Konkurrenceafdelingens beretning for 2016
Året 2016 har været endnu et fantastisk år for Aalborg Svømmeklubs
konkurrenceafdelingen.
Svømmerne har leveret flotte resultater, men som vi alle ved, så er et velfungerende
træner- og leder setup og de mange, mange frivillige også en utrolig vigtig del af
succesen.
En succes som bl.a. førte til en vigtig milepæle i Aalborg Svømmeklubs historie: vi
havde to svømmere og træner med til OL i Rio!
Trænerne
Året har kun budt på nogle få ændringer i trænerstaben. Tre trænere valgte at stoppe
i forbindelse med overgangen til den nye sæson 2016/2017.
Frederik Bielefeldt stoppede som træner på K1 for at få tid til et fuldtidsjob som
centerleder i Fitness World på Grønlands Torv. Der skal lyde en kæmpe stor tak til
Frederik for mange års indsats som en fagligt dygtig træner i AS og for bidraget til
etableringen af K1/K2.
Cecilie Pedersen og Pernille Moth valgte at stoppe for at hellige sig studiet og andre
studiejobs.
Der skal lyde en stor tak for indsatsen til jer begge i 2016.
På AS1 er det fortsat Leifi der er cheftræner og i endnu et år med rigtige mange
internationale aktiviteter, har det Johan Seistrup taget endnu mere ansvar som fuldtids
assistenttræner, hvor han bl.a. har taget ansvaret for at få sammensat de rigtige
træningsprogrammer til AS1. På AS2 er det fortsat Erik der er ansvarlig træner og her har vi
ansat Julie Sundahl Jakobsen og Lasse Schrøder Jakobsen som assistenttrænere for vores
ældste årgangssvømmere og yngste juniorer. På AS 3 er Johan Lisberg ansvarlig træner og
har primært fået støtte på kanten af Asger Helmig og Signe Thomasen. Anna Carolina er
ansvarlig træner på AS4 med Mathias Ryssel Rasmussen og Camilla Fischer som
assistenttrænere. Desuden har Asger Helmig været ansvarlig træner for den fysisk landtræner
for såvel AS3 som AS4 på Gl. Hasseris Skole. Katrine Birk er tilbage i rollen som ansvarlig
træner for AS Talent mens Anne Lorenzen og Anders Kjær er assistent trænere. Det er
Katarina Skafsgaard Thomsen der er ansvarlig træner for K1 mens Søren V. Larsen er
ansvarlig træner for K2. Endelig er Johan Lisberg fortsat ansvarlig træner for AS
Masters.
Tusind tak til trænerne for indsatsen i 2016. 2017 bliver et meget spændende år, hvor
vi på den skal fortsætte arbejdet med at tilpasse os Svøms nye struktur og samtidig
arbejde videre med det generationsskifte, der er i gang på AS1 og herigennem sikre
grundlaget for at vi også i de kommende år, kan gøre os gældende nationalt og
internationalt.

Holdlederne
Birgitte er heldigvis fortsat holdleder for AS1 med primært fokus på DM og DHM
mens Mariann Søltoft er holdleder ifm. bredde aktiviteter og Marianne Bach Andersen
har ansvaret for junior aktiviteterne. Natasha Kutsko Jensen er ny holdleder for
årgangssvømmerne på AS2. Lone er stadig holdleder for AS3 og på AS4 har stadig
Carla som holdleder. Dian er stadig holdleder for AS Talent mens vi har sagt
velkommen til Kenneth som holdleder på K holdene og Klaus Munch Rasmussen er
stadig holdleder for AS Masters.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle holdlederne for den store indsats i 2016.
Stævneudvalget
I 2015 implementerede vi en ny struktur med et stævneudvalg som skulle varetage
afviklingen af de interne stævner. Og her har Klaus Rasmussen trukket et virkeligt
stort læs og dette udvalg har kørt rigtig godt i 2016. Det har gjort en kæmpe forskel og
har medført at opgaverne nu er spredt på langt flere hænder.
I stævneudvalget skal der også lyde en stor tak til Kim Kristensen som har hjulpet til
bl.a. med Limfjordskrydseren og meget mere samt Mari Anne, der har taget en tjans
med at finde frivillige i foråret og Lone, der har hjulpet ifm. Alm Brand Aalborg Cup.
Officialsansvarlig
Bettina Gadeberg valgte at stoppe på posten som official ansvarlig ifm. sommerferien, da
hun har fået et job, der er svært at kombinere med denne rolle. I stedet har vi Nico
Rijkhoff påtaget sig ansvaret som officialansvarlig med fokus på at finde officials til de
stævner vi skal med til mens Søren Jakobsen har påtaget sig ansvaret for at få uddannet
nye officials.
Stævnesekretariat
Helle Bach har også i 2016 fået godt styr på stævnesekretariat aktiviteterne og fik os
guidet igennem Alm. Brand Aalborg Cup 2016.
Hjemmeside ansvarlig
Mette Bærentsen har styr på hjemmesiden og har påtaget sig ansvaret for
aktivitetskalenderen som gennem mange år har givet holdlederne grå hår.
Presse
Mette Bærentsen har i 2016 virkelig fået etableret sig som den nordjyske presses
foretrukne kilde om alt der rører sig i nordjysk svømning – også aktiviteter uden for AS.
Det er resultatet af et langt sejt træk og vi bliver meget oftere omtalt i pressen og
journalisterne støtter sig ofte op af Mettes kæmpe indsigt og finger på pulsen. Flot
arbejde!

