
års tro tjeneste har valgt at trække sig tilbage – Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke 
for en stor indsats til Hanne, og vi håber, at vi stadig får mulighed for at nyde dit selskab 
en gang i mellem. 
Hanne er blevet afløst af Christian Heiberg, og han har kastet sig ind i opgaverne specielt i 
forbindelse med afholdelse af stævner. 
Dermed består svømmeudvalget nu af Allan Thorup Svenningsen, Jette Berntsen, Ole 
Mandrup, og som sagt Christian Heiberg. 
 
Dermed har Svømmeudvalget også udvist stabilitet og kontinuitet, og deres arbejdsindsats 
er altafgørende for det praktiske virke i svømmeafdelingens konkurrenceafdeling, hvor de 
støtter op om svømmeklubbens konkurrenceafdeling med diverse praktiske ting, således 
tingene fungerer for svømmerne, bl.a. ifm. stævner og andre arrangementer.  
Ros til hele svømmeudvalget, I gør en stor forskel, det kunne ikke fungere uden jer, vi er 
glade for jeres indsats, og vi håber på, at I vil fortsætte jeres gode arbejde!  
 
Der har til gengæld været en del udskiftning i trænerstaben. 
2011 blev året, hvor et af vores helt store ikoner i Aabybro Svømmeklub valgte at trække 
sig tilbage. Det drejer sig om vores Cheftræner gennem næsten 20 år, Walther Lundis. 
Jeg kunne bruge en hel aften på at stå og fremhæve Walthers bedrifter og betydning for 
klubben, og alligevel ville det ikke være dækkende. 
Derfor vil jeg blot med den største respekt og ærbødighed – og med en vis sørgmodighed 
– sige tak for en kæmpe indsats. 
 



Walther efterlader naturligvis et kæmpe hul, der skal udfyldes. Og heldigvis har vi i 
klubben to ”gamle” kendinge, som har været villige til at overtage Walthers arbejde. Det 
drejer sig og Marianne Schmidt Madsen og Gitte Hansen, der har overtaget posten som 
Cheftræner og skal vi kalde det assisterende cheftræner for både konkurrenceafdeling og 
svømmeskolen, hvor de tilsikrer den daglige drift af trænerstaben og undervisningen i 
klubben. 
 
Derudover har vi i forbindelse medsommerferien måttet tage afsked med vores 1. holds 
træner i Konkurrenceafdelingen, Michael Nielsen. Det har også været et stort tab for 
klubben, dels grundet Michaels erfaring, men også fordi han var meget vellidt og 
respekteret blandt vores svømmere og deres forældre. 
Også vores træner for talentholdet, Tina Berntsen, har måttet fraprioritere trænergerningen 
grundet sit studie og arbejde. 
 
Så vi har skullet opbygge en helt ny trænerstab til konkurrenceafdelingen, og det er jo 
desværre ikke noget, man bare lige gør. 
Heldigvis har vi været i stand til at rekruttere Nicolaj Harksen som den ansvarlige træner 
for konkurrenceafdelingen, og derudover Regitze Madsen og David Wendner Rokkedahl 
som trænere for henholdsvis 1. hold og talentholdet. 
Der er tale om nogle engagerede og iderige unge mennesker, der har en god 
svømmeballast som konkurrencesvømmere. De er nu i fuld gang med at kvalificere sig 
yderligere med diverse trænerkurser mm., og jeg ser et godt potentiale til at få opbygget et 
stærkt trænerteam her til de kommende år. 
 
I Svømmeskolen har der også været en del udskiftning blandt trænerne. Undervisningen 
for de mindste kører dog på god vis med vores unge trænere, vores vandaerobic og især 
vores babysvømning er også meget populær. Så alt i alt, så er der her et godt solidt 
fundament til Svømmeklubbens fremtid. 
 
