Konkurrenceafdelingens beretning for 2017
Året 2017 har været et spændende og udfordrende år for Aalborg Svømmeklubs
konkurrenceafdelingen.
Svømmerne har leveret flotte resultater, men som vi alle ved, så er et velfungerende trænerog leder set up og de mange, mange frivillige også en utrolig vigtig del af succesen.
I 2017 har klubben implementeret en ny struktur. I den nye struktur har holdende også
fået et nyt navn:
AS1 – AS-elite
AS2 – AS-junior
AS3 – AS-årgang
AS4 – AS-talent1
AS-talent – AS-talent2
AS-K1 og AS-K2 har behold samme navn

Trænerne
I 2017 har vi sagt farvel til syv dygtige trænere: Anna Carolina Nielsen (ansvarlig
træner AS-talent1); Katrine Birk (ansvarlig træner AS-talent2); Johan Lisbjerg
Jensen (ansvarlig træner AS-årgang); Anne Lorentzen (assistent AS-talent2); Johan
Seistrup (assistent AS-elite, styrketræning og eliteklasserne Sønderbroskole); Asger
Helmig (assistent AS-årgang samt ansvarlig til landtræning); Søren Larsen (ansvarlig
træner AS-K2). Der skal lyde en stor tak for indsatsen til jer alle sammen.
Vi har også fået ni nye trænere: Asta Blanch (ansvarlig træner AS-K2 og assistent ASK1); Daniel Ramskov Jørgensen (fysisk træner for AS-elite, samt fysioterapeut/massør
og faglig rådgiver); Ghita Kobbelgaard (assistent AS-talent2); Lasse Høj Christensen
(assistent AS-elite); Mads Juul Laursen (assistent AS-årgang); Maja Bruun (assistent
AS-talent1), Mikael Thode (assistent AS-talent2); Peter Birk Torrild (ansvarlig træner
AS-K1) og på AS-masters Henrik Rasmussen.
Derudover har fem trænere fået en ny stilling: Anders Kjær Pedersen fra Assistent på
AS-talent2 til Assistent på AS-årgang; Camilla Fischer fra assistent på AS-talent1 til
AS-talent2, Katarina Skafsgaard Thomsen fra ansvarlig træner på AS-K1 til assistent
på AS-elite og Signe Thomsen fra assistent på AS-årgang til ansvarlig træner på ASårgang.
Trænerstaben ser derfor nu ud som følgende:
Cheftræner:
AS-elite
Eyleifur Jóhannesson
Assistenter:
Katarina Skafsgaard Thomsen
Lasse Høj Christensen
Daniel Ramskov Jørgensen
AS-junior
Ansvarlig træner:
Erik Pallesen
Assistenter:
Julie Sundahl Jakobsen
Lasse Schrøder Jakobsen

AS-årgang

AS-talent1

AS-talent2

AS-K1
AS-K2
AS-Masters

Ansvarlig træner:
Signe Thomasen
Assistenter:
Anders Kjær Pedersen
Mads Juul Laursen
Ansvarlig træner:
Jonas Dideriksen
Assistenter:
Mathias Ryssel Rasmussen
Maja Bruun
Ansvarlig træner:
Camilla Fischer
Assistenter:
Ghita Kobbelgaard
Mikael Thode
Ansvarlig træner:
Peter Birk Torrild
Ansvarlig træner:
Asta Blanch
Ansvarlig træner:
Henrik Rasmussen

Tusind tak til trænerne for indsatsen i 2017.
Holdlederne
Birgitte er fortsat holdleder for AS-elite. Mariann Søltoft har valgt at stoppe som
turleder. Marianne Bach Andersen er holdleder for AS-junior. Vi har fået tre nye
holdledere i 2017: Anne Mette Voldbjerg er blevet holdleder for AS-årgang. Hun
overtog opgaven fra Lone Werther. Mette Yde Larsen er blevet holdleder for AS-talent1
og overtog opgaven fra Carla Smink. På AS-talent1 overtog Belma Illic opgaven som
holdleder fra Dian Pedersen. Kenneth Pedersen er stadig holdleder for AS-K1 og ASK2 og Klaus Munch Rasmussen er stadig holdleder for AS Masters. Jeg vil gerne
benytte lejligheden til at takke alle ”gamle” og nuværende holdlederne for deres store
indsats i 2017.

