
SVØMMEKLUBBEN BERETNING 2019 

Året har været præget af nye ansigter i udvalget, som har skullet lære en masse nyt i år. Samtidig har vi også været så 

heldige at nye frivillige har meldt sig som træner og hjælpetræner, mens de erfarne har støttet og vist vejen. 

Gennem sæsonen har vi også mødt nye svømmere på vores hold og derfor har vi nogle gange måtte huske os selv på, 

hvad det er vi som klub står for og hvad det er vi kan tilbyde. 

FORMÅLET I VORBASSE SVØMMEKLUB  

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. Der skal 

gives et lige kvalificeret tilbud til alle i afdelingen, – et tilbud der støtter den enkeltes 

svømmeudvikling. Ved mulighed for deltagelse i stævner og lignende vil vi forsøge at 

fastholde interessen for svømningen – også blandt de større børn og unge. 

DET VI TROR PÅ 

Læring gennem leg skaber trygge børn og voksne i vandet. Svømning er meget andet 

end crawl, tidtagning og distancesvømning. 

Dette formål har været med klubben gennem mere end 25 år og det holder endnu. 

 

FRIVILLIGHED 

Alle vores trænere, hjælpetrænere og udvalgsmedlemmer er frivillige i vores forening, så derfor vil vi gerne sende dem 

alle en stor tak for deres indsats i Svømmehallen hver uge og at de vil bruge deres fritid på at skabe tryghed i vandet, 

mens børn, unge og voksne har det sjovt og lærer at svømme. 

Vores frivillige takkes hvert år med bl.a. tilbud om kurser, livredderprøve, førstehjælp og ikke mindst et 

afslutningsarrangement for alle udvalgsmedlemmer, livredder, trænere og hjælpetrænere, 

I 2019 var vi til sjov og leg i Vejen Idrætscenter i 2 aktive timer, hvorefter vi sluttede af med en sandwich til frokost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle deltagere havde en sjov dag med både udfordringer, sved på banen og grænser der blev rykket. 



Der blev leget, konkurreret og hygget til den helt store guld-medalje. 

 

 

 

 

 

 

TRØJER OG TRÆNERTØJ 

Hvert år tilbydes trænere at kunne købe trænertøj, så vi altid er til at kende i 

Svømmehallen. 

I år havde vi et samarbejde med Sportigan i Egtved, hvor vi på en webshop kunne 

logge ind og selv bestille tøjet. I år prøvede vi at udvide udvalget, så man kunne 

købe flere forskellige pakker, som indeholdt t-shirts, shorts, håndklæde, taske 

eller trøje. 

Årets farve var den flotte blå farve, som kan ses på billedet her til højre. 

 

 

OPSTART I SEPTEMBER 

Sæsonen starter hvert år den første mandag i september. 

Før sådan en sæson er klar til opstart, så er den del opgaver for udvalget og trænere.  

Der skal findes trænere og hjælpetrænere,  

Der skal trænes livredning og bestå livredderprøven, 

Der skal oprettes hold, så vi er klar til tilmelding, 

Der skal fordeles haltider, 

Der skal afholdes et opstartsmøde, så alle   

er klar på opgaven, som venter i 

svømmehallen, 

Der skal planlægges svømmeprogrammer 

Der skal findes relevante kurser og tilmeldes, 

Men med sådan et skønt trænerteam, hvor alle hjælper  

hinanden, så er gør vi snart det hele om igen.  

Vi ses i sæson 2020/2021! 