Tøjansvarlig
Tinna Bjørnbak er fortsat tøjansvarlig og kæmper i det daglige med Sport24 som vores tøj
leverandør.
Også her vil jeg gerne takke jer alle for en kæmpe store indsats som er uvurderlig for
AS!
Forældregrupper
Det sociale samvær mellem svømmerne i konkurrenceafdelingen er meget vigtigt, når der
bruges så mange timer i vandet, og derfor er det også meget vigtigt at der er nogle
fantastiske forældregrupper, som står for en masse gode arrangementer for svømmerne.
Tak for denne indsats.
ASV
I Aalborg Svømmeklub har vi – i hvert fald indenfor svømmesporten – den bedste
støtteforening i Danmark. Aalborg Svømmeklubs Venner (ASV), som igennem hele året
har ydet en stor indsats ved diverse stævner samt ved den årlige tur til Fårup
Sommerland. Forplejningen ved Alm. Brand Aalborg Cup var igen helt i top og vi vil
også gerne takke for maden, pokalerne og de mange lotterigaver ifm. juleafslutningen.
Endelig skal der lyde en kæmpe stor tak for den økonomiske støtte som vi fik overrakt
ifm. juleafslutningen. Der skal lyde en stor tak til de mange ”venner” vi har i ASV som
yder en fantastisk indsats. Tak for det. I er med til at give vores svømmeklub en ekstra
pift.
Kontoret og Bestyrelsen
Også i 2016 har Lene siddet klar på kontoret til at give et nap med, når
Konkurrenceafdelingen havde brug for det, så der skal lyde en stor tak til Lene og
den øvrige bestyrelse for samarbejdet og indsatsen i 2016.
Aalborg Kommune
Der skal også lyde en stor tak for samarbejdet med Aalborg Kommune (Mads Duedahl,
Jørgen Smed, Erik Kristensen og Søren Ørgaard) for samarbejdet i 2016 og specielt
den støtte I har ydet os i arbejdet med at få Danske Årgangs Mesterskaber for
Årgangssvømmere til Aalborg i juni 2017. Vi sætter utrolig stor pris på at I altid er parat
til at mødes med os og lytte til vores synspunkter og bidrage til at få skruet nogle
acceptable kompromisser sammen.
Endelig skal der også lyde en meget, meget stor tak til Elite Sport Aalborg (Torben
Sørensen, Stefan Madsen og Kia Bager) for samarbejdet omkring Aalborg
Svømmeklubs Elite + samt samarbejdet omkring Sønderbroskolen og årets OL event på
Gammeltorb.
Den støtte I yder er fantastisk og uundværlig!

SVØM
Og til SVØM skal der lyde en kæmpe stor tak til Lars Green Bach for samarbejdet
omkring Elite + og jeres fortsatte støtte til udviklingen af et konkurrencedygtigt set
up i Aalborg Svømmeklubs konkurrenceafdeling.
Mesterskaber
Ved DÅM-gr 1 på kortbane i Bellahøj vandt Louise Bach Andersen 800m fri i tiden
8:56.51. Der var også sølv til pigernes holdkap på 4x200 fri.
Regionsmesterskaberne 2016 blev afholdt i Aabybro, hvor der blev svømmet stærkt.
Flot indsats af både trænere og svømmere. Mange forældre havde fundet vej til stævnet,
og var med til at støtte vores svømmere til de flotte resultater.
Vestdanske langbanemesterskaber i marts i Aarhus og det blev en stor succes for
vores Aalborg Svømmeklub. Vores gode svømmere vandt i alt 57 medaljer fordelt på
26 guld, 15 sølv og 16 bronze.

