Formandens årsberetning for 2016.
Aalborg Svømmeklub er en forening som drives af rigtig mange frivillige og en lang
række velkvalificerede medarbejdere. Jeg vil gerne takke jer alle for den store indsats I
har ydet igennem hele 2016, til stor tilfredshed for vores medlemmer og
samarbejdspartnere. Den enkelte ansatte og den enkelte frivillige har ydet en flot indsats
i det forgangne år.
Der skal også lyde en stor tak til Aalborg Svømmeklubs adskillige samarbejdspartnere
og økonomiske støtter, såvel internt som eksternt:
ASV – Sponsor- og aktivitetsudvalget - Aalborg kommune – Svømmeland – Gigantium
– Haraldslund – Østre Alle – Sofiendal - SIFA -SVØM Region Nordjylland – Dansk
Svømmeunion – Kollegaerne i elitenetværket - Team Danmark – Spar Nord – Alm.
Brand Bank – og alle andre der har ydet praktisk og økonomisk støtte til Aalborg
Svømmeklub i 2016. – I har alle på hver jeres måde været med til at skabe og udfylde
rammerne i vores fantastiske forening i 2016, til glæde og gavn for medlemmerne.
Aalborg Svømmeklub er en forening hvor alle der har lyst og mulighed for det kan være
medlem, og dyrke den vandaktivitet der passer netop til den enkelte.
Lære at svømme – lærer livredning - springe fra vipper – motionere – svømme i det
åbne vand - dykke på de store dybder – spille vandpolo – dyrke konkurrencesvømning
på alle niveauer.
I løbet af 2016 har der været mange aktiviteter i Aalborg Svømmeklub, og disse er godt
beskrevet i de enkelte afdelingsberetninger for året der er gået. – Der er dog enkelte ting
jeg vil nævne her i formandsberetningen.
Undervisningsafdelingen måtte først på foråret sige farvel til Trine Bakholm som leder
af afdelingen, idet det civile job optog mere og mere tid. – Tusind tak til dig Trine. - Du
har gennem mange år ydet en meget stor indsats for AS såvel som svømmer, træner og
leder. – Jeg ved at dit hjerte brænder for AS, så muligvis vi igen på et tidspunkt ”ser dig
på kanten”.
Klubbens største afdeling kræver mange timer, også udover det rent
undervisningsmæssige mv., og derfor besluttede bestyrelsen at søge efter en
chefinstruktør til at lede afdelingen. – Fra og med 1. august 2016 blev Kia Bager ansat
til såvel at varetage den daglige ledelse af afdelingen kombineret med bassintimer. I
overgangsperioden, og indtil videre har bestyrelsen valgt at der er en person der står
som daglig hal ansvarlig. I Sofiendal er det Jais Odgaard og Østre Alle og Gigantium er
det Phillip Lundqvist. Vi skylder jer en stor tak for at bringe os igennem dette skifte
indtil vi fik Kia ansat, samt den støtte i til stadighed yder i dagligdagen. Ligesom Lene
på kontoret skal have tak for hendes indsats i denne forbindelse.
Bestyrelsen har også sat fokus på holdoptimering, uddannelse af trænere og indførelsen
af et nyt undervisningskoncept. – Alle disse opgaver er igangsat, og i løbet af
forsommeren 2017 vil chefinstruktøren i samarbejde med Dansk Svømmeunions

udviklingskonsulent Lars Bo Larsen udarbejde et nyt koncept efter SVØM’s model
Aqua School, og de ansatte skal efterfølgende gennemgå noget uddannelse.
Holdoptimeringen arbejder afdelingen i et samarbejde med Lene på kontoret godt og
grundigt med, således kapaciteten på det enkelte hold udnyttes optimalt.