Stævneudvalget
Brita Amdi Pedersen er ny i stævneudvalget og har gjort det rigtig godt sammen med
Klaus Munck Rasmussen. Stævneudvalget har lavet et rigtigt godt stykke arbejde i år –
især ved DÅM, der blev afholdt i sommers.
I stævneudvalget skal der også lyde en stor tak til Kim Kristensen som har hjulpet til
med i en del stævner i 2017.

Frivilligansvarlig
Peter Danielsen er blevet vores nye frivilligansvarlig. Han afløser Mari Anne. Det er
altid en udfordring med at skaffe frivillige nok til at fastholde det aktivitetsniveau, der
skal til for at kunne være med på det niveau vi har i Aalborg Svømmeklub. Mari Anne
og Peter har gjort et godt stykke arbejde med at finde frivillige. Tak skal I have.
Officialsansvarlig
Nico Rijkhoff har ansvaret som officialansvarlig med fokus på at finde officials til de
stævner vi skal med til mens Søren Jakobsen har ansvaret for at få uddannet nye officials.
I 2017 har vi uddannet en del nye officials. Det er dog fortsat en udfordring for Nico at
finde officials til stævner. Vi fortsætter det gode arbejde med at uddanne nye officials i
2018.
Stævnesekretariat
Helle Bach har også i 2017 fået godt styr på stævnesekretariat aktiviteterne og fik os
guidet igennem Alm. Brand Aalborg Cup 2017.
Hjemmeside ansvarlig & presse.
Mette Bærentsen har styr på hjemmesiden og aktivitetskalenderen. Mette skriver også
spændende oplæg til Aalborg Svømmeklubs Facebook side og hendes tekster er den
nordjyske presses foretrukne kilde om alt der rører sig i nordjysk svømning – også
aktiviteter uden for AS.
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. Overnatning og
hovedparten af forplejningen var for første gang henlagt til Vesterkæret Skole, hvorved
svømmerne var langt tættere på Haraldslund Svømmehal, og bustransporten kunne
undværes.
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 2017 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 2017.
Aalborg Kommune
Der skal også lyde en stor tak for samarbejdet med Aalborg Kommune i 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 for samarbejdet
omkring Aalborg Svømmeklubs Elite + samt samarbejdet omkring Sønderbroskolen.
Den støtte I yder er fantastisk og uundværlig!
SVØM
Også til SVØM skal der lyde en kæmpe stor tak til Sportschef Lars Green Bach og
Talentansvarlig Thomas Stub for samarbejdet i 2017. Jeres fortsatte støtte til
udviklingen af et konkurrencedygtigt set up i Aalborg Svømmeklubs
konkurrenceafdeling
I efterår 2017 har Aalborg Svømmeklub arbejdet på en partnerskabsaftale med Dansk
Svømmeunion. Aftalen indeholder mål, indsatser, deadlines, økonomi/finansiering og
ansvarsoversigter i forbindelse med at blive High Performance klub, og det samme
mht. intern- og ekstern talentudvikling. Aalborg kommune har selvfølgelig også en
meget vigtig rolle i et sådant samarbejde, som skal stå på tre ben (Aalborg
Svømmeklub, Dansk Svømmeunion og Aalborg kommune).

Mesterskaber
Ved DÅM-gr A på kortbane i Odense vandt Ida S. Olesen (400m medley i tiden
5.09,50), Oliver Nørgaard Frost (100m fri i tiden 0.54,55 og 200m fly i tiden 2.11,32)
og Emma Stecher (100m fly i 1.06,29). Alle svømmere fik en bronzemedalje.
Ved DÅM-gr B på kortbane vandt Emma Kutsko Jensen en sølvmedalje (400m fri i
tiden 4.40,67) og en bronzemedalje (220m fri i tiden 2.17,18)

