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Et spændende år er i gang

En ny svømmesæson er godt i gang, med mange spændende ting i horisonten.

I K-afdelingen debuterer Horsens Svømmeklub i Svømmeligaen, og vi skal være

værter for de Vestdanske Kortbanemesterskaber senere i september.

U-afdelingen har masser af nye svømmere, nye hold på vej – og hele 11 skoler er

med i skolesvømningen i år.

Samtidig er der nu enighed i byrådet om, at Forum Horsens skal have et 50 meter

konkurrencebassin inden for få år.

Vi ved, at sådan et byggeri tager tid, men vi glæder os meget over denne klare

opprioritering af svømmesporten i Horsens.

Beslutningen er også et stort skulderklap til alle svømmerne, trænerne og de mange

frivillige i Horsens Svømmeklub, og vi glæder os til at se det nye byggeri tage form

de kommende år.

Fra Horsens Folkeblad:



Ny struktur i svømmeklubben

Gennem de seneste knap fem år har Horsens Svømmeklub gennemgået en

van(d)vittig udvikling. Medlemstallet er steget fra 600 til 1000, vi er gået fra en til tre

fuldtidsansatte, fra 14 til 50 mesterskabssvømmere, fra 4. division til Svømmeliga og

fra 60 til 120 konkurrencesvømmere.

Målet med den nye struktur er ikke mindst at flytte vores niveau fra det nuværende

ca. top 5 i Vest til at blive blandt de bedste i Danmark. Samtidig er vi meget

fokuserede på at få svømmere nok i de rigtige årgange på holdene.

Den nye struktur mærkes også i U-afdelingen, så der er en sammenhæng hele vejen,

og formålet er at styrke hele Horsens Svømmeklub. Vi har stadig plads til alle;

ligegyldigt om man har store ambitioner eller ”bare” ønsker at have det sjovt med at

svømme, og vi har plads til, at man kan nå sit mål på flere måder.

Du kan læse mere om den nye struktur samt om trænerteamet i dette interview:

http://www.svoem.dk/Nyheder/Nyhed/?id=4256

Talentfulde Konkurrencesvømmere i Horsens Svømmeklub



Skolesvømningen er godt i gang

Igen i år er skolesvømningen kommet flot fra start. Hele 11 skoler nyder godt af

tilbuddet i dette skoleår – det er Bankager, Østerhåb, Byskolen, Stensballe, Højvang,

Gedved, Langmark, Hovedgård, Søvind, Lund samt Egebjerg.

Samtidig vil vi opfordre alle vores samarbejdsskoler til at deltage i Klassen Svømmer

Langt 2018. I foråret var hele to klasser fra Bankagerskolen blandt de fem bedste i

landet og kvalificerede sig til Skole OL i juni i Aarhus. Her kom Bankagerskolens 5.c

endda hjem med en guldmedalje efter at have vundet syv af de 10 finalediscipliner.

Man kan læse mere om Klassen Svømmer Langt 2018 på www.allesvømmer.dk

Desuden kan alle eleverne glæde sig til skolesvømmestævne i Forum Horsens til juni,

hvor vi i samarbejde med Middelfart Sparekasse kårer kommunens bedste

skolesvømmere.

Underviserne i skolesvømningen i år er Rune Friis Petersen, Thomas Sønderskov,

Karen Krogh Lund, Lasse Dall og Niels Liboriussen.

Guld-vinderne fra Bankagerskolens 5.c



U-afdelingen: Aqua Camp, tre nye hold og vandpolo

Vi har i U-afdelingen haft en forrygende opstart med rigtig mange tilmeldinger og

debut til flere nye dygtige instruktører og hjælpere, som vi er helt sikre på vil højne

kvaliteten i undervisningen. Der er ligeledes nye tiltag på holdsiden, som du kan

læse mere om herunder.

I efteråret har vi to stævner i u-afdelingen, nemlig vores netop overstået

medaljestævne, hvor 50 svømmere kæmpede bravt og viste virkelig flot svømning.

Vi kunne dog godt tænke os, at flere af de mindste svømmere fra Plask og Leg ville

deltage. De kan sagtens være med og må have en hjælpeinstruktør eller mor/far

med i vandet, samt bruge hjælpemidler.

Der blev i de forskellige aldersgrupper uddelt 28 guldmedaljer og så fik alle

traditionen tro en flot deltagermedalje med hjem. Det er vel et medaljestævne.

Desuden kan man nu tilmelde sig Rema1000 Aqua Camp, som Horsens Svømmeklub

afholder mandag-onsdag i efterårsferien i Bankager svømmehal – det er 16.-

18.oktober.

