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konkurrenceafdelingen. Svømmerne har leveret flotte resultater og vi har haft en
velfungerende træner- og leder set-up. Vi har igen i år haft hjælp fra mange frivillige.
Alle de aktiviteter, vi laver hver måned, kan ikke lade sig gøre uden hjælp fra mange
frivillige, der hver dag yder en stor indsats for at svømmere kan få lov til at give den gas
i svømmebassinet. Stor tak til jer alle!
Efter evaluering af strukturen i konkurrenceafdelingen, sammensætning af svømmere
og opnåede resultater, er det blevet besluttet at ændre lidt i strukturen i 2019.
Mesterlæring har altid haft en stor rolle i elitesport og vi ønsker at vores bedste
juniorsvømmere lærer af de bedste senior svømmere i klubben og at de bedste
årgangssvømmere lærer af de bedste juniorsvømmere. Derfor bliver strukturen for de
tre øverste hold ændret:
•

AS Elite bliver til AS1 (senior og de bedste junior svømmere)

•

AS Junior bliver til AS2 (junior og de bedste årgangssvømmere)

•

AS Årgang bliver til AS3 (årgang og de bedste i årgangen inden)

Trænerne
I 2018 har vi sagt farvel til 5 dygtige trænere: Julie Sundahl Jakobsen (Assistent AS
Junior), Mathias Ryssel Rasmussen (Assistent AS-talent 1 og ansvarlig landtræning),
Maja Bruun (Maja er fast vikar på T1), (Assistent AS-talent 1), Mikael Thode
(Assistent AS-talent 2) og Henrik Rasmussen (AS-Masters). Der skal lyde en stor tak
for indsatsen til jer alle sammen.
På AS Talent 1 har vi fået en ny assistent træner: Cecilie Hansen og på AS-Masters
har vi fået Anders Borkmann som ansvarlig træner og Jess Reese Jacobsen som
assistent træner.

Trænerstaben ser derfor nu ud som følgende:
AS1

Cheftræner:
Eyleifur Jóhannesson
Assistenter:
Katarina Skafsgaard Thomsen, Lasse Høj Christensen og Daniel
Ramskov Jørgensen

AS2

Ansvarlig træner:
Erik Pallesen
Assistenter:
Katarina Skafgaard Thomsen og Lasse Schrøder Jakobsen

AS3

Ansvarlig træner:
Signe Thomasen
Assistenter:
Anders Kjær Pedersen og Mads Juul Laursen

AS Talent1

Ansvarlig træner:
Jonas Dideriksen
Assistenter:
Cecilie Hansen og Maja Bruun (fast vikar)

AS-talent 2

Ansvarlig træner:
Camilla Fischer
Assistenter:
Ghita Kobbelgaard og Frederik Binder Amtoft

AS-K1

Ansvarlig træner:
Peter Birk Torrild

AS-K2

Ansvarlig træner:
Asta Blanch

AS-Masters

Ansvarlig træner:
Anders Borkmann
Assistent træner:
Jess Reese Jacobsen

Tusind tak til trænerne for indsatsen i 2018.

Holdlederne
Birgitte er fortsat holdleder for AS-elite/AS1. Marianne Bach Andersen har valgt at
stoppe som holdleder på AS-junior/AS2. Mette Lundhøj er den nye holdleder for ASjunior. Anne Mette Voldbjerg er fortsat holdleder for AS-årgang/AS3. Mette Yde
Larsen har valgt at stoppe som holdleder for AS-talent1 og den nye holdleder er Belma
Ilic, Belma var holdleder på AS-talent2. På talent2 starter Karine Helmenkamp som ny
holdleder i det nye år. Dian Pedersen er holdleder for AS-K1 og AS-K2 og Klaus Munch
Rasmussen er stadig holdleder for AS Masters. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at
takke alle ”gamle” og nye holdlederne for deres store indsats i 2018.

Stævneudvalget
Brita Amdi Pedersen er fortsat i stævneudvalget og har gjort det rigtig godt. Igen i år
har stævneudvalget lavet et rigtigt godt stykke arbejde i år. I stævneudvalget skal der
også lyde en stor tak til Kim Kristiansen og Hans-Henrik Ottesen som har hjulpet til
med i en del stævner i 2018.

Frivilligansvarlig
Peter Danielsen har fundet frivillige til mange forskellige opgaver, som er nødvendige
til at fastholde det aktivitetsniveau, der skal til for at kunne være med på det niveau vi
har i Aalborg Svømmeklub. Tak til Peter for indsatsen i 2018!

