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      HSK den 30/12-14 

Kære alle medlemmer og pårørende! 

Holbæk Svømme Klub ønsker jer alle et godt nytår. 

Et mere begivenhedsrigt år, end 2014, skal man lede længe efter i klubbens historiebøger. 

Michelle Greb valgte at stoppe som cheftræner i april og rejse tilbage til Canada, det var ikke efter 
vores plan, men Michelle havde sine personlige grunde, og det skal selvfølgelig accepteres. Michelle 
er i dag videre i et nyt trænerjob, som jo altid har været det hun brændte for. 

Der blev afholdt afskedsreception for Michelle, og alle fik muligheden for at sige pænt tak for denne 
gang.      

Uden en cheftræner var gode råd dyre, og cheftrænere af den gode slags hænger ikke på træerne. Vi 
vidste i bestyrelsen, hvad vi ville have, men der var en del brikker, som skulle falde på plads. 

Sideløbende med trænereftersøgningen forhandlede vi med Holbæk Kommune om overtagelse af 
driften af Holbæk Svømmehal og ansvaret for Skolesvømning, en forhandling som heldigvis faldt 
positivt ud og gjorde det muligt at skabe en helt ny og stærkere organisation i Holbæk Svømme Klub. 
– Nu kunne vi få 1+1 til at blive 3. 

Det betød nye ansvarsområder for dele af personalet. Christian Kaas har nu det fulde ansvar for 
skolesvømning og klubbens egen svømmeskole. Christian har siden sommerferien arbejdet hårdt på at 
udvikle klubbens eget undervisningskoncept, et koncept, som er centreret omkring et mærkesystem og 
en svømmebog, der giver både børn, forældre og instruktører bedre overblik over indlæring og 
progression på alle niveauer.  

Christians nye bedrifter efterlod dog et vakuum i konkurrenceafdelingen, derfor var det med stor 
glæde, at det lykkedes os at træffe aftale med Ricki Clausen om at tiltræde som sportschef, og John 
Olsen som elitetræner. Et stærkt makkerpar, som har arbejdet sammen tidligere med absolutte 
topresultater til følge. 

Ricki har indført fire værdier i konkurrenceafdelingen – Positiv, ambitiøs, modig og uselvisk. Værdier 
som efterleves af både svømmere og trænere på alle 4 hold, og som skal danne fundamentet for at 
Holbæk Svømme Klub er i 1. division om 4 år. Med det arrangement der udvises på ALLE hold, er det 
et mål, som vi har stor tillid til nok skal blive indfriet. 

I forbindelse med overtagelse af driften fik vi også mulighed for selv at præge de ydelser, som vi kan 
tilbyde vores gæster i offentlig badetid, et område som har ligget stille i mange år.  

Vi er stolte over at have introduceret babysvømning. Babysvømning styrker barnets motorik og 
fortrolighed med vandet og er samtidigt en stor oplevelse både for barnet og forældre. 
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Morgenbaderne har fået udvidet åbningstiden med 30 minutter på hverdage og yderligere blevet tilbudt 
en time morgenbadning lørdag, i første omgang var dette et forsøgstilbud, men er blevet så stor en 
succes, at vi ikke tør ændre på den beslutning.     

Der er stor efterspørgsel på bassintid også blandt offentlige gæster, det har betydet at springglade unge 
ikke har haft mulighed for at springe fra vipper, da dette kræver meget plads og stort hensyn fra de 
øvrige besøgende. Efter nytår introducerer vi offentlig badning lørdag kl. 13.00 til 14.45 kun 
forbeholdt spring fra vipper, kombineret med leg i den modsatte ende af det store bassin. Bassinet vil 
være skarpt adskilt således at sikkerheden bliver i orden. 

Der er som sagt stor efterspørgsel på bassintid fra alle kanter, så vi håber at vore gæster vil tage godt 
imod de nye tiltag, som vi introducerer, sker det ikke er vi nød til at udnytte tiden på anden vis. 
Således tilbyder klubben ikke længere svømning ”kun for etniske kvinder” da der til slut kun var 10-12 
gæster som benyttede tilbuddet.  

En ny svømmehal har været det store samtaleemne i 2014, og ikke kun i klubben. Vi har arbejdet hårdt 
på mange fronter for at få en ny svømmehal. Det gik desværre ikke som vi havde håbet og troet på. 
Men der kommer en ny svømmehal, spørgsmålet er bare, hvor den skal ligge og hvornår den kommer. 
Vi arbejder på højtryk med en løsningen og forventer at kunne melde noget ud i slutningen af januar.  
- Et meget spændende og fremtidssikret projekt.   
 
Bestyrelsen har i flere år opfordret alle til at bidrage med frivilligt foreningsarbejde. Introduktionen af 
pointsystemet i konkurrenceafdelingen fik sat skub i tingene, og nu fornemmer vi en helt anden kultur 
i klubben, hvor frivilligt arbejder i højere grad er blevet en naturlig ting, hvilket vi i bestyrelsen, og 
ikke mindst klubbens børn er meget glade for.  
Holbæk Svømme Klub er begyndt at rykke på sig i forhold til nationale ranglister, og det ved vi 
betyder øget stævneaktivitet. - I maj 2015 afholder klubben Youth Swim Festival - et stort stævne med 
deltagelse fra hele Skandinavien – så vi får brug for alle frivillige, også til andre begivenheder. 
 
Med denne opfordring vil bestyrelsen gerne sige tusinde tak for i år, og vi glæder os alle til at se jer 
igen til næste år. 

Godt nytår! 

 

Venlig hilsen 

 

Johnny Werther 

Bestyrelsen 

  

 

 


