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I svømmeafdelingen er der sket en del ting i 2016 da islevbadet skulle renoveres  
Vi var heldige at det blev sat til at vare fra april til december, selv om vi tænkte at 
tidsplanen nok ikke ville holde, men da vi nærmede os slut tiden så det positivt ud,  

For vi kunne åbne op igen i islevbadet mandag d. 2 januar 2017.. 

Lige pt har vi 357 medlemmer og 37 på venteliste. Men vi mangler omkring  

100 svømmere i vores afdeling og vi tænker at når vi starter om efter sommerferien  

Så finder brugerne ud af at islevbadet igen er åbnet op..  

 

I februar måned havde vi medlems møde, hvor der skulle være valg af formanden for 
afdelingen det sker hvert andet år. Jeg blev valgt til det igen så vi køre bare på igen... 

 

Konkurrense afdelingen har kørt ok med træningen, og holdt på at stævnerne også kom 
med i programmet mens vi var i vestbadet,  

 

De har været med til ldm i Korsør for at kvaliferer sig til lm i Ikast og her blev det til gode 
resultater..  

så kom turen hvor de skulle af sted til lands mester skaberne i Ikast,  man må sige at det 
gik godt og alle rykker for hvert år der går..  

 

 til Brøndby cup som varede over to dage, her kom de hjem med nye personlige rekorder 
og 5 medaljer af de store...  

 

I påsken fra den. 19- 24 marts kørte 19 glade svømmere og trænere afsted på trænings 
lejer på Bornholm. Det var ikke så mange der skulle afsted, men håber at  

Antallet bliver lidt højre til næste år. Da vi arb på at konkurense afd skal vokse lidt..  

 
 

 

I Marts måned havde vi svøm langt for vores svømme skole. der blev i alt svømmet 169 
km og 150 meter. De øver sig i ca. 1 måned før på hvad det vil sige at prøve at svømme 
det man kan på 35 min. Når tiden er gået får de et super mærke på deres  

Gode resultat.. det er altid dejligt at se børnene prøve at nå længere en de selv regner 
med... 

 

Ja så er vi nået til at islev badet skal renoveres, dette sker fra april og helt frem til 
december måned. Vi fik tildelt 2 baner i vestbadet 3 gange om ugen, så vi kan holde 
svømme afdelingen i gang mens der bliver renoveret i islev badet, vi var så heldige at 
kunne tilbyde mange af de små svømmere plads i vestbadet, en del tog i mod tilbuddet og 
andre ville hellere vente til badet igen var klar. Så dejligt at se de kunne komme til 
svømning.  

 

Mens vi har været lidt på pause har svømme afdelingen arbejdet med nye tiltag  

Her har vi udarbejdet et mere konkret beskrivelse for hvad man skal kunne og hvad man 
vil lære i vores program for de forskellige svømme hold, det har taget tid men et godt 
resultat er det blevet til. Nogle nye hold prøver vi af, og ser hvordan det går med dem. Vi 
har bla hold som ungdom 1-2-3  det er for unge mennesker der også kan komme og lære 
at svømme lidt lige som børne holdene hvor de bare er lidt for gamle til. Så er der også 
lavet hold for de voksne som kan prøve kræfter med diverse svømme tekniker, og noget 
åbent vands svømning. 



Vi har også fået tid til at arbejde med målsætning og en årsplan, det er noget vi hele tiden 
kan tilføre nye ting til... 
Som det sidste har vi alle været på et super godt kursus om konflikthåndstering. 

 
 

 
 

Jeg vil lige benytte lejligheden til at sige tak til alle trænerne for at holde ud til vores 
trænermøder i har knoklet på, så vi har kunne udarbejde nye planer og holdbeskrivelser, 
nye hold er også kommet med i vores planer.  

Så super godt arb. Til jer alle.  

Tak til svømme udvalget hvor der sender Christina, Henrik, Carsten og mig. vi har klaret 
det super godt syntes jeg, der har været en del  

Arb. Med at få det helt til at gå op. Så stor tak til alle.... 

 

En tak til bestyrelsen, for det godt sammen arbejde vi har.. 

 
/Annette 