Officialsansvarlig
Nico Rijkhoff har ansvaret som officialansvarlig med fokus på at finde officials til de
stævner vi skal med til, mens Søren Jakobsen har haft ansvar for at få uddannet nye
officials. Søren har dog valgt at stoppe, og han blev afløst af Sebastian Frische. Stor tak til
Søren for hans indsats!

Stævnesekretariat
Helle Bach har valgt at stoppe i stævnesekretariatet. 1000 tak til Helle for din indsats
igennem mange år! Ole Kristensen er blevet vores nye mand i stævnesekretariatet. Ole

har gjort det rigtig godt og fik os guidet igennem Alm. Brand Aalborg Cup 2018 og en
del andre stævner i løbet af 2018.

Hjemmeside ansvarlig & presse
Mette Bærentsen har styr på hjemmesiden og aktivitetskalenderen. Mette skriver også
spændende oplæg til Aalborg Svømmeklubs Facebook side og hendes tekster er den
nordjyske presses foretrukne kilde om alt der rører sig i nordjysk svømning – også
aktiviteter uden for AS.

Tøjansvarlig
Kim Kjær Laursen er blevet vores nye tøjansvarlig, da Tinna Bjørnbak har valgt at stoppe.
Tak til Tina for din indsats. I 2018 har vi underskrevet en ny tøjaftale med Sport Master og en
aftale vedr. svømmetøj- og udstyr med Proswim.

Sponsorudvalget
Vi er glade for vores sponsorudvalget, bestående af Kim Kjær Laursen, Jesper Frost, Heine
Plougman og Camilla Fischer. Sponsorudvalget har søsat mange nye initiativer og har
lavet et stort arbejdet i forbindelse med årets sponsorstævne. Uden sponsorer ville det ikke
være muligt at gennemføre mange aktiviteter vi har i AS eller aktiviteter ville blive meget
dyrere. Tak til sponsorudvalget og TAK til alle sponsorer!
Også her vil jeg gerne takke jer alle for en stor indsats som er uvurderlig for AS!

ASV
I Aalborg Svømmeklub har vi – i hvert fald indenfor svømmesporten – den bedste
støtteforening i Danmark. Aalborg Svømmeklubs Venner (ASV), som igennem hele året
har ydet en stor indsats ved diverse stævner samt ved den årlige tur til Fårup Sommerland.
Forplejningen ved Alm. Brand Aalborg Cup var igen helt i top og vi vil også gerne takke
for maden, pokalerne og de mange lotterigaver ifm. juleafslutningen. Der skal lyde en
stor tak til de mange venner vi har i ASV som yder en fantastisk indsats. Tak for det. I
er med til at give vores svømmeklub en ekstra pift.

Kontoret og Bestyrelsen
Også i 2018 har Lene siddet klar på kontoret til at give et nap med, når
konkurrenceafdelingen havde brug for det, så der skal lyde en stor tak til Lene og
den øvrige bestyrelse for samarbejdet og indsatsen i 2018.

Aalborg Kommune
Der skal også lyde en stor tak for samarbejdet med Aalborg Kommune i 2018. Vi sætter
utrolig stor pris på at I altid er parat til at mødes med os og lytte til vores synspunkter og
bidrage til at få skruet nogle acceptable kompromisser sammen.
Endelig skal der også lyde en stor tak til Elite Sport Aalborg for samarbejdet omkring
Aalborg Svømmeklubs Elite + samt samarbejdet omkring Sønderbroskolen. Den støtte I
yder er fantastisk og uundværlig!

SVØM
Også til SVØM skal der lyde en stor tak til Sportschef Lars Green Bach og
Talentansvarlig Thomas Stub for samarbejdet i 2018. Jeres fortsatte støtte til
udviklingen
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Vi har nu i et år arbejdet med Partnerskabsaftalen. I Aalborg Svømmeklub er vi meget
tilfredse med samarbejdet og det vi har kunne lave i forbindelse med at blive en High
Performance Klub. Stor tak til Dansk Svømmeunion, men også stor tak til Aalborg
Kommune, som også spiller en vigtig rolle i samarbejdet.

Mesterskaber
AS svømmere har deltaget i forskellige nationale og internationale mesterskaber.
Resultater for mesterskaberne er nævnt andet steds i denne årsberetning.