Regionsmesterskaberne 2017 blev afholdt i Vadum, 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 Hjørring og det blev en stor succes for
vores Aalborg Svømmeklub. Vores gode svømmere vandt i alt 48 medaljer fordelt på
16 guld, 17 sølv og 15 bronze.
Ved Vest Årgangs Mesterskaber den 21.-23. april kom Aalborg Svømmeklub hjem
med 4 guldmedaljer, 6 sølvmedaljer og 4 bronzemedaljer.
Klubmesterskaber
Klubbens konkurrencesvømmere svømmede lørdag og søndag 20. og 21. 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 Aalborg i juni. Det har været et
stort stykke arbejde for Aalborg Svømmeklub at organisere DÅM på langbane, men takket være
vores stævneudvalg med Klaus Munck Rasmussen, Kim Kristiansen og Britta Amdi i spidsen og
de mange frivillige blev det til en stor succes. Vores svømmere klarede sig også godt. Desværre
ingen guldmedaljer, men sølv til Emma Kutsko Jensen (200m fri, i tiden 2.13.71), Emma Stecher
(110m fly i tiden 1.07,71) og Oliver Nørgaard Frost (200m fly i tiden 2.12,66).
EJM 28. juni – 2. juli. Katrine Bukh Villesen vandt 2 guldmedaljer. 100m fly i tiden
0.59,53 og 200m fly i tiden 2.11,39
Jackie Gade vandt guld i 10.000m open water i tiden 2.29.36 til Danske Open Water
den 13. august 2017.
Danske Mesterskaber på langbane blev afviklet i Bellahøj i juli, og det blev en stor
succes for vores Aalborg Svømmeklub. Vores gode svømmere vandt i alt 26 medaljer
fordelt på 6 guld, 9 sølv og 11 bronze.
Danske Junior mesterskaber på langbane blev afviklet i Esbjerg, og det blev en stor
succes for vores Aalborg Svømmeklub. Vores gode svømmere vandt i alt 8 medaljer
fordelt på 4 guld og 4 sølv.
Vest Danske mesterskaber på kortbane blev afviklet i Horsens. Vi kom hjem med 28
guld, 23 sølv og 18 bronze.

Nordiske årgangs mesterskaber vandt Aalborg Svømmeklub 2 guldmedaljer, 2
sølvmedaljer og 1 bronzemedalje.
DM i Greve, 9-12 november 2017
Der er trænet hårdt og målrettet frem mod DM, hvor der foruden mesterskabstitlerne
også blev svømmet om kvalifikationer til EM i København i december måned. Vi kom
hjem med 14 guld, 15 sølv og 4 bronze.
Fremragende svømmet. Stort tillykke til alle med de flotte præstationer.
Danske Junior Mesterskaber på kortbane blev afviklet i Århus i november. Og her
svømmede vi i alt 8 medaljer hjem fordelt på: 3 guld, 3 sølv og 2 bronze.
AS Masters har deltaget i en række mesterskaber i 2017
Til Nordic Open Masters Championships vandt Brita Amdi 2 bronzemedaljer: 100m fly
i tiden 1.15,20 og 200m medley i tiden 2.49,69
Ved Vest Danske Masters i november vandt Aalborg Svømmeklub 32
guldmedaljer, 14 sølvmedaljer og 8 bronzemedaljer
DM for hold i Svømmeligaen blev afholdt i Kastrup. Aalborg Svømmeklub blev
Dansk Mester for hold for 3. gang på 4 år
Aalborg Svømmeklub ønsker AS svømmerne og cheftræner Eyleifur Jóhannesson og
assistenttrænere stort tillykke med de flotte medaljer.
Nordiske Mesterskaber på kortbane, 1-3 december 2017
Louise B. Andersen var med til Nordiske Mesterskaber på Island 1.-3.
december. Louise svømmede 800 fri i tiden 8:50.42. Tiden var lidt over pr men rakte
alligevel til en bronzemedalje. Louise svømmede også finale i 400m fri. Det blev en
meget tæt afgørelse med kun 0.1 sek. i mellem guld og sølv. Louise vandt i ny pr i tiden
4:14.06.
VM på kortbane i Budapest, Ungarn, juli 2017
Viktor svømmede sig bl.a. til en flot 7. plads i 200 fly i tiden 1.55,30.
EM på kortbane i København
Mie, Katrine og Viktor har deltaget i EKM. Hvor en bus med mange AS svømmere og
forældre var med til at heppe på dem.
Viktor 4. plads 200 fly
Mie 3. plads holdkap 4x50 fri
Mie 6. plads 100 ryg