Klubmesterskaber
Klubbens konkurrencesvømmere svømmede lørdag og søndag 21+22. maj
klubmesterskaber i Sofiendal Svømmehal. Der blev kåret klubmestre, i de enkelte
årgange. Herudover blev der uddelt medaljer for placeringerne i de enkelte løb,
undtagen til den yngste årgang (årgang 3), som alle blev kåret til klubmestre.
Klubmestrene er nævnt andet steds i denne klubbens årsberetning.
Danske Årgangsmesterskaber på langbane blev afholdt i Helsingør i juni. Vi kom hjem
med 1 guld, 3 sølv og 6 bronze medaljer og en masse 4 pladser samt mange erfaringer rigere.
Danske mesterskaber på langbane blev afviklet i Herning, og det blev en stor succes
for vores Aalborg Svømmeklub. Vores gode svømmere vandt i alt 28 medaljer fordelt
på 10 guld, 12 sølv og 6 bronze.
Danske Junior mesterskaber på langbane blev også afviklet i Herning, og det blev
en stor succes for vores Aalborg Svømmeklub. Vores gode svømmere vandt i alt 8
medaljer fordelt på 4 guld, 2 sølv og 2 bronze.
Vest Danske mesterskaber på kortbane blev afviklet i Hjørring. Vi stillede op med 36
svømmere og og vi kom hjem med 32 guld, 9 sølv og 13 bronze.
Danske Mesterskaber på kortbane blev afviklet i Esbjerg i november. Og her
svømmede vi i alt 32 medaljer hjem fordelt på senior: 13 guld, 6 sølv og 5 bronze og
ungsenior: 2 guld, 3 sølv og 3 bronze.

Danske Junior Mesterskaber på kortbane blev afviklet i Bellahøj i november. Og her
svømmede vi i alt 10 medaljer hjem fordelt på: 5 guld, 2 sølv og 3 bronze.
AS Masters har deltaget i en række mesterskaber i 2016.
Til Nordic Open Masters Championships i Landøya Svømmehallsvømmede
Danmarks sejeste Masters tog svømmerne 7 guld, 3 sølv og 2 bronze med hjem.
Herudover satte Kirsten Møller en dansk rekord i 50 fly!
Ved Vest Danske Masters i november forbedrede Julie Lee Poulsen, Lotte
Kobbelgaard, Brita Amdi og Marie Vingaard Bové deres egen danske rekord i
4x50 holdmedley gruppe C med hele to sekunder til 2.11.
DM i bassinlivredning blev afholdt i april i Bellahøj og Aalborg Svømmeklubs
dygtige svømmere kom hjem med 8 guld, 2 sølv og 4 bronze.
DM for hold i Svømmeligaen blev afholdt i Bellahøj Svømmehal, og på helt uhørt vist
blev det til en utroligt spændende afslutning, hvor der var 1 point mellem nr. 1 og 2 og
Aalborg Svømmeklub var kun 73 point fra at genvinde DM for hold, men endte med at
få en utrolig flot bronze. Det var tæt løb det meste af weekenden, hvor Aalborg både
nåede at være nr. 1, 2 og 3.
Der har været stor udskiftning på holdet siden sidst, så det var både etablerede
svømmere men også unge svømmere, der var med til at sikre Aalborg et fantastisk
resultat. Selve medaljeceremonien er meget underholdende, da der er tradition for, at
de tre medaljetagere klæder sig ud. Og i år havde svømmerne klædt sig ud i teamet:
”Leifi for president” 
DMH stævnet endte således:
1. Sigma Swim vandt med 53.133 point
3. Kvik Kastrup blev nr. 2 med 53.132 point
3. Aalborg Svømmeklub blev nr. 3 med 53.061 point
Aalborg Svømmeklub ønsker AS svømmerne og cheftræner Eyleifur Jóhannesson og
assistenttræner Johan Seistrup stort tillykke med de flotte bronze medaljer.
Internationale aktiviteter
Aalborg Svømmeklub har deltaget ved en lang række internationale mesterskaber og
stævner i form af OL, VM, EM, NÅM, NJM, NM og andre stævner.
Nordiske Junior Mesterskaber, juli 2016
Louise Bach Andersen vandt guld i 800 fri i 9.08,44, 200 fri i 2.05,14, 400 fri i 4.29,50
og var med på Danmarks 4x200 fri holdkap som vandt guld.

