
 

 

Aars Svømmeklubs Trænerpokal 2011  

 
Pokalen gives som en tilskyndelse til en træner der gennem sit virke og engagement har 

formået at give holdet og herigennem klubben et løft. 

 

Hvert år ved denne tid, giver titlen årets træner anledning til store overvejelser i bestyrelsen. 

For det er jo sådan, at vi synes, at I alle hver og især med Jeres virke og engagement bidrager 

stort til klubbens fornemmeste opgave, at udbrede svømmeglæde til flest mulige børn og 

voksne. Vi er meget stolte af vores dygtige og stabile trænerstab i Aars Svømmeklub, I 

fortjener alle anerkendelse for Jeres daglige arbejde i hallen, Tak skal I have for indsatsen!  

 

Martin Holten Hansen tildeles klubbens trænerpokal 2011.  

 

Martin har altid været her, han er nærmest vokset op i hallen, og begyndte sin træner karriere 

i 2006, stille og roligt ligesom de fleste andre, men vi opdagede snart en lune i dig, som altid 

ligger lige bag ved dagens ”hej” – og som går lige ind hos både børn og voksne. 

 

Først var du hjælpetræner, så gik du i gang med træneruddannelse, også her bemærkede vi 

hurtigt en forskel – for DGI kurser var simpelthen ikke ambitiøse nok, punktum. For Martins 

egne krav til sin svømning blev hurtig et krav til egen undervisning også, trænere skal være 

dygtige – så børnene også kan blive det. 

 

Men nej det er egentlig ikke nok at være en dygtig træner, Martin stiller også krav til 

menneskene omkring sig, med et sødt smil og stor imødekommenhed bliver vi udfordret; har i 

styr på dit og dat, hvordan gør vi nu – og hvordan kan vi gøre det bedre næste gang. Han 

kaster sig over et nyt logo til klubben, og når der skal laves nye diplomer er han fluks på 

banen med gode og saglige forslag, altid åben for en seriøs diskussion. Og selv når vi er 

allermest seriøse kan du bringe et smil på alles læber med en frisk bemærkning. 

 

Martin er også den, der en sen aften time sætter sig ved pc’en og beskriver sin 

drømmesvømmehal, et flot og ambitiøst projekt, som vi i bestyrelsen stadig glæde af.  

 

Det er en fornøjelse at beskæftige sådanne nogle som dig Martin, vi ville ønske, at du ikke 

skulle ”ud i verden” for at læse og arbejde, så vi bare kunne beholde dig – men ved vi ved at 

tiden nærmer sig, og vi ønsker dig alt mulig held og lykke på vejen. Tak for din tid her hos os 

Martin. 


