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Generalforsamling d. 17. februar 2010. 
 
Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling 2010.  

 

Inden vi åbner generalforsamlingen skal vi have uddelt Aars Svømmeklubs Fighter pokal og træner-

pokalen for 2009.  

 

Fighterpokalen tildeles en svømmer som igennem det sidste år har udvist vilje, arrangement og ånd 

for svømningen. Det er trænerne fra konkurrenceafdelingen, der indstiller mulige kandidater til be-

styrelsen. Hvis der er flere nominerede, vil bestyrelsen udvælge den endelige kandidat. I år, har der 

fra trænerne været i én kandidat indstillet. 

 

Trænerne Sine Jakobsen, Steven Holten Hansen og Dan Nielsen skriver følgende om dette års kandi-

dat. 

 

Til titlen som årets svømmer 2009 er der flere oplagte muligheder. Dog er der en svømmer, der skil-
ler sig ud fra de andre kandidater ved sin utrolige interesse og sit værdifulde engagement inden for 
svømning. Der er ikke mange svømmere, der stiller op med sammen engagement og humør til hver 
eneste træner, som denne svømmer gør. 
 
Årets svømmer 2009 er: Benjamin Beirholm Larsen – en holdkammerat og en selvstændig 
svømmer af uvurderlig betydning. 
 
At Benjamin besidder en utrolig interesse indenfor om omkring svømningen, er noget, der kommer 
til udtryk ved hver eneste træning. Benjamin er den type svømmer, der stadig er at finde i vandet, 
selv om resten af holdet er på vej til omklædning. Et ønske og en trang til at dygtiggøre sig fra dag 
til dag er noget af det, der driver Benjamin fremad. At Benjamin besidder denne genskab, er ikke 
kun et udtryk for en sportsmand, der elsker sin sport, men også en person, der er villig til at yde en 
ekstra indsats til træning for at kunne opnå gode resultater til stævner. 
 
Benjamins engagement kommer ikke kun ham selv til gode, men også resten af holdet. At have en 
svømmer på sit hold, der træner med den vilje, som Benjamin ligger for dagen, der noget, der smit-
ter af på de andre svømmere. Udover det er Benjamin en holdkammerat, der altid møder til træning 
med højt humør, og som er med til at skabe dejlige sociale omgivelser for sine holdkammerater. 
 
Benjamins slid i vandet er da også hurtigt komme til udtryk til stævnerne, hvor han er i en forrygen-
de udvikling, hvilket selvfølgelig er fuld fortjent. Benjamin har selv udtalt, at han er sikker på, det 
bliver ”hans år i år”, og vi som træner team er ikke i tvivl om, der er noget om snakken. 
 
Vi håber, at Benjamin vil modtage denne titel som et skulderklap og en anerkendelse af det arbejde, 
han ligger i den daglige træning. Hvis Benjamin fortsætter med samme engagement fremover, er 
der ingen tvivl om, at han vil opnå store resultater inden for svømningen. 
 
’Tillykke Benjamin, og held og lykke frem over! 
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Aars Svømmeklubs Trænerpokal 2009.  
 
Pokalen gives som en tilskyndelse til en træner der gennem sit virke og engagement har formået at 

give holdet og herigennem klubben et løft.  

 

I Aars Svømmeklub er vi så heldige, at have et stort hold af engagerede træner, og derfor er det al-

tid svært at vælge en træner frem for andre. Derfor vil jeg benytte lejligheden til først at takke alle 

vores trænere, for det store stykke arbejde I gør i klubben uge efter uge.  

 

Tina Kannegaard tildeles klubbens trænerpokal 2009. 

 

Tina startede på vores babysvømmehold, da hendes ældste datter var omkring 6 uger – og til trods 

for at Lykke ikke lige til at starte med synes om det for hende ALT for kolde vand, så blev Tina og 

Lykke hurtigt fast gæst hver fredag, så kom tvillingerne – da tænkte jeg, så kan det da vist ikke lyk-

kes for Tina at blive ved med 3 så små børn – MEN der tog jeg fejl, for Tina var fast besluttet på, at 

også de to små ny skulle have glæde af vandet. Så Tinas unge pige i huset fik til fast pligt at følge 

med familien til svømning hver fredag. Det blev til mange fredage med leg og latter i bassinet og 

pludselig en dag var selv ”de små” nu pludselig for store til at gå til babysvømning. Afskeden blev 

tung, men vi blev enige om at holde kontakt! Og heldigvis for det, for pludselig stod Aars Svømme-

klub og manglede en babyinstruktør. Jeg tog chance og ringede til Tina: ”ku det ikke være noget for 

dig? du må gerne have børnene med”, lokkede jeg. 

