Beretning for undervisningsafdelingen.
Undervisningsafdelingen er Aalborg Svømmeklubs nerve. – Det er her store dele af
byens befolkning har lært at svømme, og fortsat skal gøre det. – Der ligger et stort
ansvar på Aalborg Svømmeklub for at løfte denne vigtige samfundsopgave.
Takket være mange dygtige ansatte i afdelingen, løses opgaven tilfredsstillende, men
der er plads til forbedringer, som er ved at blive iværksat.
Afdelingen har mange forskellige tilbud. Udover selve svømningen, er der livredning,
udspring og bassin livredderprøver. Afdelingen har også skolesvømningsopgaven for
Aalborg kommune.
Året har budt på de traditionelle chokoladestævner, til stor glæde for de deltagende
børn og de voksne som tilskuere. – En fornøjelig dag.
En nyskabelse har været deltagelse i et svømmestævne for de bedste svømmere i
afdelingen. I februar 2017 deltog 20 svømmere og en træner i Holstebro Cup. – Det blev
en succes, og klubben deltager også her i foråret 2018, ligesom der er tanker om at lave
nogle interne stævnetilbud til medlemmerne i undervisningsafdelingen.
Aalborg Svømmeklub havde i starten af april måned 2017, traditionen tro
konkurrencelivredningssvømmere i Bellahøj Svømmestadion, hvor der blev afholdt DM
i bassinlivredning med stor succes.
AS gjorde som altid en rigtig god figur, og deltog med 16 svømmere Her følger et
udsnit af de flotte resultater, der bl.a. bød på en dansk juniorrekord:
Niklas Kristiansens - dansk juniormester i 100 meter redningstorpedo og Mads Bluhme
på en flot tredje plads i samme disciplin.
Rasmus Hoffmann Jørgensen - flot tredje plads i herrernes 200 meter forhindring for
seniorer.
Aalborgs piger gør rent bord i 100 meter dukkebjærgning: Nete Lund Madsen - dansk
juniormester efterfulgt af Ellen Birkegaard Damsgaard på andenpladsen og Amalie falk
Byrgesen på tredjepladsen. Super flot af pigerne
Niklas Kristiansen - dansk juniormester i 200 meter super livredder, hvilket er den
hårdeste disciplin indenfor indendørs bassinlivredning. Super flot af Niklas!
Desuden slog Nicklas Pedersen, Scott Stegenborg, Mads Bluhme og Niklas Kristiansen
dansk juniorrekord i 4 x 25 meter i bjærgning med dukke. Denne danske rekord var
indtil lørdag sat af landsholdet.
Amalie Falk Byrgesen, Nete Lund Madsen, Caroline Zimmer og Emilie Sofie Hansen
vandt igen i år guld i 4 x 25 meter i bjærgning med dukke, og forsvarede derfor titlen
som danske

Et for Aalborg Svømmeklub godt DM, hvor det samlet blev til 23 medaljer (8 guld, 9
sølv, 6 bronze). Aalborg Svømmeklub ønsker alle et stort tillykke med de flotte
resultater. Godt gået.
I 2017 er der i lighed med tidligere år blevet afviklet Aqua Camp i uge 30 og 31i
Sofiendal Svømmehal. Der var fuldt hus i uge 31, og lidt mindre antal deltagere i uge
30. – Der blev leget og lært meget af børnene i de 2 uger, og succesen fortætter i 2018.
– Tak til de dygtige ansatte som styrede slagets gang i de 2 uger.
En del af klubbens medlemmer på open water og crawl holdene deltog i årets
Limfjordskrydser, som AS afvikler i et samarbejde med Svømmeklubben NORD,
Svømmeland og Dansk Svømmeunion. – Jeg håber at se endnu flere AS svømmere
svømme over fjorden i 2018.