Klubmesterskaber
Klubbens konkurrencesvømmere svømmede lørdag og søndag 20. og 21. maj
klubmesterskaber i Sofiendal Svømmehal. Der blev kåret klubmestre, i de enkelte
årgange. Herudover blev der uddelt medaljer for placeringerne i de enkelte løb,

undtagen til den yngste årgang (årgang 3), som alle blev kåret til klubmestre.
Klubmestrene er nævnt andet steds i denne årsberetning.

Omtale af diverse stævner, træningslejre og kurser
Udover deltagelse i mesterskaber, har Aalborg Svømmeklub deltaget i adskillige
stævner rundt i Danmark og i udlandet. Der er opnået mange flotte resultater ved disse
stævner som bl.a. omfatter Skagerak Swim Cup, Bergen Swim Festival, Thisted Cup,
Limfjords Cup, Århus Open, Danish Open, Nordjyske Cup samt Begynderstævner.
AS-elite var sammen med AS-junior på træningslejr i Belek (Tyrkiet). AS-årgang var
på træningslejr i Skive mens AS-talent1, AS-talent2, ASK1 og AS-K2 var på
træningslejr i Løkken.

Andre aktiviteter i konkurrenceafdelingen
Den årlige tur til Fårup Sommerland blev endnu engang en succes, til gavn for
svømmere, trænere og ledere. En god dag, med god ASV-mad og hyggeligt samvær i
afdelingen.
Igen i 2018 var AS medarrangører af Limfjordskrydseren. Endnu engang en succes. Tak
til alle vores gode samarbejdspartnere, og alle de frivillige, som gør arrangementet
muligt. Endnu engang blev der svømmet minikrydser, til stor glæde for de yngste (10
til 14 år) konkurrence svømmere, hvorved de kan få erfaring til evt. fremtidig åben vand
svømning.
Årets sponsorstævne blev i år slået sammen med opstartsstævne og foregik i Haraldslund
Svømmehal, hvor klubbens konkurrencesvømmere svømmede penge ind til såvel klub
som sig selv. Der skal lyde en stor tak til Haraldslund for at vi må låne den fantastiske
hal. Og sidst men ikke mindst en meget stor TAK for sponsorernes bidrag i denne
forbindelse.
I løbet af sæsonen har afdelingens svømmere, og deres forældre tjent penge som
hjælpere ved bl.a. KMD 4:18:4 og Aalborg MTB Marathon. Et godt økonomisk tilskud

til klubbens aktiviteter. Der blev også solgt Påskeskrabere og Juleskrabere. Hermed har
svømmere også tjent penge til klubben. Tak skal I have!
Alm. Brand Aalborg Cup blev afviklet fra den 30. november til og med den 2.
december i Haraldslund. Et godt stævne med en række gode resultater, takket være
svømmerne, ASV og en god indsats af dommere og officials samt ikke mindst de frivillige.
Juleafslutningen startede med en gang svømning og leg i Østre Alle Svømmehal,
hvorefter svømmere, søskende, forældre, bedsteforældre mv. samledes i Aalborg
Handelsskolens aula. ASV serverede igen fantastiske flæskestegs burgere, og der blev
hygget rundt ved bordene og vi sluttede af med amerikansk lotteri med et hav af flotte
gaver som ASV havde hentet hos en række venlige sponsorer. Endelig blev der uddelt
fiduspokaler til en dreng og en pige på alle hold i Konkurrenceafdelingen på nær ASelite, hvor ”Æresfadet” blev givet til Line Jørgensen Bruun og ”Brystsvømmerpokalen”
tilfaldt Janus Meinert.
Årets modtager af Vogteren 2018 var: Niels Pedersen som fik Vogteren fordi:
• Han er vellidt, hyggelig, omgængelig og kendt for sit godmodige væsen og humør
• Han bidrager med ro og hygge, hvor han kommer
• Han er en person som yder en helt unik indsats omkring de opgaver der skal til for at
gøre Aalborg Svømmeklub til noget helt unik. Der købes ind - der laves bl.a. burgere
og flæskesteg - der køres flasker til pant - der stilles op og pilles ned - der bestilles
overnatning og andet nødvendigt for at få denne del af AS til at fungere helt i tiptop.
Der er tale om en meget venlig og omgængelig person, som står i spidsen for den del
af Aalborg Svømmeklub, som alle andre svømmeklubber i Danmark misunder os,
men nyder stor gavn af når de er til stævne i Aalborg

Carla K. Smink, svømmeleder