 

Tina sprang til – og kastede sig over undervisning med samme entusiasme, som da hun svømmede 

med hendes egne. Tina kom på først et kursus – og kom hjem med gode ideer, som straks blev sat i 

gang, og efter endnu et kursus var hun nærmest ikke til at stoppe, hun kaster sig glædestrålende 

over de lidt større børn og deres forældre – for så kan jeg bruge tiden på at pusle om de helt små 

mens hun laver torpedo dyk og slår kolbøtter med de lidt større. For et års tid siden ringede Tina, 

hun måtte desværre sige op, hun kunne ikke blive ved at finde tiden til at lege i bassinet hver fredag 

– hun lovede at blive ved til vi havde fundet en ny – og i hvert fald til sommerferien – ferien kom 

men det lykkedes mig ikke at finde ny instruktør – og Tina er her næsten hver fredag endnu – TAK 

for det Tina, nu er det lykkes mig at overtale 2 til at tage på kursus, men jeg håber du vil blive og 

hjælpe mig med at lære dem godt op – og vil gerne hermed takke dig for de mange timer i bassinet. 

Du er en skøn kollega i bassinet – og både børn og forældre er meget glade for dig. 
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Formandens beretning v/ Lone Ø. Bentzen 

 

Nøgleordet, for året der gik, bliver helt klart udfordringer. Vi har været i gennem et anderledes år, 

som har budt på nye og uventede udfordringer. 

 

Vi startede året med at få ny konkurrence træner. Det er altid en stor opgave at få denne post besat 

med den helt rigtige person, da vedkommende skal tilbringe mange timer i hallen ugentligt og der-

udover skal der deltages i del stævne aktiviteter og planlægning. Vi har i et par år drømt at etablere 

et trænerteam bestående af mindst 3 personer til at arbejde med vore konkurrence og talenthold, 

men det var ikke rigtig lykkes for os. I løbet af foråret 2009 fik vi Dan startet godt op på konkurren-

ce holdet og efterfølgende måtte vi erstatte vores dygtige talenthold træner, da Vicki valgte at rejse 

fra landet en periode. Vi fik lavet et god aftale med Sine og Steven, så trænerteamet blev startet op 

– de unge mennesker har flittigt rejst på kursus for at dygtiggøre sig, og de er i fuld gang med at 

fasttømre ideen om at arbejde lidt mere på tværs af holdene – I har i år været budt nærmest helt 

urimelige vilkår, alligevel har I løst opgaven med glæde og ildhu fantastisk godt, tak for indsatsen til 

Jer! 

 

Vi fik afsluttet sæson 2008-09 som vi plejer med god deltagelse af svømmere og deres forældre, og 

vi påbegyndte planlægning af denne sæson, men her ramte vi igen en udfordring – en del af vores 

faste trænere kunne af forskellige årsager ikke undervise i den nye sæson, så selvom træner kaba-

len altid er spændende, gav den os virkelig kamp til stregen i år – og det var først 14 dage efter for-

ventet sæsonstart, at det hele gik op. I denne sæson har vi 16 trænere og 5 hjælpetrænere i gang til 

at undervise på 24 forskellige hold.  

 

Som sædvanlig glædede vi os til sæsonstart, som så småt startede op med vores konkurrencehold i 

det udendørs bassin. Men den 14. august, hvor de første hold skulle starte inde i svømmehallen kom 

beskeden om, at svømmehallen var lukket med øjeblikkelig virkning – nøglen blev drejet om for næ-

sen af ca. 40 små svømmere med forældre. Torsdag have kultur- og fritidsforvaltning modtaget en 

rapport, hvor det fremgik at omfattende råd skader i taget gjorde hallen uforsvarlig at opholde sig i. 