Aalborg Svømmeklub har i skoleåret 2017/2018 fortsat det gode samarbejde med Aalborg
kommune om skolesvømningen, med fortsat succes. Det daglige samarbejde på kanten
går stort set fint, bortset fra de udfordringer der har været omkring visse lærer og
pædagogers manglende bassinprøver. – Efter et møde med Aalborg kommunes
skoleforvaltning, har vi fået ”strammet” op på dette område.
Bl.a. som følge af ovenstående har vi udnævnt Andreas Uni til cheflivredningsinstruktør
med ansvar for styring af såvel bassinlivredderprøver mv. for vores eget personale,
lærer- og pædagoger, som folk der ”kommer udefra” og ønsker en prøve. – Samtidig har
vi fået uddannet to yderligere livredningsdommere, således Aalborg Svømmeklub har 4
stk.
Interessen for bassinlivredderprøverne er efterhånden rimelig stor, og der er allerede
bestilt prøver langt ind i 2018.- Trygfonden har bevilliget 35.000 kr. til nyt udstyr bl.a. til
udendørs brug.
Blandt klubbens medlemmer i undervisningsafdelingen, er der svømmere som har talent
for konkurrence svømning. – Hidtil er disse svømmere rykket direkte over i
konkurrenceafdelingen. Her fra starten af 2018 har vi startet et såkaldt pingvinhold, som
træner hver søndag morgen. På dette hold kan de svømmere som har evnen og lystet til
at prøve kræfter med konkurrencesvømning, så træne en ekstra gang om ugen, og se om
det er noget for dem, og samtidig være bedre forberedt til opgaven.
I 2016 ansatte vi Kia Bager i en nyoprettet stilling som chefinstruktør, og Kia
iværksatte en lang række spændende tiltag, og har været leder af afdelingen frem til
30.11.2017. – Først på efteråret i 2017 meddelte Kia mig, at hun havde søgt nye
udfordringer, og som følger deraf ønskede at fratræde jobbet som chefinstruktør. – Vi
lavede den aftale, at Kia fortsatte i stillingen indtil der var fundet en ny chefinstruktør.
Efter visse sondringer havde jeg en samtale med Julie Lee Clausen. – Ved en
efterfølgende samtale, og nogle dage til at overveje tilbuddet, sagde Julie ja til jobbet

som chefinstruktør i Aalborg Svømmeklubs undervisningsafdeling. – Julie er ansat 10
timer om ugen til at varetage de ledelsesmæssige- og administrative opgaver i
afdelingen med reference til formanden, som er fungerende undervisningsleder.
Jeg vil gerne også her byde Julie velkommen i jobbet, som chefinstruktør. – Julie er i
forvejen medlem af AS, og svømmer på klubbens masters hold, ligesom hun har en
fortid som instruktør i klubben. – Det er en stor opgave at stå i spidsen for omkring 60
ansatte, og de mange forskellige opgaver der er i afdelingen, men jeg er sikker på at vi
nu har fundet den rette person, som kan give afdelingen det løft, og den modernisering
der er behov for, således vi kan matche de krav der stilles til os fuldt ud.
I forbindelse med Kia Bagers fratræden varetog Kia og Julie opgaverne i fællesskab i en
overgangsperiode indtil 1.12, således opgaverne kunne overdrages på en
tilfredsstillende måde. – Det har dog vist sig, at der er visse opgaver, som trænger til et
større eftersyn, og det er Julie godt i gang med.
Tak til Lene på kontoret – du gør et godt job, og er tit vores redningsplanke, når vi står i
en udfordring.
Et nyt spændende år er godt i gang, og Julie er ved at få tingene gennemgået, og sat på
skinner, til stor gavn for alle.
Tak til Aalborg kommunes personale i hallerne Østre Alle, Sofiendal og Gigantium for
samarbejdet igennem 2017, og afslutningsvis skal der lyder en stor tak til alle i
afdelingen, for den store indsats der er ydet igennem 2017. Som alle steder er der plads
til forbedringer, hvilket den nye chefinstruktør arbejder ihærdigt på.
John Larsen, fg. Undervisningsleder og formand.