Resultater 
I løbet af 2011 har medaljehøsten blandt klubbens konkurrencesvømmere i alt været 40 af 
guld, 43 af sølv og 34 af bronze. Jeg vil ikke dykke ned i detaljerne eller fremhæve enkelte 
svømmere eller resultater.  
En enkelt hold-, eller nærmere klubpræstation, som jeg dog vil nævne, er, at vi vandt 
serieturneringen 2010/2011 i serie 2, og dermed rykkede vi op i serie 1, som er den bedste 
række. 
Umiddelbart syntes jeg, at det virker til at være et tilfredsstillende år resultatmæssigt, og 
jeg er spændt på at se, om vi kan holde niveauet til næste år. 
 
 
Stævner 
Vi har i 2011 afholdt to flerdagsstævner i Aabybro, der har krævet en større organisation til 
at håndtere overnatning og bespisning. Det har drejet sig om Regionsmesterskaberne i 
FEB og Årgangsmesterskaberne, Vest GR I, i DEC. Særligt i forbindelse med 
Årgangsmesterskaberne i DEC var det en stor udfordring at få skaffet hjælpere nok til 
bemandingen i forbindelse med bespisningen, men det lykkedes, og jeg vil gerne igen 
takke de gæve hjælpere, der stillede op og gav en hånd til stor gavn for Svømmeklubben. 
Uden denne støtte ville vi ikke være i stand til at afholde større stævner, og det er altså 
disse stævner, der i høj grad er med til at skabe rammerne for vores svømmere og holde 
kontingenterne nede på det forholdsvise lave niveau, som de er. 
 
Vi har i efterhånden længere tid haft en ambition om at gøre noget særligt for vores 
trofaste hjælpere og få opstartet Aabybro Svømmeklubs Venner, og det skal være et af 
vores mål her i 2012. Her i løbet af foråret/først på sommeren vil vi afholde et socialt 



arrangement for alle hjælperne og sige tak for indsatsen – og det kunne være en god 
anledning til at få formaliseret og organiseret denne støtte lidt bedre fra klubbens side – og 
det kunne så samtidig også være lejlighed til at invitere andre interesserede til at melde sig 
under fanerne og ind i dette fantastiske sociale fællesskab. 
 
Og nu er jeg så småt ved at vende fokus mod fremtiden her i klubben. 
 
Et skridt ind i fremtiden har for klubbens vedkommende været implementering af vores nye 
Hjemmeside, som vi lancerede i forbindelse med sæsonen 2011/2012, som gik i gang 
efter sommerferien. Det har været en stor omvæltning for klubben, men også alle 
medlemmerne, idet vi alle er blevet ramt af nye procedurer for tilmelding, betaling mm.. 
Det har krævet lidt blod, sved og tårer, men jeg syntes faktisk, at vi har fået implementeret 
den helt nye platform forholdsvis problemfrit.  
Derfor mener jeg, at jeg kan tillade mig at fremhæve dette som en stor succes, og når man 
lige vender sig til de nye procedurer, så begynder man også at få øjnene op for alle de 
muligheder, som dette nye system tilbyder og faciliterer. 
Dette skal vi blive endnu bedre til at udnytte i den kommende tid. 
 
Det sidste fokus, som jeg vil nævne er måske endda det vigtigste. Det drejer sig om hele 
fundamentet for vores fremtidige virke. 
Som tidligere nævnt, så har vi særligt været sårbare i forhold til trænersituationen i vores 
konkurrenceafdeling. Det vil altid være et tab, når erfarne og rutinerede kræfter stopper i 
klubben, men vi skal som klub være lidt bedre til at forberede os på den naturlige 
udskiftning, der altid vil være. 
Derfor har bestyrelsen og Cheftræneren aftalt et større strategisk fokus på udvikling af 
vores trænere, således de generelt bliver endnu bedre, men også med henblik på at 
forsøge at skabe et endnu større rekrutteringsgrundlag især til vores konkurrenceafdeling. 
 
Det er en af de større udfordringer, som jeg indledte beretningen med, som mange af de 
andre klubber omkring os kæmper med, og derfor giver det god mening, at vi tillægger 
dette område endnu større fokus, end vi har gjort hidtil. 
 
Det vil på længere sigt være med til at løfte niveauet for hele klubben, og det vil gøre os 
mere robuste i forhold til hverdagens udfordringer. 
 
 
 


