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2013	  har	  været	  et	  år	  der	  har	  stået	  i	  forandringens	  tegn	  i	  Horsens	  Svømmeklub.	  Vi	  var	  forberedte	  på,	  de	  
personaleudfordringer,	  vi	  ville	  få,	  da	  vores	  tredjeholdstræner	  Gitte	  og	  andetholdstræner	  Jonas	  havde	  opsagt	  
deres	  stillinger	  til	  juni.	  Gitte	  har	  dog	  sidenhen	  valgt	  at	  blive	  et	  år	  mere	  og	  det	  er	  vi	  SÅ	  glade	  for.	  Midt	  på	  foråret	  
kom	  det	  dog	  som	  lidt	  af	  et	  chok,	  at	  vores	  cheftræner	  Stig	  Michaelsen	  valgte	  at	  søge	  nye	  udfordringer	  i	  Køge.	  JA	  
hvad	  gør	  man	  så.	  Vi	  havde	  haft	  7	  rigtigt	  gode	  år	  med	  Stig,	  hvor	  ikke	  kun	  resultaterne	  var	  tikket	  ind,	  men	  
klubben	  som	  helhed	  havde	  også	  forandret	  sig	  meget	  med	  en	  professionel	  undervisningschef,	  og	  vi	  har	  oplevet	  
stor	  anerkendelse	  af	  klubben	  via	  sportscollege	  og	  elitesportsklasser	  og	  vi	  var	  blevet	  stillet	  i	  udsigt	  til	  en	  ny	  
svømmehal	  -‐	  måske!	  

Målsætningen	  var	  allerede	  sat:	  Medlemstallet	  skulle	  op,	  så	  vi	  er	  gearet	  til	  den	  dag,	  hvor	  en	  udvidelse	  af	  Aqua	  
forum	  bliver	  en	  realitet.	  Derfor	  besluttede	  bestyrelsen	  at	  se	  indad	  og	  skabe	  en	  profil	  på	  en	  ny	  cheftræner	  der	  
kunne	  løfte	  denne	  opgave	  i	  konkurrenceafdelingen.	  	  Profilen	  skulle	  kunne	  opbygge	  en	  stor	  og	  bred	  
konkurrenceafdeling	  der	  kan	  skabe	  resultater	  på	  alle	  niveauer	  og	  alderstrin	  -‐	  ikke	  bare	  en	  stor	  afdeling,	  men	  en	  
stor	  afdeling	  der	  kan	  skabe	  resultater	  med	  de	  faciliteter,	  vi	  har	  i	  dag	  og	  være	  klar	  til	  en	  udvidelse.	  	  

Valget	  faldt	  på	  Jan	  Løth	  Andersen,	  cheftræner	  i	  Odder	  Svømmeklub.	  Jan	  var	  ikke	  den	  nemmeste	  mand	  at	  få	  fat	  
i,	  da	  jeg	  ved	  min	  første	  henvendelse	  fik	  et	  lidt	  for	  klart	  NEJ	  TAK	  –	  Efter	  lidt	  snak	  lykkedes	  det	  dog,	  og	  i	  dag	  er	  
han	  cheftræner	  for	  Horsens	  Svømmeklub.	  Samarbejdet	  med	  Jan	  er	  fortsat	  relativt	  nyt,	  men	  det	  tegner	  bestemt	  
godt	  og	  bestyrelsen	  har	  ikke	  fortrudt	  valget	  af	  ham	  som	  den	  cheftræner	  der	  kan	  bringe	  Horsens	  Svømmeklub	  
sikkert	  og	  stærkt	  ind	  i	  fremtiden.	  

Udskiftningerne	  i	  trænerteamet	  har	  betydet,	  at	  nye	  vinde	  blæser	  i	  Horsens	  Svømmeklub:	  	  vores	  
andenholdstræner	  Lasse	  Christensen	  er	  også	  helt	  ny	  og	  der	  bliver	  nu	  arbejdet	  efter	  nye	  principper.	  Værdier	  
som	  –	  team	  spirit,	  vilje,	  positiv	  indstilling/humor	  og	  ”tag	  ansvar”	  –	  	  er	  nogle	  af	  de	  bærende	  elementer	  i	  den	  
filosofi	  der	  nu	  trænes	  efter	  i	  k-‐afdelingen.	  Alle	  har	  naturligvis	  skulle	  vænne	  sig	  til	  en	  ”ny	  stil”	  og	  masser	  af	  nye	  
mennesker	  –	  både	  trænere	  og	  svømmere	  og	  ikke	  mindst	  forældre.	  Alle	  har	  virkelig	  gået	  positiv	  ind	  til	  opgaven	  
og	  indtil	  videre	  er	  denne	  løst	  rigtig	  godt	  –	  af	  ALLE!	  Konkurrenceafdelingen	  er	  gået	  fra	  ca.	  60	  til	  95	  medlemmer	  
og	  det	  taler	  jo	  for	  sig	  selv.	  

Mht.	  medaljehøst	  og	  resultater	  overgår	  vi	  vores	  vildeste	  forventninger	  og	  det	  viser,	  at	  vi	  har	  en	  af	  de	  bedste	  og	  
største	  talenttrupper	  i	  Jylland	  -‐	  ja	  måske	  endda	  i	  Danmark.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt,	  at	  vi	  fortsætter	  det	  gode	  
arbejde	  og	  videreudvikler	  vores	  ”set-‐up”	  i	  Horsens	  Svømmeklub.	  Her	  er	  det	  vigtigt,	  at	  vi	  får	  endnu	  bedre	  
forhold	  end	  vi	  har	  i	  dag.	  Fx	  flere	  baner,	  mere	  træningstid	  og	  et	  50	  m.	  bassin.	  