OL i Rio, august 2016
Mie fik en flot, men brandærgelig 5 plads i 100m ryg i tiden 58.80, hvilket var 5/100m
fra en sølvmedalje!
Som et plaster på såret var Mie med på 4x100m medley, der vandt OL bronze i
3.55.01. Mie Ø. Nielsen svømmede i tiden 58.75. De øvrige tider: Rikke Møller
Pedersen (1.06.62), Jeanette Ottesen (56.43) og Pernille Blume (53.21).
Viktor fik en flot 6. plads til Viktor Bromer i tiden 1.55.64. Pál svømmede i tiden
15.18.49 på 1500m fri.
VM på kortbane i Windsor, Canada, december 2016
Viktor svømmede sig bl.a. til en flot 6 plads i 200 fly i tiden 1.52,68.
Mie svømmede sig til en flot bronzemedalje i 4 x 50 medley i 1.45,98 og en 7. plads i
100m ryg.
EM på langbane i London i maj 2016 havde deltagelse af 2 svømmere fra Aalborg
Svømmeklub. Viktor Bromer og Mie Ø. Nielsen. Her vandt Mie Ø. Nielsen EM guld i
100m ryg i tiden 58.73 mens Viktor Bromer tog sølv i 200 fly i tiden 1.55.35.
Mie satte under EM desuden ny klubrekord i 100 fri, da hun i damernes 4x100 fri
holdkap svømmede i tiden 54.47.
Nordiske Mesterskaber i Kolding, december 2016
Nicolas Blanch svømmede 4 løb (200 fri + 200 im + 100 fly + 200 fly) og holdkap og
opnåede
- 1. plads og et Nordisk Senior mesterskab hjem i 200 fly i tiden 1.59,53
- 4. plads hjem i 100 fly (54,21)
- 1. plads i 4 x 200 fri
Katrine Villesen svømmede 3 løb (200 im + 100 fly + 200 fly) og holdkap og blev
nordisk junior mester i alle løb:
- 200 im (2.13.78)
- 100 fly (1.00,17)
- 200 fly (2.11,99)
- 4 x 200 fri
Nordiske Mesterskaber i Open Water, Elva, Estland, juli 2016
Jackie Gade vandt guld og blev dermed nordisk mester i 10km i tiden 2:13:36,9 og fik
sølv i 5km i tiden 1.05,43.
Udmærkelse og udtagelser af svømmere
I løbet af året er der tilfaldet vores svømmere og trænere en række udmærkelser.
Ligesom såvel trænere, som svømmere har deltaget på og omkring landsholdet. Begge
dele vidner om et højt niveau i vores klub.