For skoleåret 2016/2017 har Svømmeklubben NORD og Aalborg Svømmeklub igen
indgået en kontrakt om skolesvømning. – Et spændende opgave som vores instruktører
løser på fornemste vis, til trods for at vi indimellem er presset for at få tidsplanen til at
gå op. – En sideopgave i forbindelse med skolesvømningen har været at undervise og
afholde bassinprøver for lærer og pædagoger, således de opfylder de sikkerhedsmæssige
krav som svømmelærer. – Denne opgave har Andreas Uni varetage på fornemste vis –
tak for det. Aalborg Svømmeklub er klar til også at løse denne opgave i skoleåret
2017/2018.
Dykkerafdelingen har ligget en lille smule underdrejet i 2016 med midlertidig
genhusning i AS klubhus, og alt materiel opbevaret rundt omkring i byen. – Afdelingen
er kørt videre under de muligheder der har været. – Dykkere er et sejt folk, som får det
optimale ud af situationen, men selvfølgelig ser de frem til at flytte ind i de nye lokaler i
Vester Fjordpark først på sommeren. – Det glæder vi os alle til. – Afdelingen har et
økonomisk tilgodehavende fra Den Nordjyske idrætspris 2015, og det vil blive indfriet i
forbindelse med indflytningen i de nye lokaliteter.
Dykkerne skyldes tak for deres sikkerhedsmæssige hjælp ved årets Limfjordskrydser.
Dejligt at vi fra Aalborg Svømmeklubs side kan være med til at optimere sikkerheden
på fjorden når der svømmes over. Ligeledes har i påtaget jer opgaven, at udarbejde
redskaber som kan medvirke til klargøring af startområdet ved Limfjordskrydseren,
således området bliver nemt at rengøre for tang mv.
Vandpoloafdelingen lever en nogenlunde fredelig tilværelse med de ugentlige træning
og deltagelse i turneringer i Danmark og udlandet. – Afdelingen får indimellem nye
medlemmer, men gennemsnitsalderen begynder at snige sig opad. – Det er aftalt med
vandpololederen, at der iværksættes en rekruttering af nye unge medlemmer.
Polofolket har fået indkøbt to mål til Vester Fjordpark, og vi forventer af vandpolo
bliver en del af åbningen. – Disse nye muligheder i Vester Fjordpark skulle gerne være
med til at øge interessen for denne fantastiske og hårde sport.
Konkurrenceafdelingen har igen i 2016 gjort en stor indsats, og klubben har deltaget i
en lang række stævner og mesterskaber såvel lokalt, regionalt, nationale og
internationale i løbet af året.
Efter en meget spændende afslutning ved årets DM for hold, kunne AS rejse hjem med
en fortjent bronzemedalje. Konkurrencen var meget hård, og selvom AS samlet scorede
flere point end da vi vand DM i 2015, var det desværre ikke nok. Men super flot
alligevel.

På den internationale scene var OL i Rio den altoverskyggende begivenhed med tre
deltagere fra Aalborg Svømmeklub. Men der har også været deltagelse ved EM, VM og
NM med flotte resultater til følge:
Resultatmæssigt blev det internationalt til følgende for seniorerne:
OL i Rio: Mie fik en flot 5 plads i 100m ryg, og var med på 4x100m medley, der vandt
OL bronze.
Viktor fik en flot 6. plads i 200 fly, og Pál Joenssen deltog i 1500m fri.
VM på kortbane i Windsor, Canada: Viktor blev nr. 6 i 200 fly, og Mie svømmede sig
til en flot bronzemedalje i 4 x 50 medley og en 7. plads i 100m ryg.
EM på langbane i London: Mie vandt EM guld i 100m ryg, og Viktor tog sølv i 200
fly.
For øvrige resultater henvises til svømmeleder Dennis Kjær’s fyldige beretning.
Vores cheftræner Leifi har igennem hele sæsonen deltaget i de aktiviteter der har
været med og omkring landsholdet, og var også med som træner til OL i Rio.