Udmærkelse og udtagelser af svømmere
I kampen for at kvalificere sig for OL i Tokyo i 2020 har Viktor modtaget et olympisk
scholarship fra Danmarks Idrætsforbund. Det ønsker vi Viktor tillykke med.
En af vores bedste svømmere Mie Ø. Nielsen, har fra 1.1.2018 valgt at fortsætte sin
daglige træning på det Nationale Trænings Center(NTC) i Bellahøj, for derved at
videreudvikle sin svømning. Viktor B. Bromer har siden 1.9 trænet på centeret. Begge
svømmere repræsenterer forsat Aalborg Svømmeklub, hvilket jeg sætter meget stor pris
på.
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, Bergen Swim Festival, H.C. Andersen Cup,
Thisted Cup, Limfjords Cup, Danish Open samt Nordjyske Cup samt
Begynderstævner.
AS-elite var på træningslejr på Fuerteventura mens AS-junior var en tur på træningslejr
i Callella. AS-årgang var på træningslejr i Skagen mens AS-talent1, AS-talent2, ASK1
og AS-K2 samt Team SWAG/AS Masters var på træningslejr i Løkken.
Andre aktiviteter i konkurrenceafdelingen
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 11. gang var AS medarrangører af Limfjordskrydseren. Endnu engang en succes.
Tak til alle vores gode samarbejdspartnere, og alle de frivillige, som gør arrangementet
muligt. Endnu engang blev der svømmet minikrydser, til stor glæde for de yngste (10
til 14 år) konkurrence svømmere, hvorved de kan få erfaring til evt. fremtidig åben vand
svømning.
Årets sponsorstævne foregik også i 2017 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, Aalborg MTB Marathon og DGI Landsstævne. 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.
Der blev også solgt Påskeskrabere og Juleskrabere. Hermed har svømmere også tjent
penge til klubben. Tak skal I have!
Alm. Brand Aalborg Cup blev afviklet 8-10. december i Haraldslund. Alm Brand
Aalborg Cup. Alm. Brand Aalborg Cup havde knap så mange deltagere i 2017, som året
før, men det gav til gengæld god plads til de svømmere der deltog. En 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 gymnastiksal
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 blev der uddelt fiduspokaler til en
dreng og en pige på alle hold i Konkurrenceafdelingen på nær AS-elite, hvor
”Æresfadet” blev givet til Isabella K. Sørensen og ”Brystsvømmerpokalen” tilfaldt
Kristoffer Moos for tredje år i træk.
Årets modtager af Vogteren 2017 var: Klaus Munck Rasmussen som fik Vogteren
fordi
• Klaus er en person, som har udført en lang række opgaver for Aalborg Svømmeklub
igennem mange år
• Han er vellidt, hyggelig, omgængelig 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.
• På trods af, at han har travlt på arbejde og med frivillige opgaver i klubben, deltager
han stadig i stævner
• Klaus har et meget stort engagement
• Han er iderig, arbejdsom og meget løsningsorienteret
• Klaus fik pokalen for sit fantastiske arbejde i forbindelse med DÅM i sommers, sit
arbejde i klubbens stævneudvalg, sit arbejde som starter, som holdleder og meget
andet.
• Klaus stiller altid op og giver en hånd med. Og så er han en god ambassadør for

klubben med sin positive og gode omtale af klubben.
Fremtiden
2018 bliver et udfordrende og spændende år af flere årsager.
Den nye partnerskabsaftale samt den nye struktur i klubben giver Aalborg
Svømmeklub gode forudsætninger for at fremstå som en konkurrencedygtig klub, der
er med i toppen af dansk svømning og deltager ved internationale mesterskaber.
Carla K. Smink, svømmeleder