Nu	  er	  Horsens	  Svømmeklub	  jo	  også	  meget	  andet	  end	  konkurrencesvømning	  og	  vores	  undervisningsafdeling	  har	  
igen	  i	  år	  haft	  forrygende	  fremgang.	  Det	  er	  jo	  ikke	  kun	  i	  konkurrenceafdelingen,	  at	  vi	  skal	  udnytte	  de	  
eksisterende	  rammer	  optimalt	  og	  geare	  os	  til	  en	  forhåbentlig	  fremtidig	  udvidelse	  af	  Forum.	  Vores	  tidligere	  
undervisningschef	  og	  nuværende	  sportschef	  Ulla	  Pontoppidan	  og	  hendes	  team	  har	  formået	  at	  hæve	  vores	  



	  

	  

medlemstal	  fra	  omkring	  750	  til	  900	  medlemmer,	  ikke	  nogen	  let	  opgave	  da	  vi	  allerede	  i	  forvejen	  var	  plaget	  af	  
fyldte	  hold	  og	  ventelister.	  Ulla	  og	  Henrik	  Bach	  har	  ved	  at	  analysere	  og	  flytte	  rundt	  på	  hold	  opnået	  en	  fremgang	  
på	  20	  %	  inden	  for	  de	  samme	  rammer.	  Det	  er	  intet	  mindre	  end	  et	  fantastisk	  stykke	  arbejde!	  –	  Og	  vi	  har	  stadig	  
ventelister,	  så	  behovet	  for	  kvalitetsbevidst	  svømmeundervisning	  er	  stort.	  

Ikke	  kun	  er	  vores	  medlemstal	  opadgående.	  Vi	  er	  også	  blevet	  mere	  synlige	  i	  bybilledet	  og	  for	  svømme-‐Danmark.	  
Vi	  er	  en	  del	  af	  projektet	  ”Horsens	  på	  Vægten”,	  som	  er	  et	  kommunalt	  tiltag	  for	  at	  få	  danskere	  til	  at	  leve	  sundere	  
og	  tabe	  nogle	  af	  de	  overflødige	  kilo.	  Vi	  har	  i	  samarbejde	  med	  Dansk	  Svømme	  Union	  været	  med	  i	  udviklingen	  af	  
et	  helt	  nyt	  stævnekoncept	  til	  de	  helt	  små.	  Formålet	  er	  at	  vænne	  dem	  til	  konkurrencesvømning	  fra	  en	  tidlig	  
alder	  og	  under	  rolige	  og	  ikke	  så	  ”farlige”	  forhold	  som	  et	  rigtigt	  stort	  svømmestævne	  ellers	  kan	  virke.	  Et	  
fantastik	  projekt	  som	  er	  helt	  i	  tråd	  med	  vores	  ønske	  om	  at	  skabe	  resultater	  og	  positive	  oplevelser	  på	  alle	  
alderstrin.	  	  

Året	  2013	  har	  også	  givet	  os	  nogle	  fantastiske	  oplevelser.	  Forum	  Horsens	  Cup	  –	  denne	  gang	  var	  det	  vores	  10	  års	  
jubilæum.	  Der	  var	  rekord	  tidligt	  fuldt	  booket	  op	  til	  vores	  stævne.	  Vi	  havde	  sat	  en	  målsætning	  om,	  at	  vi	  ville	  nå	  
78	  medaljer	  -‐	  én	  pr.	  svømmer.	  Da	  stævnet	  i	  år	  havde	  det	  højeste	  niveau	  –	  måske	  nogensinde	  -‐	  var	  denne	  
målsætning	  ambitiøs.	  MEN	  ”hvad	  siger	  du	  til	  mit	  øre?”	  Horsens	  Styrer!	  Og	  det	  gik	  over	  al	  forventning.	  Vi	  havde	  
det	  klart	  bedste	  heppekor,	  vandt	  94	  medaljer	  og	  satte	  3	  klubrekorder.	  

EKM	  i	  Herning	  –	  Sikke	  en	  oplevelse	  på	  dansk	  jord	  –	  ja,	  taget	  var	  jo	  nærmest	  ved	  at	  lette	  i	  hallen.	  EKM	  blev	  en	  
kæmpe	  folkefest	  for	  hele	  svømme-‐Danmark	  –	  ja	  selv	  hele	  Europa	  var	  imponeret.	  Og	  med	  stolthed	  var	  Horsens	  
Svømmeklub	  repræsenteret	  ved	  Daniel	  Steen	  Andersen.	  

Alle	  disse	  ting	  vidner	  om,	  at	  vi	  er	  i	  en	  fase	  hvor	  det	  er	  vigtigt,	  at	  vi	  hele	  tiden	  udvikler	  fremadrettet,	  med	  fokus	  
på	  hele	  vores	  ”set-‐up”.	  Det	  gælder	  K-‐udvalget,	  undervisningsafdelingen,	  bestyrelsen,	  trænerteamet	  og	  så	  de	  
politiske	  opgaver	  som	  en	  ny	  svømmehal	  (selvfølgelig	  et	  50	  m.	  bassin),	  skolesvømningen,	  samarbejdet	  med	  de	  
omkringliggende	  klubber	  mm.	  

2013	  var	  et	  udfordrende	  og	  udbytterigt	  år	  med	  mange	  gode	  oplevelser	  og	  Horsens	  Svømmeklub	  går	  en	  
spændende	  fremtid	  i	  møde.	  
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