Formandens beretning 2017
Året 2017 har for Svømmeklubben været et år, hvor nye muligheder blev prøvet af, og hvor klubbens mere
end 30 år gamle logo-delfin fik sig en opdatering, som siger spar 2.

En tak til vores frivillige
Hvor uge fra september til marts står mange frivillige trænere klar i
svømmehallen for at lære vores medlemmer at svømme og bevæge sig i
vand. Det er klubben meget taknemmelig for – derfor blev der sparet
sammen til at give alle trænere en gratis trøje i starten af året.
På ærmet står der fint og diskret:
Jeg er frivillige i Vorbasse Svømmeklub – det mener vi nemlig, at de gerne
må prale med!

Logo, slogan og brand
Gennem foråret arbejdede udvalget med forskellige muligheder for at få opfrisket klubben logo, brand,
slogan, diplomer og meget mere.
Utraditionelle metoder blev taget i brug og på Facebook fandt vi en grafiker, som hjalp os med at tænke
helt forfra. Det er et kæmpe stykke arbejde, som vi har fået foræret, og som klubben og medlemmerne nu i
fremtiden får stor glæde af.
Det hele blev taget i brug ved opstarten af sæsonen i september.

Forårs-fokus-hold
I foråret efter at den ordinære sæson var afsluttet blev der prøvet noget helt nyt af – Forårs-fokus-hold. Der
blev taget godt i mod tiltaget og vi have næsten 60 aktive børne, unge og voksne i vandet fra påsken og
frem til juni. Der blev prøvet 7 små mini-hold af, hvor der var mere fokus på den enkelte og på mere
begrænsede områder af svømningen.
Der var babyer, der var havfruer, der var livredning, der var puls og styrke! Der var grin, der var leg, der var
våddragter, der var børn og voksne på samme hold.

Sæson 2017/2018
Sæsonen startede op i september med 25 træner og hjælpetræner fordelt på i alt 15 hold. Der er flot
opbakning til alle klubbens tilbud og medlemstallet ligger omkring 220 børn, unge og voksne.
Vores yngste svømmer er jo faktisk næsten nyfødt, mens den ældste snart fylder 85 år.
Vi er stolte af at være en klub med tilbud til alle dem, som har lyst til at bevæge sig i vand – om det er
svømmetræning på børneholdene, puls- og styrketræning på Aqua Fitness eller motionssvømning for
voksne. Klubbens formål lyder bl.a.:
Det er vort mål at give et godt tilbud til alle svømmeinteresserede uanset alder. Et tilbud der støtter den
enkeltes glæder for og tiltro til egne evner i vandet.
Det er fortsat vores mål gennem kommende aktiviteter og sæsoner.

Tørtid på børneholdene
En nyt tiltag blev taget i sæsonen, hvor vi forsøgte at skabe bedre relationer mellem
vores medlemmer og hjælpetrænere allerede inden de skal i vandet.
De første 10-15 minutter bliver brugt til at gøre klar til at komme i vandet, får fortalt trænere en historie,
lave en lille sangleg, rim/remse eller andre fælles ting på kanten.
Trænere beretter om børn, som derefter er mere fokuseret og klar til deres undervisning i vandet, men
også om nogle udfordringer med at udfylde tiden for nogle hold.
Vi evaluerer efter denne sæson og ser om det skal forandres frem mod næste sæson.

Fastholdelse af teens og tweens
Svømmeudvalget var i december til konference omkring fastholdelse af teens og tweens. Konference var et
samarbejde mellem Dansk Svømmeunion og Gym
Danmark, hvor der har kørt et projekt i 2 år i udvalgte
klubber, som har arbejdet intensivt med at tilpasse tilbud
og aktiviteter, så vi formår at fastholde børn og unge i
foreningsidrætten.
Svømmeudvalget vil fortsat arbejde med dette, og
gennem vores forbund tilbyde trænere og hjælpetrænere
relevante kurser, så vi hele tiden kan tilbyde det, som
vores medlemmer efterspørger.

Det vigtigste til sidst
Formanden vil afslutningsvis gerne takke alle frivillige omkring Vorbasse Svømmeklub.
Tak for jeres tid og jeres indsats.
Tak til medlemmerne, som bakker op om vores klub og aktiviteter – uden jer ingen svømmeklub.
Tak til Vorbasse Fritidscenter og deres ansatte for samarbejdet i den forgangne sæson.
Vi håber fortsat at se jer alle i Svømmeklubben fremover.
Formand – Dianna Straarup Vejgaard (mail: dfv@vorbasse.dk)

