
 

 

Formandsberetning for 2011 

Horsens Svømmeklub,  Årets Klub. 

 

2011 startede hårdt. Det var en start med et stort økonomisk underskud og hold 

der langt fra var fyldt op i undervisningsafdelingen, hvilket jo ikke er det mest 

motiverende. Vi kan roligt sige at finanskrisen havde ramt os. Alle frivillige og 

ansatte i klubben lod sig dog ikke kue, faktisk oplevede jeg en fantastisk vilje til 

at arbejde sig ud af denne krise.  Kasseren og Formanden har ikke altid været 

lige populære, da vi gik hårdt til værks. Der blev simpelthen strammet ind og 

skåret ned over hele linjen. Vi har dog mødt stor forståelse for indgrebene fra alle 

sider og ved fælles hjælp har vi på bare et år fået vendt situationen til et plus på 

bundlinjen.   

 

Når krisen rammer, er tiden også til at skue indad og se på hvad vi kan gøre 

bedre. Der var ikke meget tvivl om, at vores belægningsgrad på mange hold i 

undervisningsafdelingen var for lav. Det måtte vi gøre noget ved! At få bedre 

træningstider var utopi, så vi måtte udnytte de tider og ressourcer vi havde på 

bedst mulig måde. Derfor besluttede Bestyrelsen at ansætte en 



 

 

Undervisningschef, hvis fornemste opgave var/er at optimere og udvikle holdene 

og instruktørerne, så vores tilbud til medlemmerne er på et højt niveau. Ulla 

Pontoppidan er kommet rigtig godt fra start, ventelisterne er bragt ned og vi har i 

dag et godt og velmotiveret team af instruktører. Der er stadig meget arbejde, 

der skal gøres og den endelige effekt af Ullas arbejde, vil vi først rigtig se her i 

2012. 

 

”Krise” er ikke et ord vores Cheftræner, Stig Michaelsen er bekendt med, det er i 

hvert fald gået helt hen over hans hoved at 2011 var et krise år. Aldrig 

nogensinde har konkurrenceafdelingen i Horsens Svømmeklub præsteret så flotte 

resultater som i 2011. For bare at nævne nogle af de opnåede resultater i 2011, 

har klubbens svømmere vundet 90 mesterskabsmedaljer og mere end 450 Cup-

medaljer. Dette sammenholdt med at klubrekorderne er forbedret mere en 200 

gange i 2011 er helt unikt for Horsens Svømmeklub.  Dette er resultatet af hård 

træning og nogle dedikerede svømmere og trænere.  Jeg tør også godt love at vi 

ikke har set toppen endnu. Vores konkurrenceafdeling har bare så meget at byde 

på. 

 



 

 

Jeg kan med stolthed sige, at det ikke er ”så ringe endda” at repræsentere  

Horsens Svømmeklub når vi er ude i svømme Danmark. Der bliver lagt mærke til 

vores resultater og måden vi gør tingene på.  Dette har gjort at klubben i dag er 

en del af Team Danmark aftalen, en prioriteret klub i Kommunesamarbejdet 

omkring elitesport. En anerkendelse vi bl.a har fået via vores klubudviklingsforløb 

og certificeringen som Eliteklub samt et stort talentudviklingsarbejde. 

Til Sport Award 2011 blev Horsens Svømmeklub kåret som årets klub. En hæder 

for de resultater og muligheder vi har skabt gennem året. En pris som betyder 

rigtig meget for mig, da det er en anerkendelse af det kæmpe stykke arbejde, 

som medlemmer, frivillige og ansatte ligger i vores klub. 

Var jeg blevet spurgt for et år siden, havde jeg ikke turde tro ,at det var muligt at 

opnå så meget på et år. Vi  beviser at hvor der er vilje ,er der vej også selvom 

der kommer et par bump.  Er der noget Horsens Svømmeklub har så er det vilje. 

Jeg ser frem til et 2012, hvor vi uden tvivl vil høste mange flere medaljer, se flere 

medlemmer i klubben og har den fornøjelse at kunne fejre 40 års jubilæum, som 

vil blive markeret ved en festlighed sidst på året. 

Med venlig hilsen. 
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