Vorbasse Svømmeklub –beretning 2015

Det er endnu engang blevet tid til at gøre status for det
forgangne år og det er blevet tid til at kigge frem på år
2016.
Der har i sæson 2015/16 været ca. 300 medlemmer i aldersgruppen 0 til 81 år. Det er
fantastisk at være vidne til så mange svømmere hver uge og at der er plads til alle
aldersgrupper – tak til alle de glade svømmere der møder op hver uge, I er med til at gøre det
sjovt, at være en del af svømmeklubben!
Svømmeklubben har endnu engang haft lidt af et luksusproblem i denne sæson, da
børneholdene er godt fyldt op. Vi har haft holdene åbne for tilgang, hvilket kan give lidt
udfordringer i opstarten, men jeg synes det lykkedes os endnu bedre end sidste år at komme
godt fra start, på trods af at nogle børn bliver rykket fra et hold til et andet, svarende til
børnenes svømmeniveau.
Vi har i år haft god tilslutning på voksen holdene i løbet af sæsonen, hvilket er helt fantastisk,
da det sommetider har været svært at lokke de voksne i svømmehallen. Jeg mener vi
efterhånden har fået udvidet vores tilbud af hold til voksne så meget, at der er lidt til enhver
smag.
Svømmeklubben er altid i udvikling og der har i de seneste år været mange forandringer der
har været med til at udvikle os. Vi er altid parat til at udvikle os mere og lære nye ting, men
vi har indtil videre ingen planer om de helt store tiltag i sæson 2016/17. Hvis DU har en ide til
et nyt tiltag eller har lyst til at være frivillig i svømmeklubben, er du altid velkommen til at
rette henvendelse til bestyrelsen!
Alle vores svømmetrænere skal have et stort tak for den indsats i gør hver uge i
svømmehallen. I er fantastisk gode til at snakke sammen og hjælpe hinanden. Jeg er sikker på
at vi har Vorbasses mest fleksible trænere og uden så fleksible trænere ville sæsonen ikke
kunne forløbe så problemfrit. Det skal I alle sammen virkelig have et stort tak for!
Jeg vil gerne slutte af med at sige tak for et helt fantastisk år i Svømmeklubben, det har været
spændende, lærerigt, udfordrende men ikke mindst helt vildt sjov.
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