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af Jan Schmidt 

 

Så er endnu et år gået og 2012 var igen et år, der bestemt har holdt os alle på tæerne i et meget højt 
tempo! Et år, hvor også små forandringer her og der har gjort, at vi igen har flyttet os i bestræbelserne 
på at blive en effektivt drevet eliteklub. 

På personalesiden har vi i 2012 lavet et par nyansættelser: vi har fået en talentudvikler i Christian 
Stræde og klubben har nu overdraget bogføring og regnskaber til Sanne Ulbrichsen. Begge dele skal 
ses som et udtryk for bestyrelsens stærke ønsker om, at vi bliver så effektive som muligt. Nogen vil 
måske spørge om det ikke er for dyr en løsning at flytte disse opgaver fra frivillige hænder til lønnede 
medarbejdere? Det mener vi ikke, det er, og vi har da også allerede med Ullas ansættelse som 
undervisningschef i Svømmeskolen kunnet konstatere, at opgaverne bliver løst meget mere effektivt 
og kompetent end tidligere. Det betyder, at lønudgifterne faktisk indtjener sig selv, hvilket vi bestemt 
også tror vil gøre sig gældende for de seneste omlægninger. Desuden frigives således frivillige kræfter 
til mange andre vigtige opgaver, herunder at tænke fremad og bruge tid på visioner for klubben. 

I 2013 skal vi igen lære nye mennesker at kende, da vores to dygtige konkurrencetrænere, Gitte og 
Jonas, forlader os til fordel for deres videre uddannelse – og de vil blive savnet meget. Det bliver rigtigt 
svært at erstatte dem, men vi må jo gøre vores bedste. 

Horsens Svømmeklubs konkurrenceafdeling har igen i år forbløffet os med deres resultater. Stig og 
hans stærke team af trænere har ført deres svømmere igennem et år, hvor den ene pragtpræstation 
har afløst den anden. Vi har været til EM, Nordiske Mesterskaber, DM og et utal af mesterskaber - og 
alle steder har vi præsteret over forventning. Horsens Svømmeklub og vores atleter høster stor 
anerkendelse i svømmeverden. 

Det er imidlertid vigtigt at understrege, at Konkurrenceafdelingen ikke kun søger medaljer her og nu. 
Med vores nye talentudvikler om bord er vi begyndt at tænke langsigtet. Et storstilet 
talentudviklingsprojekt der skal hente svømmerne helt nede fra 7 års alderen er sat i søen. Det skulle 
gerne forhindre de ”huller”, vi til tider oplever i årgangene. Vi får samtidig lært de børn, der har lysten 
og evnerne, i en tidlig alder, hvad det vil sige at være konkurrencesvømmer. 

Horsens svømmeklub handler jo ikke kun om effektiv administration og medaljer. Nej, det ligger os 
meget på sinde at skabe gode oplevelser og livsglæde. Det må man sige, at Ulla Pontoppidan har 
formået i sin undervisningsafdeling. Hun har skabt et hav af nye hold, heriblandt spring og Powerswim. 
Det har hun selvfølgelig ikke skabt alene, men derimod i samarbejde med sit fantastiske team af 
instruktører. Jeg har særligt lagt mærke til en dejlig holdningsændring blandt vores instruktører. Fra at 
være en flok egoister, der mest var interesseret i deres egne hold, har Ulla fået skabt en hel familie, 
hvor man hjælper og inspirerer hinanden. Jeg er overbevist om, at det også kan mærkes ude på 
holdene. Denne ”familie” er også blevet drivkraften bag en hel række af Aqua Camps, som vi nu har 



	  

	  

flere gange om året. De børn der har deltaget i en Aqua Camp er meget begejstrede, men ikke nok 
med det, så er det for mange også en god start på mange nye svømmeoplevelser på et rigtigt hold i 
klubben. 

2012 var jo også året, hvor vi kunne fejre vores 40 års jubilæum. En rigtig hyggelig dag med reception, 
masser af aktiviteter i hallen og fest om aftenen. I dagens anledning var der lavet en hel væg med en 
tidslinje, der skildrede de 40 år der er gået, og det var rigtigt spændende at få indblik i. 

Ja, vi har flyttet os meget i 2012, men vi har også stadig mange udfordringer. Vores skæve og 
utilstrækkelige haltider er en konstant udfordring. Hvis Horsens Svømmeklub skal kunne efterkomme 
efterspørgslen og vækste i medlemstal, så skal vi have bedre og flere vandtimer. Horsens har et 
kæmpe underskud af svømmehalstimer i forhold til andre byer af samme størrelse. 

Mange andre klubber finder vores betingelser for håbløse, men på  trods af dette, synes jeg faktisk, at 
Horsens Svømmeklub klarer sig meget godt. Vi har i fællesskab og ved hårdt arbejde, skabt nationale 
OG internationale resultater, og vi har skabt tryghed og glæde ved svømmesporten for såvel børn som 
voksne - og det er vel egentlig det, det hele handler om for en svømmeklub. 
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