Herudover udmærkede denne trio Mie, Viktor og Leifi sig ved alle at blive kåret til
årets henholdsvis dame og herrer svømmer, samt årets træner 2015 ved Dansk
Svømme Award 2016 i foråret. – En kæmpe præstation.
Jeg synes at der her vil være passende at sige tak til vores færøske svømmer Pal
Joenssen, som i en lang årrække har repræsenteret Aalborg Svømmeklub på værdig
vis. – Tak for det Pal. – Vi har været stolte af at have dig på holdet, hvor du med din
indsats har bidraget til de gode resultater på nationalt plan. – Pal bor og studerer i
København, og da han ikke kunne fortsætte med at svømme på NTC, var han nødt til
at skifte til en klub i Københavns området, hvor valget faldt på vores venner i KVIK
Kastrup.
Succes stiller store krav til alle, og det kræver en god pengekasse og en god sparring i
dagligdagen at følge med på dette niveau. Hertil har der også i 2016 været en god
støtte fra Dansk Svømmeunion og Aalborg Kommune i form af Elite+ certificeringen,
som har gjort det muligt at være med. Ligesom SVØM har stillet noget
styrketræningsudstyr til rådighed i Svømmeland. Jeg vil gerne her benytte lejligheden
til at takke sportschef Lars Green Bach og Elite Sport Aalborgs elitekoordinator
Torben E. Sørensen for det gode samarbejde i 2016.
Elite+ konceptet stopper med udgangen af 2016, og dermed også den økonomiske støtte
fra såvel SVØM som Aalborg kommune i denne forbindelse. Bestyrelsen har i et
samarbejde med cheftræner Leifi og talentudvikler Erik Pallesen igangsat et arbejde
med at finde en struktur og et set-up der passer til de krav der stilles til fremtidens

elitesvømning på, med skyldig hensyntagen til de økonomiske midler Aalborg
Svømmeklub kan levere.
Penge alene gør det jo ikke, der skal også mennesker bagved, så derfor tak til trænerne
og svømmerne i konkurrence afdelingen, som alle har ydet deres til, at der opnås flotte
resultater i vandet. Specielt tak til Leifi, som altid er velforberdt og konstruktiv i sine
løsninger. Men du udfordre os også – og det er godt – bliv ved med det. Det holder
klubben der hvor den hører hjemme – i toppen!!
Ganske vist gør penge alene det ikke, men det er altid godt at have styr på økonomien.
Og det er der kommet i løbet af 2016. Aalborg Svømmeklub var af flere forskellige
årsager udfordret på mange plan i de forgangne år. Men det er der nu rettet op på. – Vi
kan for 2016 præsentere et flot resultat på bundlinjen, takket være en meget ihærdig
indsats af alle i klubben der har berøring med økonomien. – Tak til jer alle.
Lars Bo Larsen fra SVØM er den person der overordnet styrer planlægning og afvikling
af den årlige Limfjordskrydser, som AS afvikler i et godt samarbejde med
Svømmeklubben NORD, Svømmeland og Dansk Svømmeunion. I 2016 blev krydseren
afviklet for 10. gang, og i den anledning var der 7 deltagere der deltog for 10 gang, og
derfor modtog den en speciel t-shirt og guldbadehætte. Som noget nyt havde vi de
yngste (10 til 14 år) konkurrence svømmere fra NORD og AS til at svømme 100 meter
inden i kanalen, således de kunne prøve kræfter med åben vand svømning under sikre
forhold. – Som den øvrige krydser blev dette korte løb en succes, så vi udvider til en
200 meter i 2017, med invitation af svømmere fra de øvrige nordjyske klubber.
Udover samarbejdet omkring Limfjordskrydseren har AS også samarbejdet med
Svømmeklubben NORD omkring Nordjysk Sommer Cup. Vi har også på visse områder
samarbejdet overfor Aalborg kommune – bl.a. skolesvømning.