Interessen for Aqua Camp har det seneste år været kraftigt stigende og vi havde

totalt udsolgt på sommerferiens tre camps – så I skal ikke vente for længe, for vi

forventer, at der bliver udsolgt!

Aqua Camp’en er for børn mellem 7-12 år. Alle tre dage svømmer vi fra 9.00-15.00;

med mulighed for pasning fra 8.00 til 16.00.



Fire stærke para-svømmere

Som mange af jer ved, så tilbyder vi som den eneste almene svømmeklub i Danmark

unge para-svømmere (svømmere med fysisk handicap) deres eget hold med

træning tre gange om ugen.

Det har resulteret i, at vi pt. har tre svømmere på det landsdækkende boblehold og

en svømmer på det landsdækkende talenthold, som er sidste stop inden

landsholdet.

Celia, der netop er rykket op på talentholdet, er ydermere blevet udtaget til de

nordiske mesterskaber på Island den 24-26. november.

Vandpolo på vej

Vi startede sidste sæson et vand og bold-hold i Bankager Svømmehal. Håbet er, at vi

snart kan tilbyde vandpolo for både børn, unge og voksne.

Vand og bold-holdet er stedet hvor man som 6-9-årig kan blive fortrolig med både

vandet og bolden. Børnene lærer at svømme på en lidt anderledes måde, der er

mere action i undervisningen og de bliver klar til ungdomsvandpolo.

Hold øje med klubbens hjemmeside og især Horsens Svømmeklubs Facebook side -

her vil vi meget snart løfte sløret for nyheden omkring vandpolo.



Nye hold på vej

Står du som letøvet eller øvet pige eller dreng og ønsker en ekstra svømmetræning

hver uge? Så fortsætter vi med Talentdrenge, der svømmer hver lørdag i Bankager

Svømmehal. Vi planlægger desuden at starte Talentpiger op her i efteråret.

Begge hold er for dem, som allerede svømmer på et letøvet eller øvet hold i

klubben. Til nogle træninger vil der være gæstetrænere fra konkurrenceafdelingen –

de vil køre fokustræning på f.eks. crawl, starter, vendinger eller andet.

Torsdag aften har vi netop startet et hold Senior 50+ vandgymnastik. Her vil vores

erfarne vandgymnastik-instruktør Tove tage godt imod de seniorer, der gerne vil

forkæle sig selv med god og skånsom motion.

I den anden aldersskala er vi ved at starte et Tween-Fit hold for de 10-18-årige – det

foregår fredag aften i Forum. Her kan alle unge, der kan lide motion, fitness, god og

ikke mindst sjov træning komme og virkelig få trænet hele kroppen igennem. Der vil

være øvelser, som alle kan være med på, da der primært trænes med egen vægt og

modstand i vandet.

Alle tilmeldinger starter på www.swimhorsens.dk og man kan tilmelde sig gennem

hele sæsonen. Hold godt øje, da der vil komme gratis prøvetimer til flere af de nye

tiltag her i efteråret.



K-afdelingen – mesterskaber og nyt divisionshold

Vestdanske Kortbane Mesterskaber i Horsens Svømmeklub er lige rundt om hjørnet.

Det er et stævne, der har været forberedt i over et halvt år. Masser af frivillige i

vores gode klub har brugt mange timer på at skabe rammerne om et rigtig godt

mesterskab.

Vi stiller til start med et rekordstort hold på 36 svømmere og er trods tung træning

klar til at tage udfordringen op imod de bedste klubber i Vest. Kom og bak os op,

enten som tilskuer eller hjælper, måske endda begge dele - det sker i Forum 22.-

24.september.

Samtidig tæller vi ned til Danske Holdmesterskaber 2017 – med deltagelse af

Horsens Svømmeklub i Svømmeligaen, for første gang nogensinde!

Selvom stævnet i år er placeret på et noget tidligere tidspunkt i sæsonen (pga. EM

på kortbane i København til december) stiller vi til start i stærkeste opstilling. Der er

ingen tvivl om, at ALLE på forhånd har dømt os til at blive sidst – men vi vil kæmpe

indædt for at få ram på nogle af vores konkurrenter.

Vi stiller i år også med et hold i 4. division. Her vil en flok lovende talenter give de

andre klubber kamp til stregen, tør vi godt love.

I kan som sædvanligt følge vores svømmere på Livetiming, når vi er til udenbys

stævner, og I er naturligvis altid velkomne til at møde op på bassinkanten og heppe

på svømmerne.

Superseje konkurrencesvømmere, der sikrede oprykning til Svømmeliga




