Aars Svømmeklubs beretning 1997
Klubben har i det forløbne år været inde i en lidt turbulent periode. Dette forhold skyldes bl.a. Lene
Jensen's afgang, både som bestyrelsesmedlem (kasserer) og som træner for flere af klubbens hold.
Hendes afgang beror på, at hun og hendes familie rejste bort fra Aars. Lene havde igennem en årrække været et lokomotiv og en drivkraft for klubben, hvilket også bar frugt, da hun i april måned
1997 blev tildelt Aars Kommunes lederpris for året 1996. Lene modtog prisen for hendes hold
“Børn og Unge Lidt for Tunge”. Klubbens elitetræner Kirstine Jensen forlod desværre klubben ved
årsskiftet for, at kunne læse videre i Frederikshavn. Vi ønsker Kirstine al mulig held med hendes
studium. - Det er til alt held, må jeg sige, lykkedes at finde kvalificerede efterfølgere for de afgående. Men det er jo altid svært midt i en sæsonperiode, at skulle skifte trænere og ledere.
13 konkurrence svømmere, er af Aars Kommune Samvirkende Idrætsorganisationer (AKSI), tildelt
hædersbevisning, for deres oprykning i serie 1. Seancen fandt sted på Aars Kommune den 16. april
1997, hvor borgmester Per Nørgaard forestod overrækkelsen. Alt i alt en meget stor dag for de unge
svømmere.
Aktivitetsniveauet i klubben er ret højt, og vi har formået at cementere målsætning ved, at forblive i
serie 1. Klubbens placering i serien, er som nr. 3, kun 12 point efter de nærmeste. Vi har også været
til Landsstævne i Rønne på Bornholm, hvor der blev hentet mange flotte placeringer. Ud over dette
har klubben deltaget i Himmerlandsturneringen og Amtsmesterskabet hvor svømmerne har fået pokaler og diplomer samt individuelt har forbedret deres tider.
Der var ved starten af sæsonen venteliste til flere af svømmeholdene. På grund af, at de enkelte hold
var fyldt op til mere en max elevantal, blev det besluttet at oprette et “Ventelistehold”, dette skete
på tværs af alder og kvalifikation. Dette kunne kun lade sig realisere ved stor fleksibilitet fra trænernes side. Holdet må dog siges at fungerer fortræffelig, trods aldersspredning.
Som et nyt tiltag oprettede klubben ved sæsonstart et Vandpolo hold. Dette er meget populært
blandt deltagerne, der kunne dog godt ønskes lidt bedre tilslutning men, det skyldtes måske det sene
træningstidspunkt, fredag kl. 20:45 - 21:45. Det er dog det helt klare mål, at holdet ikke skal nedlægges.
Til det kommende Landsmesterskabet der foregår i Ikast er der udtaget i alt 18 svømmere, hvilket er
den største udtagelse gennem længere tid. Vi må konstatere, at klubbens potentiale er stort for tiden,
der er virkelige kommende konkurrencesvømmere der er gode at satse på.
Klubben har haft eet uheld. Det drejede sig om en svømmer der sprøjtede vand på varmelegemet i
saunaen, ting som man jo ser de voksne gør. Dette resulterede i, at drengen blev skoldet, men en
hurtig og aktiv indsats fra Martin Jensen´s (voksensvømmer) side gjorde, at drengen ikke fik varigt
mén.
- Efterfølgende skal det pointeres, at trænerne nu fjerner vanddunkene fra saunaen, inden svømmeundervisningen påbegyndes, hvorefter mulighed for at pøse vand på varmelegemerne er minimeret.
