
 

 

 

Formandsberetning for 2014 

 

I Horsens går det jo meget godt, kunne man fristes til at sige, og det har 2014 i Horsens Svømmeklub helt 

sikkert også været et bevis på; Vi har i året der er gået opnået mange flotte resultater og fået tilført mange nye 

ting til klubben. 

Men jeg vil nu egentlig gerne starte med slutningen, for bestyrelsen har rundet 2014 af med at få formuleret et 

værdigrundlag der indrammer klubbens ånd for os og som er et solidt fundament at fortsætte arbejdet med 

klubbens identitet ud fra. Værdigrundlaget hviler på tre ligeværdige søjler, nemlig KVALITET, RUMMELIGHED og 

ENGAGEMENT. Det lyder jo flot, men ordene forpligter også. Jeg er dog af den overbevisning, at vi kan leve op 

til dem og det skal vi blive ved med. 

KVALITET handler om, at vi hele tiden skal sørge for, at det vi gør, gør vi bedst muligt. Det er ikke ensbetydende 

med, at vi ikke kan blive bedre; Vi skal hele tiden efteruddanne vores instruktører og trænere, vi skal hele tiden 

forholde os kritisk til hvad det er, vi tilbyder vores medlemmer og følge med efterspørgslen. Med det i fokus er 

jeg sikker på, at kvaliteten næsten kommer af sig selv. 

RUMMELIGHED og plads til alle er der masser af gode eksempler på fra hverdagen i klubben: Vi har fået 

genoplivet vores begynderstævner for de små med enorm succes - stævner der i form minder om dem, de 

store er med til, men hvor vi bøjer reglerne lidt, så der er plads til alle og alle går fra stævnet som vindere. 

Horsens Svømmeklub har igen i 2014 været med i kommunens ”Horsens på Vægten”, hvor vi støtter op 

omkring en sund og aktiv livsstil - og i tilgift er der kommet nye medlemmer til klubben ad den vej. Faktisk kom 

vi meget tæt på 1.000 medlemmer i 2014, hvillket er en fornem fremgang på små 25% over de sidste par år. En 

fremgang der ikke er kommet let, da vi ikke har fået tildelt flere haltimer, tværtimod. Så klubbens vækst er lidt 

sket på trods, så det synes jeg godt, vi kan være stolte af. Plads Til Alle er jo meget ønskværdigt, men vi må 

også forholde os til, at vi kun kan tilbyde svømmeundervisning til ca. 1/2 af dem der ønsker det, hvis vi måler 

det ud fra kommunens størrelse – og det udelukkende pga. manglende haltider. Det er da trist! Men I kan stole 

på, at der ikke findes den medarbejder eller den politiker nede på Rådhuset, der ikke kender vores situation, 

for hver en dørklokke er blevet stemt. 

ENGAGEMENT har vi masser af, men som forening kan vi aldrig få nok. Vores unge svømmere har så meget 

engagement, at de vil gå gennem ild og vand for deres sport. Jeg har haft den fornøjelse at være med vores 

førstehold på træningslejr, hvor de i løbet af 14 dage svømmer 100 km og udsætter sig selv for alle mulige 

fysiske strabadser - faktisk er det kun lyn og torden der kan holde dem oppe af det udendørs bassin. Dette 

engagement kunne vi forældre godt lære noget af; Vi er som forældre rigtigt stolte af vores børn, når de 

præsterer, men vi skal huske på, at for at vores børn kan udleve deres ambitioner, skal der mange forældres 

hjælpende hænder til. Derfor kan jeg kun opfordre alle forældre til at deltage aktivt i deres børns sport, på den 

ene eller anden måde.  MEN I skal ikke kun gøre det for jeres børns eller klubbens skyld, nej gør det for jeres 

egen skyld: Der er intet mere livsbekræftende, end at være en del af noget som betyder allermest for vores 

børn og unge mennesker, nemlig deres fritidsaktivitet. 



 

 

 

Et afkast af vores værdier i klubben og det hårde arbejde, er en konkurrenceafdeling med langt over 100 atleter 

og en høst af flotte medaljer og fornemme resultater. Jeg kunne nævne et hav af flotte præstationer, men én 

som stikker ud, er oprykningen til 2. division i Danske Hold Mesterskaber. 

Her skal vi også huske på, hvor stor betydning vores målrettede indsats for at styrke samarbejdet med de 

omkringliggende klubber har haft – den tætte dialog trænerne imellem har nemlig betydet, at flere og flere af 

de unge svømmetalenter er rykket videre fra de trygge, overskuelige rammer i den mindre klub til at blive en 

del af en konkurrenceafdeling i Horsens med høj kvalitet i undervisningen og muligheden for at blive en del af 

et unikt fællesskab med andre unge med samme engagement i svømmesporten, som kan være svær at forstå 

for andre. 

Et andet resultat af årevis slid er, at vi endelig har fået taget hul på svømmeundervisningen i skolerne, Vi har 

etableret samarbejde med Langmarkskolen og Dagnæsskolen om at håndtere og udføre deres undervisning i 

svømning. Der bliver arbejdet hårdt på at lave en ordning for alle skoler i Horsens Kommune - en ordning der vil 

kunne bringe endnu flere dygtige trænere til klubben og forhåbentlig også vil vække interessen for motion og i 

særdeleshed svømning hos mange flere af kommunens skolebørn. 

Efter et år med alle disse flotte resultater og gode tiltag, synes jeg faktisk godt, at vi kan tillade at sige ”at det 

da går meget godt i Horsens Svømmeklub”, men samtidig at have in mente, at det gode arbejde gerne skulle 

fortsætte, for der vil altid være plads til at blive endnu bedre. 

 

Jan Schmidt 

Formand for Horsens Svømmeklub 

 

 

 

 

   