Mie og Viktor deltog som tidligere nævnt ved EM, OL i Rio og VM i Canada i 2016.
Mie Ø. Nielsen opnåede desuden også den store ære at blive kåret som Årets
damesvømmer ved Dansk Svømme Award 2016.
Nomineringen af Mie lød således:
”Mie Østergaard Nielsen understregede i 2015, at hun skal regnes med blandt
favoritterne, når der i 2016 afvikles OL i Rio. Med en VM-bronzemedalje på 100 ryg,
en 5. plads på 50 ryg og en bunke både danske og nordiske rekorder på både kort- og
langbane fortsatte Mie sin opadgående kurve gennem hele 2015. Mie var desuden en
afgørende faktor, da hun sammen med det øvrige danske hold på 4x100 holdmedley
sikrede Danmark en 5. plads ved VM og dermed en OL-billet til Danmark.”
Viktor Bromer opnåede den store ære at vinde hæder hele 3 gange i 2016. Han blev
udnævnt som Danmarks Olympiske Håb kåret af DIF og Team Danmark i januar 2016
og blev ved Dansk Svømme Award i april 2016 kåret som Årets herresvømmer og blev
udnævnt som årets sportsnavn ved uddelingen af den Nordjyske Idrætspris i maj 2016.
Viktors nominering som årets herresvømmer lød således:
"Viktor B. Bromer er nomineret for sin 5. plads ved VM i 200 butterfly og sin
sølvmedalje ved EM på kortbane på 200 butterfly. I 2015 satte Viktor flere danske
og nordiske rekorder, markerede sig med flot svømning ved Mare Nostrum-serien,
ligesom han var en afgørende svømmer på Aalborg Svømmeklubs hold, da klubben
sikrede sig sejren ved Danske Mesterskaber for Hold. Viktor har gennem 2015 vist,
at han er en svømmer, som hører til blandt den absolutte verdenselite".
Nicolas Blanch var med Great Danes og Vikings-trupperne på kombineret stævnetræningslejr-stævne i januar 2016, hvor de var en European Tour til Flanders Speedo
Swim Cup, Træningslejr i Luxembourg og Euro Meet.
Udmærkelser af trænere
Leifi har desuden i flere omgange deltaget ved mesterskaber og træningslejre for
landsholdet, hvor Mie og Viktor har deltaget.
Cheftræner Eyleifur Jóhannesson blev ved Dansk Svømme Award 2016 kåret som
Årets træner.
Nomineringen af Leifi lød således:
"Eyleifur (Leifi) er nomineret specielt på baggrund af de resultater han har opnået
med Viktor B. Bromer og Mie Ø. Nielsen med henholdsvis en 5. plads og en
bronzemedalje ved VM på langbane. Sidst på året 2015 kunne Aalborg Svømmeklub
hjemtage det danske holdmesterskab for 2. år i træk.
Leifi’s arbejde med Mie og Viktor har også givet dem kvalifikation til OL i RIO
2016. Leifi deltager også i størstedelen af landsholdets aktiviteter, og er her en stor
inspiration for alle.
Hemmeligheden bag Leifi’s succes som en super træner er et enestående

engagement og stor faglig dygtighed. Hertil kommer en stor portion flid og rettidig
omhu – tingene bliver altid planlagt i god til. Hans motto er: Hvis vi gør tingene på
samme måde i morgen som i dag, sker der ingen fremskridt".
Omtale af diverse stævner, træningslejre og kurser.
Udover deltagelse i mesterskaber, har Aalborg Svømmeklub deltaget i adskillige
stævner rundt i Danmark og i udlandet. Der er opnået mange flotte resultater ved disse
stævner som bl.a. omfatter Skagerak Swim Cup, Edinburg International Swim Meet,
Reykjavík International Games 2016, Bergen Swim Festival, H.C. Andersen Cup, German
Open, Sportigan Cup i Randers, Concordia Forsikring Cup i Thisted (hvor vi blev
kåret som ”bedste svømmeklub”), Danish Open samt Nordjyske Cup samt
Begynderstævner.
AS 1 var på træningslejr i Belek i Tyrkiet mens AS2 var en tur på træningslejr i Skive.
AS 3 var på træningslejr i Skagen mens AS4, Talentholdet, K-holdet samt Team
SWAG/AS Masters var på træningslejr i Løkken. AS Elite havde en ekstra uges
træningslejr i Ungarn i uge 42.
Aalborg Svømmeklub arrangerede i november 2016 en Mini Clinic med deltagelse
af klubens egne trænere samt 9 trænere udefra, hvor der bl.a. var indlæg af Leifi og 2
eksterne dygtige undervisere: Jacob Iversen og Bo Jacobsen.

Andre aktiviteter i konkurrenceafdelingen
Aalborg Svømmeklub har også i 2016 haft en samarbejdsaftale med Dansk
Svømmeunion om at være Elite+ klub. I et godt og tæt samarbejde med Aalborg
Kommune og Elitesport Aalborg er det lykkedes at skabe endnu bedre rammer omkring
talent- og elitearbejdet i et af dansk svømnings stærkeste elitemiljøer.
Som altid har der været et stort aktivitetsniveau i afdelingen. Dette både med henblik på
sociale arrangementer for svømmeren, samt at skaffe økonomiske midler til afdelingens
aktiviteter.
Den årlige tur til Fårup Sommerland blev endnu engang en succes, til gavn for
svømmere, trænere og lederne. En god dag, med god ASV mad og hyggeligt samvær i
afdelingen.
For 10. gang var AS medarrangører af Limfjordskrydseren. Endnu engang en succes.
Tak til alle vores gode samarbejdspartnere, og alle de frivillige, som gør arrangementet
muligt.

