Beretning for undervisningsafdelingen
I undervisningsafdelingen har der året igennem været travlt med mange forskellige
aktiviteter fordelt på afdelingens mange hold. Vores aktiviteter har været fordelt på
mere end 150 forskellige hold med aktiviteter i hallerne Østre Allé, Sofiendal og
Gigantium. For at afvikle alle disse mange hold har vi p.t. 64 dygtige medarbejdere,
som får de daglige udfordringer klaret.
Først på året startede vi for alvor i gang med hold i Gigantium. Det bød på en del
udfordringer at kombinere vores undervisning med de mange offentlige gæster, som
samtidig skulle benytte såvel omklædningsrum som hallens øvrige aktiviteter. Efter en
periode hvor vi lige skulle lære hallen at kende, er det lykkes os at få holdene til at
fungere, og sammen med hallens øvrige personale har vi fået de daglige udfordringer
klaret på bedst mulige måde.
Der er stadig dele af vores aktiviteter i Gigantium, som kan komme til at fungere bedre,
og vi ønsker os stadig bedre udstyr til undervisningen, men stille og roligt bevæger vi os
i den rigtige retning!
Sammen med Gigantiums åbning fik byen jo også sit første egentlige udspringsbassin.
Og efter sommerferien startede vi undervisning i udspring. Det har været en udfordring,
da vores kendskab til udspring på forhånd var lidt begrænset, men med inspiration fra
SVØM samt kontakter til andre klubber fik vi lavet et fornuftigt udgangspunkt for dette
første hold. Vi er samtidig så heldige at have fået kontakt til to yderst kvalificerede
instruktører: Stoffer som har en baggrund i klassisk springgymnastik og Peter, som
tidligere har dyrket udspring både på konkurrenceplan men også som show. Sammen
udgør de et dynamisk makkerpar med en høj faglig viden.
I sommerferien ville vi forsøge at gentage sidste års succes med afvikling af en
AquaCamp. Sidste år lærte vi rigtig meget om denne form for aktivitet, og vi var derfor
langt bedre forberedt på de praktiske udfordringer. Dette skulle vise sig at være meget
heldigt, for vi havde ikke haft åbent for tilmelding ret længe, før vi kunne se at
tilslutningen til dette års camp ville blive langt højere end sidste år.
Vi fik den bedst tænkelige start på sæsonen, da vi i uge 32 for andet år afholdt
AquaCamp. I år med deltagelse af 60 tilmeldte børn, hvilket betød, at der var udsolgt og
venteliste til arrangementet. Det blev en uge, hvor vi delte børnene i to grupper alt efter
niveau og alder, men også med en række aktiviteter på tværs af grupperne.
Ud over aktiviteterne i svømmehallen havde vi lånt en gymnastiksal samt et lokale på
skolen. Begge dele blev også brugt en del, da vi til tider oplevede typisk dansk
”sommer”-vejr.

Ugen endte som en kæmpe succes med talrige positive tilbagemeldinger, så vi glæder os
til igen at skulle afholde AquaCamp!
Efter sommerferien startede vi også et samarbejde med Aalborg Kommune, hvor vi skal
introducere elever i tredje klasse til svømning ved at undervise dem 45 minutter tre uger
i træk. Holdene er fordelt over 2-3 dage i ugen, og vores undervisning foregår i hallerne
Østre Allé, Sofiendal og i Nibe svømmehal.
Det vidste sig hurtigt at der var ekstrem stor forskel på de grupper af børn, som skolerne
kom med. Nogle skoler kom med små og homogene hold, som var lette at undervise, og
som virkelig kunne få et udbytte af dette tilbud, men for andre skoler/klasser var der så
store hold eller meget stor niveaumæssig forskel, at det faglige udbytte desværre blev på
et væsentlig lavere niveau.
Samlet set har det dog været en oplevelse at deltage i dette projekt, og i skrivende stund
mangler vi kun at få de sidste 4 klasser gennem forløbet.
Med oprettelsen af de nye hold i Gigantium og de ekstra hold på midten af bassinet på
nogle hold, har vi fået langt flere medlemmer, men samtidig også en bedre fordeling og
flow mellem vores hold. Denne øgede aktivitet sætter dog også sine spor på det daglige
arbejdspres, hvor vi enkelte dage har aktiviteter i alle tre haller samtidigt, - med de
koordineringsmæssige udfordringer, som dette giver. Der skal lyde en særlig tak til
Lene på vores kontor, som jo både hjælper med de daglige opgaver, men også er
centrum for alle flytninger af svømmere samt oprettelser og ændringer af hold.
I slutningen af året blev det pludselig besluttet at nedlægge den offentlige åbningstid i
Sofiendal svømmesal. De ledige tider, som dette har givet, har klubben selvfølgelig
også søgt en del af, og vi er på den baggrund ved at etablere flere og nye hold. Så med
dette i tankerne kan vi se tilbage på et år fyldt med mange aktiviteter og udfordringer,
men samtidig frem mod et nyt år som med sikkerhed vil bringe endnu flere nye og
spændende udfordringer og muligheder!
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