Sæsonstarten blev udsat på ubestemt tid og så gik arbejdet i gang med at finde trænings tid til vo-

res konkurrencehold. Vi har i Aars Svømmeklub en stor konkurrence afdeling med 28 svømmere på 

vores 1. hold og 20 talentsvømmere. Vi har bl.a to hold i Svømme Region Vests serieturnering, og 

da holdene lige havde haft sommerferie hastede det med at få dem i form igen. I samarbejde med 

bademesteren fik vi 2 træningstider i Farsø – hvor det senere blev nødvendig at erstatte den ene tid 

med træningstid i Støvring. Jeg vil gerne rose specielt Dan for det store koordineringsarbejde, 

svømmerne for deres tålmodighed – I kæmpede bravt for at holde sammen på formen og teamån-

den. Forældre sprang villigt til for at hjælpe med kørslen, 100 TAK skal I have.  

 

Midt i denne forvirring blev det tid til årets byfest, hvor vi fik samlet 25 deltagere til Kimbrerfestlø-

bet, og det var da med stor stolthed vi ku’ læse ved løbets afslutning, at løbets 10 km rute i år blev 

vundet af en svømmer – super godt gået Steven, vi andre gennemførte løbet i forskellige tempi og i 
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højt humør. Vi deltog som sædvanligt i afvikling af året Kimbrerfest i godt samarbejde med de øvri-

ge klubber. Specielt var det i år rart at se, at byens borgere satte finans krisen på hold i en week-

ends tid og nød årets Kimbrerfest. Stor tak til de, der hjælp os med afvikling af vores arbejdsopga-

ver.  

 

Årets næste udfordring; vi havde lovet at afvikle et talentstævne – det er ikke nemt uden svømme-

hal! Endnu en gang trådte vores naboklubber til – vi fik udsættelse til sidst i november, hvor stæv-

net blev afviklet i højt humør med nyt tag over hovedet hjemme i vores egen svømmehal. En stor 

tak til klubberne i Himmerlands turnering for deres hjælp og støtte, da vi var hjemløse. 

 

Den 17. nov. 2009 lykkes det endelig at få startet dette års sæson op. Puha vandet var ALT for 

koldt, men her var vores trænere lynhurtige til at lave en plan B, så alle fremmødte blev aktiveret 

omkring det lille bassin i et par uger til vand temperaturen langsomt kom på plads. Vores konkur-

rencehold gennemførte den første reelle træning i ca. 20 graders koldt vand. Desværre kan den for-

sinkede start tydelig ses i både vores regnskab og vores medlemstal. Regnskabet kommer Jimmy ind 

på om lidt, men mod små 500 medlemmer sidste år lykkedes det os i år kun at komme omkring 440 

med trænere og bestyrelse. Så første udfordring til næste år må være tiltag, så vi igen kan få alle 

hold fyldt godt op. 

 

Til trods for den noget beskedne træning er det lykkes vores konkurrencehold at opretholde stævne-

aktiviteten, vi har deltaget 4 gange i Himmerlandsturneringen, i DGI' udtagelsesstævne, i DGI' 

Landsmesterskab og 4 gange til Svømmeregion Vest Serieturnering.  

 

I Himmerlandsturneringen blev vi sammenlagt nr. 4, med i alt 652 point. Og i Serieturneringen star-

tede vi jo med at rykke op fra serie 3 til serie 2. Efter 2. stævne før årets afslutning lå vi som nr. 4 i 

serie 1 og nr. 4 i serie 2. Vel har svømmerne klaget over manglende træning, men det er bestemt 

resultater vi kan være stolte af. Vi har deltaget i 3 talent stævner, et forholdsvis nyt tiltage i Him-

merland, som skal tage lidt af længden af vores turneringsstævner ved at tilbyde specielle stævner 

til vores nye spirende talenter, så deres første stævneoplevelser ikke bliver lange maraton søndage 

inde i en varm svømmehal.  

   

Vi fik udtaget 19 ?? svømmere til DGI Landsmesterskab, der vil blive afvikles i marts 2010. Et stort 

stævne med små 1.000 deltagende svømmere.  