Årets sponsorstævne foregik også i 2016 i Haraldslund Svømmehal, hvor
klubbens konkurrencesvømmere svømmede penge ind til såvel klub som sig selv.
Der skal lyde en stor tak til Haraldslund for at vi må låne den fantastiske hal. Der
blev virkelig hygget alle steder i hallen og svømmet til den store guldmedalje både
i de store og de små varme bassiner. Og sidst men ikke mindst en meget stor TAK
for sponsorernes bidrag i denne forbindelse.
I løbet af sæsonen har afdelingens svømmere, og deres forældre tjent penge som
hjælpere ved KMD 4:18:4 og Aalborg MTB Marathon. Et godt økonomisk tilskud
til klubbens aktiviteter, og samtidig er det dejligt at høre fra arrangørerne, at den hjælp
vi stiller med gør det rigtig godt og ansvarsfuldt.
Alm. Brand Aalborg Cup blev afviklet 25-27. november i Haraldslund. Alm Brand
Aalborg Cup. Aalborg Svømmeklub kan på trods af et rekord højt antal tilmeldinger, se
tilbage på en lang række gode resultater, samt et velafviklet stævne, takket være
svømmerne, ASV og en god indsats af dommere og officials samt ikke mindst de
frivillige.
Juleafslutningen startede med en gang svømning og leg i Sofiendal Svømmehal,
hvorefter svømmere, søskende, forældre, bedsteforældre mv. samledes i
Sofiendalskolens aula. Der blev startet med at uddele en gave til vores deltagere ved
Nordiske Mesterskaber: Nicholas Blanch og Katrine Villesen samt Mie og Viktor for
deres deltagelse ved VM i Canada.
ASV serverede igen fantastiske flæskestegs burgere, og der blev hygget rundt ved
bordene og vi sluttede af med amerikansk lotteri med et hav af flotte gaver som ASV
havde hentet hos en række venlige sponsorer. Endelig overleverede ASV en stor check
til Aalborg Svømmeklub som alle klubbens medlemmer kommer til at nyde godt af.
Endelig blev der uddelt fiduspokaler til en dreng og en pige på alle hold i
Konkurrenceafdelingen på nær AS1, hvor ”Æresfadet” blev givet til Jackie Gade og
”Brystsvømmerpokalen” tilfaldt Kristoffer Moos.
Årets vogter tildeles en frivillig person i Aalborg Svømmeklub. Modtageren i 2015 var
Michael Porsmose, som modtog en gave til erindring om tildelingen i 2015.
Årets modtager af Vogteren 2016 var: Henrik ”Bob” Sørensen som fik Vogteren
fordi
- Han igennem årene har udført en lang række opgaver for Aalborg Svømmeklub.
- Han er vellidt, hyggelig, omgængelig, ydmyg og kendt for sit godmodige væsen og
humør, der er altid en frisk kommentar og smil på læben.
- Han bidrager med ro og hygge, hvor han kommer.
- Han er en arbejdshest, han byder ind på alle opgaver, han hjælper til og siger aldrig

nej.
- Han er meget vanskeligt at sige nej til fordi han er et fantastisk høfligt menneske. Og
derfor har han skaffet rigtig, rigtig mange sponsoraftaler hjem til Aalborg Svømmeklub.
- Han er en skaffer, han er manden der gennem sit store netværk kan "organisere" ting
til gavn for ASV og AS.
- Han går ofte under navnet ”Bob” og den stolte dreng af Vestbyen
- Bob har faktisk sørget for adskillige ASV sponsorer til juleafslutningen igennem sit
netværk.
Henrik Sørensen – du skal have pokalen for dit utrættelige arbejde for klubben i
Sponsorudvalget, som formand for ASV, som starter og meget andet.
Du stiller altid op og giver en hånd med. Og så er du en af de bedste ambassadører
klubben har med din positive og gode omtale af klubben.
Fremtiden
2017 bliver et udfordrende og spændende år af flere årsager.
Vi oplever at vores konkurrenter nationalt og internationalt udvikler sig og vi vil
bruge 2017 til at definere, hvordan Aalborg Svømmeklub også i fremtiden kan
fremstå som en konkurrencedygtig klub, der er med i toppen af dansk svømning og af
og til deltager ved internationale mesterskaber.
Herudover oplever vi, at det bliver sværere og sværere at finde de frivillige kræfter
som vi skal bruge for at afvikle de aktiviteter som genererer penge til Aalborg
Svømmeklub. Vi vil bruge 2017 på at strukturere og professionalisere den måde vi
arbejder med frivillig rekruttering på.
Dennis Kjær, Svømmeleder

