
Vorbasse Svømmeafdeling – formandens beretning 2014 

Det er endnu engang blevet tid til at gøre status over det forgangne år og det er blevet tid til 

at kigge frem på år 2015.  

Efter vi har inddelt børneholdene i niveau frem for klasseopdelt, har vi kunnet mærke en 

betydelig forskel i undervisningen. Trænerne har mulighed for at undervise et hold, hvor alle er 

på lige niveau. Dette gør træningen meget bedre og sjovere for alle - på både land og i vand.  

Vi fortsatte med at have holdene åbne, så der ikke var nogen begrænsninger, hvilket gav alle - 

både trænere, forældre og svømmere - udfordringer i starten af sæsonen. Rigtig mange 

svømmere blev rykket rundt på børneholdene, så de kom på det rigtige hold svarende til deres 

niveau.  

I år blev ”Super Hajer” endnu engang oprettet. Holdet blev allerede lavet dengang vi niveau-

opdelte børneholdene, men der har ikke været særlig stor tilslutning i de forgangne sæsoner 

og holdet har derfor været endt med at blive lukket. På grund af den store tilslutning på de 

andre børnehold i sæson 13/14, besluttede vi os at prøve endnu engang med Super Hajer. 

Holdet er stadig i gang og der er pt. 13 svømmere. Vi håber på at kunne holde vores unge 

svømmere fast i at svømme og endvidere, at de har lyst til at fortsætte på Teen Swim.  

Som jeg skrev i beretningen fra sidste år, håbede vi på at kunne få oprettet yderligere et hold 

til nogen af vores mindste svømmere og det lykkedes! Søheste er blevet oprettet og her har 

forældrene haft mulighed for at komme med i vandet om mandagen sammen med deres barn i 

alderen 3-5 år. Holdet er lavet for, at der skulle være en mildere overgang fra babysvømning 

til haletudser. Forældrene har været med i vandet indtil jul og resten af sæsonen var så uden 

forældre (i vandet). Indtil videre har det kørt rigtig godt og der har været en god tilslutning til 

holdet.  

Jeg synes det er fantastisk, at der er så god en tilslutning, når vi i svømmeafdelingen laver 

noget om eller prøver noget helt nyt af. Det giver os blod på tanden til at fortsætte vores 

udvikling og hele tiden tænke nyt. Faktisk så er det jo også ved at være tid til at kigge frem på 

sæson 15/16, men vi har indtil videre ikke det helt store på programmet til sæson 15/16, men 

mon ikke vi kommer med et eller andet?  

Alle vore svømmetrænere skal have en stort tak for den indsats I gør hver uge i 

svømmehallen. I er fantastisk gode til at snakke sammen og hjælpe hinanden. Der er i denne 

sæson blevet rykket en del rundt på trænerne, for at få det hele til at passe sammen og I har 

alle været rigtig gode til at hjælpe til. Det er super dejligt, når I får tingene til at lykkedes.  

Jeg vil gerne slutte af med at sige tak for et helt fantastisk år i Svømmeafdelingen; det har 

været spændende, lærerigt, udfordrende og ikke mindst: helt vildt sjovt  
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