 

Sidst i september kunne vi tydeligt se et andet resultat af manglende træning end dårlig form – kon-

kurrenceholdet begyndte stille og roligt at smuldre, fordi vores unge mennesker så hinanden meget 

mindre end de plejede. Vores cheftræner Dan sprang straks til og arrangerede ryste-sammen tur 

ude i hytte. Turen var en succes, ca. 15 svømmere var af sted ved Mariager Fjord, og vi vil gerne 

takke Kasper Neve for hjælp med arrangementet.  

 



Aars Svømmeklub generalforsamling 2010 

 

- 5 - 

I år forsøgte vi at udvide deltagerkredsen til vores årlige svømmeskole ved at invitere Farsø Svøm-

meklub til at deltage. Vi lukkede for tilmelding ved 70 deltagere mod sidste års 64, men vi kunne 

godt have fået plads til lidt flere. Vi var glade for samarbejdet med Farsø, og håber på gentagelse til 

sommer.  Skolen afvikles i samarbejde med DGI og afsluttes ved, at der udleveres et diplom med et 

billede af alle deltagere.  

 

Ved Spar Nord generalforsamling, der afvikles i Kultur- og Messecenter Aars, hjalp Aars Svømmeklub 

med serveringspersonale. Tak for hjælpen til de friske forældre og svømmere, der gav en hånd med 

her.  

 

Da konkurrenceholdene afholdt sæson afslutningen, blev Morgensvømmernes Vandrepokal tildelt Ni-

kolaj Rasmussen. Pokalen tildeles den svømmer som i sæsonen har udvist energi og entusiasme for 

svømningen, uden hensyntagen til opnåede resultater. Om Nikolaj blev der bl.a. sagt: 

 

Nikolaj er en person, som altid møder til træning med et smil på læben. Der er altid gang i Nikolaj, og det 

kan næsten være overvældene at være i samme rum som ham. Den glæde, han altid møder op med, smit-

ter af på holdets andre svømmere og er med til at skabe en god stemning på holdet. 

  

Den 29. okt. modtog vi Vesthimmerlands Kommunes idrætspriser 2009 til syv svømmere for 

deres flotte placeringer ved DGI Landsmesterskab 2009. Preben Hansen, Magnus Lerche, Sine Ja-

cobsen, Steven Holten Hansen, Martin Holten Hansen og Nicolaj Rasmussen var i Ranum for at mod-

tage prisen, Vicki Holten Hansen var fraværende på grund af sin ophold i Astralien. Til lykke til Jer 

alle. 

  

I år kører vores sæson en måned længere end ellers i et forsøg på at kompensere for de tabte uger 

ved sæson starten – vi håber, det kan lykkes os at fastholde børnene i maj, så vores engagerede 

trænere ikke skal stå med halv-tomme hold. 

 

Fremtid: 

 

I næste weekend har vi lovet at hjælpe årets pengeynglere med at slå katten af tønden i Aars Svøm-

mehal. Et helt nyt initiativ, vi håber, det bliver et godt og sjovt arrangement. 

 

I år glæder vi os specielt til i samarbejde med DGI at afvikle en anden sæsonafslutning, hvor vi for-

håbentlig får aktiveret alle vores børn i spændende lege under overværelse af flest mulige forældre.   

 

Som nævnt håber vi igen i år at kunne afvikle Sommerskole sammen med Farsø Svømmeklub og 

DGI. 
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Afslutning: 

Jeg vil gerne slutte af med at takke alle, der igennem de sidste år, har afsat tid til at hjælpe klub-

ben, enten ved enkeltstående arrangementer, med kørsel til træning eller kurs eller som officials ved 

stævner.  

 

TAK til klubbens hovedsponsor Spar Nord for året samarbejde vi har haft. Også en tak til SPORTMA-

STER for indkøb af trænertøj og for deres altid populære indkøbsdag. Tak til personalet i Aars Svøm-

Svømmehal for de mange timer samarbejde omkring bassinerne. 

 

Sidst vil jeg gerne sige mange tak trænerne og hjælpetrænere for det seriøse stykke arbejde som de 

ligger i hallen, tak til Heini og Mogens for deres store arbejde i vores stævneudvalg. Men specielt en 

stor tak til bestyrtelsen for et spændende år, det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen 

med Jer i vores første år ”uden” Mogens! 