Ude i kulissen eller skal jeg måske sige på de "bonede gulve", ser vi beklageligvis flere tiltag. Tiltag
der ikke ligefrem gør det nemmere i dagligdagen, at skulle lede en fritidsaktivitet eks. som Aars
Svømmeklub jo er. Her tænker jeg især bl.a. på den medieomtalen der har været, og er i dagspressen omkring opkrævning af Koda / Gramex afgiften for, at klubberne kan spille musik til træning og
stævner. Der er indtil videre 12 idrætsforeninger stævnet i sagen, som Dansk Idræts Forbund på
vegne af foreningerne kører mod Koda / Gramex. Aars Svømmeklub har dog ikke problemer desangående, men det er dog tros alt noget vi skal være opmærksom på. Jeg spekulerer også på, om vi i

fremtiden bliver tvunget til at skal have folk på AMU kursus for at få et hygiejnekørekort således, at
de under et stævne, må smøre et par stykker mad til officials. Jeg håber på, at idrætsorganisationerne kan råbe politikerne op, omkring disse tåbeligheder, ellers er dette endnu et tiltag til, at skræmme
folk helt væk fra ledelsesposterne i de små idrætsklubber.
De frivillige ledere i klubberne har udover disse finurligheder mange andre gøremål i dagligdagen,
bl.a. skal der indrapporteres medlemstal til Dansk Idræts Forbund, Dansk Gymnastik- og Idrætsforeninger, samt til kommunerne. Rapporter hvor medlemmerne skal inddeles i alder og køn. Desuden
skal klubberne i dagligdagen kæmpe med økonomien, måske en medlemsflugt, tildeling af tider i
hallerne samt tilrettelæggelse af disse tider for, at det optimale udbytte kan opnås. Der skal kæmpes
mod mangel på kvalificerede trænere og ledere, samt ikke at forglemme forældrene til børnene, der
til tider måske er lidt for aktive i undervisningen, men det er jo som Piet Hein så rigtigt siger det:
“Forældre kan opdrages til at forstå, men så skal man også ha’ haft dem fra små”. Alt sammen er
ting som de frivillige lederne skal tage hensyn til, sammen med den egentlige tilrettelæggelse og
planlægning af undervisning. Disse er ting som mange i dagligdagen ikke tænker over, men forventer / kræver, og jeg må jo sige: " De bliver jo på forunderlig vis udført".
Når vi skal have uddannet trænere, er dette en længere og dyr proces. Grundlæggende skal personen
på 3 kurser af i alt 4 weekender inden de egentlige videregående svømmekurser kan påbegyndes.
Det drejer sig om Basiskurset der varer 2 weekender, herefter et Anatomi/Fysiologi kursus samt et
Livredning, Synkro, Udspring og Vandpolo kursus. Prisen for bare de 3 grundlæggende basiskurser
er for klubben kr. 3.240. Hertil skal lægges evt. transportudgifter, så samlet er kursusudgifterne på
små kr. 4.000. Det skal bemærkes, at dette er klubbens pris, og ikke den reelle der er kr. 5.000 +
transport. Jeg mener med dette, at nok får klubben kursustilskud, men hvem render i den sidste ende
med profitten. For mig at se er det de store organisationer som afholder kurserne, og som i forvejen
bliver tildelt tipsmidler. Hvis ikke tipsmidlerne kan blive kanaliseret ud til klubberne, ja så bør man
overveje om ikke kursusudgifterne burde nedsættes - med det resultat, at måske vil der komme flere
på kursus.
En anden ting i den forbindelse, det vil være ønskeligt, at Dansk Gymnastik- og Idrætsforeninger
(DGI) og Dansk Svømme og Livrednings Forbund (DSLF) kunne tale sammen, samt planlægge og
koordinere kurserne med det formål, at kurserne bliver afholdt. Det er jo tåbeligt at 2 idrætsorganisationer udbyder samme kurser med det resultat til følge, at ingen kursus bliver afholdt pga. manglende tilslutning.
Alt i alt kan jeg konstatere, at det går godt for Aars Svømmeklub. Klubbens økonomi må også siges
at være gunstigt, idet den kom ud med et overskud på kr. 21.712.
Lasse Ervolder blev ved sæsonafslutningen 1996 - 97 tildelt Morgensvømmernes vandrepokal for
sit gode kammeratskab og sin interesse for svømning.
Brian F. Christensen blev på generalforsamlingen tildelt klubbens Fighter pokal for sit store arrangement.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
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