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Aars Svømmeklub har for nylig holdt General Forsamling. 2013 var et godt år for Svømmeklubben. I 
bestyrelsesberetning udtalt Formanden Preben Hansen sig således: 
 
”Som vi alle ved er Aars svømmeklub en meget stor klub. Vi havde ved årets udgang således 590 
aktive medlemmer, men set over hele året havde vi 793 aktive medlemmer. Det er det største antal 
nogen sinde, ja faktisk hele 14 % mere end i 2012. Fremgangen skyldes  bl.a. at der er oprettet flere 
nye hold og dette har kunnet lade sig gøre fordi vi har lavet et rotationssystem for børneholdene. 
Således er der over 50 børn i vandet om torsdagen på en gang. Og så er det jo dejligt når vi er så 
mange, at vores kontingent er meget lav i forhold til andre svømmeklubber. En meget vigtig ting for at 
alt kan fungere optimalt er det sociale. De forskellige træner, også i konkurrence afdelingen, lægger 
stor vægt på at der er plads til alle og at det skal være sjovt at svømme, måske er det bl.a. derfor vi 
klarer os så godt som klub. 
 
Vores konkurrence afdeling er også vokset, den tæller nu mere end 70 medlemmer. Vi har i årets løb 
deltaget i mange stævner. Det har resulteret i mange personlige rekorder, nogle har endda svømmet 
rigtig hurtigt, så der er blevet sat en del individuelle klubrekorder. Med alle de fine placeringer ved de 
mange stævner har vi også haft mulighed for at være meget synlige på sportssektionerne i 
lokalaviserne, hvilket også giver positiv omtale.  
 
Det kan for mange klubber være et problem at finde officials nok, men ikke for Aars svømmeklub, som 
alt i alt har 43 officials, som hjælper gerne til stævnerne, så en stor tak til alle de frivillige officials som 
har brugt en søndag eller en hel weekend på at hjælpe klubben. 
 
I det hele taget skal der rigtig mange frivillige hænder til at få så stor en klub til at fungerer, f.eks. skal 
vi bruge mange frivillige i forbindelse med kimberfesten, der er ca. 75 poster der skal bemandes og 
det lykkes også igen i år at få kabalen til at gå op. I år blev vi spurgt om vi vil hjælpe med til 
Kimberskuet, der skulle ca. bemandes 50 poster ca. 14 dage efter Kimberfesten. Vi blev enige om at 
prøve og overlod opgaven til det nye forældre råd, som løste opgaven til UG.  
 
Men Aars svømmeklub tilbyder meget andet end en konkurrence svømning, således babysvømning, 
mange børnehold, vand gymnastik, motionssvømning, svømning for nogle der lider af vandskræk og 
ældresvømning. Vi vil gerne tilbyde endnu mere svømmeundervisning, både til unge og ældre, men vi 
er begrænset af vores haltider og kun et svømmebassin, og så har vi endda fået mere haltider i 2013 
end tidligere. Vi ser løsningen for svømmeklubben i en ny hal indeholdende et 50 m bassin der kan 
deles. Derfor er svømmeklubben også i gang med et stort idræts- og skoleprojekt sammen med 
kommunen og andre foreninger i Aars. Vi håber og forventer at stå første i køen, da vi og kommunen 
ikke kan løbe fra at vi står med en slidt svømmehal.” 
 
På valg til Bestyrelsen var Jens Møller Nielsen, Lone Østrup Bentzen og Kitt Jonstrup. Kitt Jonstrup 
ønskede ikke genvalg. Rune Toft er valgt ind som nye bestyrelses medlem. 
 
Bestyrelsen er  efterfølgende blevet konstitueret således: 
 
Preben Hansen – Formand 
Lone Østrup Bentzen – Næstformand 
Jimmy Krøier Sørensen – Kasserer 
Julie Holten Hansen – Sekretær og PR ansvarlig 
Carina Kjær – Medlems Administrator 
Jens Møller Nielsen – Stævne og Officials ansvarlig  
Rune Toft – Kontakt til Trænere og Kursus ansvarlig 
 



Efter General Forsamlingen blev der afholdt informationsmøde for konkurrence afdelingen, hvorved 
DGI repræsentant Johan Lisberg Jensen lavede et oplæg om kost ”Eat to Compete”. 
 
I forbindelse med General Forsamlingen blev der uddelt to priser. 
 
Årets Træner Prise blev tildelt Jonathan Harbak med følgende begrundelse: 
”Vi kan ikke præcist huske, hvornår Jonathan begyndte at svømme hos os, men til gengæld husker vi 
tydeligt, at du nærmest listede dig ind på konkurrenceholdet, sød og smilende – lige pludselig var du 
der bare nærmest altid. Du startede som hjælpetræner i 2010, og i 2012 sprang du frisk til, da vi stod 
og manglede en træner.  
 
Det er næsten ikke til at forstå, at det nu er den samme person, der til sidste års Flippercup heppede 
og hoppede, hujede og hejede af og med svømmerne. Alle, der så dig ved bassinkanten den dag, fik et 
smil på læben.  
 
Og det bringer os straks videre til hverdagen i hallen. Du møder altid velforberedt op til 
undervisningstimer – du har lavet et udførligt program, hvor der er plads til alvor og til sjov.  
Du springer gerne til at afløse for andre trænere, og vi hørt at du ikke er bleg for at bytte plads med 
hjælpetrænerne. Du er supermotiverende overfor svømmerne både til hverdag og til stævnerne. 
Svømmerne er glade for timerne hos dig, og såvel forældre som dine hjælpetrænere roser dit 
engagerede arbejde.” 
 
Årets Fighter Prise blev tildelt Anne Tollerup Nielsen med følgende begrundelse: 
 
”Modsat de sidste års udnævnelser er Anne ikke en person, der gør noget væsen af sig. Anne er en 
stille pige – men stille på den gode måde!  
 
Først og fremmest er du som svømmer flittig – flittig til de mange træningstimer i hallen, men bestemt 
også med din stævnedeltagelse, du deltager næsten i alt, vi indbyder dig til.  
 
Du er frontløber på konkurrenceholdet, du viser vej for de nye og lidt yngre svømmere, lader dem se, 
at det stadigt er sjovt at tage til stævner. Du er altid parat til at dele din viden med de andre 
svømmere. Specielt engagerer du dig meget i teknik arbejdet om mandagen, og du er god til at se, hvor 
du kan hjælpe de yngste.  
 
Du er også en fighter når det gælder egne tider. Du går aldrig op til et løb, uden håb om at få ny PR. 
Hvilket naturligvis er blevet sværere med årene, men du kæmper stadig. Det er tydeligt at se at du 
bedst kan lide crawl, men uanset distance og disciplin er du altid positiv og fyldt med håb inden et løb, 
både for dine egne præstationer, men også alle de andres. 
 
I år har vi også lokket dig til at tilbringe lidt flere ugentlige timer i hallen, da du nu også er træner i 
Aars Svømmeklub. 
 
Nu sagde vi nok en stille pige, men når så det er sagt, lægger vi meget mærke til, at der altid er smil og 
glæde omkring dig Anne – og vi er også helt sikre på, at hvor du for et par år siden kunne virke genert, 
oplever vi i dag en glad og åben pige, som spreder glæde på hele holdet.” 
 
 
 