Aalborg Svømmeklub Venner – i daglig tale ASV. Disse fantastiske mennesker som
arbejder godt for Aalborg Svømmeklub. De sørger for noget godt mad og gode
overnatningsfaciliteter når der er behov for det, og det har i 2016 udmøntet sig i en
støtte på over 100.000 kr. Tusind tak for det, og den fantastiske indsats I har ydet i årets
løb. Ikke blot pengene har vi gavn af, men I er også berømt viden omkring for jeres
gode mad, og altid konstruktive tilgang til at finde gode løsninger for vores
stævnegæster.
På det regionale plan – SVØM Region Nordjylland er Denise Bakholm i 2016 blevet ny
formand for SVØM region Nordjylland. – Tillykke med det, og jeg er sikker på at du er
klar til at fortsætte den dynamiske linje Region Nordjylland præstere med din erfaring
og kompetente tilgang til opgaven.
2016 har også været året hvor vores aktivitets- og sponsorudvalg har ydet en kæmpe
indsats, og fået mange gode sponsorkroner i kassen. Udvalget gennemførte
sponsorstævnet med sponsorater for godt 210.000 kr. i samlet indtægt. Udvalget har
også stået for at sælge lodder for Diabetesforeningen, samt sørge for at Alm. Brand
Bank har fået nye kunder til gavn for Aalborg Svømmeklub. – Tusind tak for indsatsen i
2016.

Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til alle mine bestyrelseskollegaer for den indsats
de har ydet i løbet af 2016. Også tak til Lene på kontoret for den indsats du har ydet i
løbet af året. – Alle forandringer smitter også af på din dagligdag. Men du har klaret det
flot. Tak for det.
En særlig tak til Dennis og Klaus, som har valgt at stoppe med bestyrelsesarbejdet pga.
en meget travl civil hverdag. – I har begge ydet en kanon indsat, og været stærkt
medvirkende til at igangsætte en ny organisering og nye tiltag i Aalborg Svømmeklub. –
Tak for det. – Og så forlader I os jo ikke helt. – Dennis har stillet sin erfaring og
vejledning til rådighed for sin afløser, ligesom Klaus fortsætter som stævnekoordinator.
Jeg ser frem til, at der bliver valgt en bestyrelse her på generalforsamlingen, som er klar
til at tage de udfordringer op, som dagligdagen og året byder på. Personligt håber jeg at
få love til at stå i spidsen for denne dejlige forening for endnu en periode. Det er
spændende, udfordrende og lærerigt, men også dejligt at se når ting lykkes til gælde og
gave for vores gode gamle hæderkronede Aalborg Svømmeklub.
2017 er allerede godt i gang, og disse opgaver venter på at blive ført ud i livet, med
hjælp af alle vores medlemmer, frivillige og ansatte:
- implementering at Dansk Svømmeunions undervisningskoncept Aqua School
- afvikling af DÅM 2017 i Svømmeland
- hjælperopgaver i forbindelse med DGI Landsstævnet
- der arbejdes med en ny organisering af konkurrenceafdelingen, således Aalborg
Svømmeklub kan matche de krav der stilles til en elitesvømmeklub.
- indvielse og ibrugtagning af Vester Fjordpark (VF) til gav for vores dykkerafdeling,
som her får nye klublokaler. Og vandpoloafdelingen får mulighed for at spille udendørs.
– Herudover bliver der også mulighed for bedre træningsforhold for vores open water
svømmere på den nye bane ved VF.
- hele konkurrenceområdet har masser af udfordringer i den kommende sæson. Bl.a. et
EM på hjemmebane i den nye Royal Arena i København.
- og sikkert meget meget mere!!??
Jeg vil slutte med at sige jer alle tak, og håber at jeg får lejlighed til at fortsætte på
formandsposten efter disse første 2 spændende år.
Beretningen skal ses i sammenhæng med beretningerne fra de enkelte afdelinger. Med
disse ord vil jeg indstille min beretning til generalforsamlingens godkendelse.
John Larsen
Formand

