
     
	  

	  

 
 

Årsberetning for 2013 
 

 
Året 2013 har for AGF Svømning været et, som nok de fleste år, travlt og begivenhedsrigt 
år, med masser af gode oplevelser for en masse børn, unge og voksne, samt en række 
flotte sportslige resultater. 
 

• Lad os starte med bredden … 
I det vi kalder Almen afd. eller i daglig tale Svømmeskolen har vi haft stigende 
medlemstal de seneste par år, og har pt. mere end 1500 medlemmer. 
Vi har også i løbet af 2013 fået en del nye og både dygtige samt engagerede 
instruktører, således at afdelingen lige nu kører meget fint og stabilt. 
Dette skyldes ikke mindst den seneste satsning, hvor vi har ansat Kasper Glerup 
som faglig svømmeleder, således at Kasper er den der i dagligdagen sparrer med 
instruktørerne ift. undervisning, faglige udfordringer og rekruttering af talenter til 
oprykning til de næste hold de naturligt udvikler sig til. 
 
Desværre har vi i 2013 måttet opleve såvel nogle trælse episoder i Gellerup badet, 
og vi har måttet lukke vores integrationssvømning, grundet manglende bevillinger. 
Integrationssvømningen har de sidste 3-3,5 år kørt med tilskud fra Kronprinsen og 
Kronprinsessens fond, men disse midler er opbrugt, og det har til dato ikke været 
muligt at finde nye donorer til dette projekt. 
 
Slutteligt har der været udfordringer med kommunens haller. Søndervangen har 
været lukket i en meget lang periode grundet ombygninger, som dels trak ud, dels 
medførte uforudsete problemer umiddelbart før de mange forsøg på genåbning. I 
Frydenlund har der været en del udfordringer med adgangsforholdene for 
svømmerne, da skolen har forlangt hermetisk lukkede døre efter skoletids ophør, 
hvilket jo besværliggør svømmernes adgang til hallen en del … 
 

• Konkurrenceafdelingen har også haft mange store og gode oplevelser i 2013. 
o DHM: I starten af året, lykkedes det svømmerne på de bedste hold ved 

fælles indsats, at svømme sig til en gen-oprykning til svømmeligaen (det 
man kan kalde svømningens superliga) – Meget flot. 

o Landshold: Ved Danish Open lykkedes det for Anton Bromer at kvalificere 
sig til sommerens EJM i Polen, hvor han deltog i holdkapper og individuelle 
løb i crawl. 

o Også Cecilie Lykke Hansen kvalificerede sig til et internationalt mesterskab, 
nærmere bestemt NÅM, som blev afhold på Island. Det blev til mange flotte 
præstationer og hele 4 medaljer, heraf 1 af guld. Super flot. 

o Endvidere blev flere svømmere udtaget til og deltog i iTUP og junior 
landsholdstræninger. 
 
 
 



     
	  

	  

 
 

o DML: Bellahøj, her blev der også leveret superflot svømning. AGF deltog 
med et hold, bestående stort set udelukkende af junior og 
årgangssvømmere, som på trods af dette leverede det bedste DM for AGF i 
flere år, og hev ikke mindre end 18 medaljer med hjem, 10 årgang, 7 junior 
og 1 senior medalje, heraf bl.a. 4 af guld. Ikke mindst drengenes junior 
holdkapper lover godt for fremtiden med 2 guld og 1 sølvmedalje. 

o VKM: Blev afholdt ”hjemme i Aarhus”, og blev en stor succes, med ikke 
mindre end 44 medaljer (mod 13 året før). Et kraftigt bevis på, at klubben 
sportsligt er stærkt på vej tilbage mod toppen. 

o Derudover har klubben i 2013 afholdt 2 meget store stævner: Aarhus Open 
og Vest-Danske Kortbane Mesterskaber. 2 stævner som begge blev afviklet 
på forbilledligvis, ikke mindst pga. den kæmpe indsats som blev ydet af de 
mange frivillige hjælpere. Stort tak for indsatsen. 

o I løbet af 2013 er der også tilkommet flere nye svømmere udefra, som vi 
byder velkommen, og er sikre på vil være med til at forstærke og markere 
AGF’s position i Dansk Svømning fremadrettet. 

o Da Odder svømmeklub ”stjal” Mads Hjort tilbage fra os, blev der behov for en 
ny træner kabale, og der blev således foretaget nogle træner rokeringer, som 
vi i dag kan se kun har været positive for de hold som har fået nye indpiskere 
på kanten. Vi står således fortsat rigtig stærkt rustet på trænersiden i 
konkurrenceafdelingen, og forventer en fortsat stærk udvikling i de 
kommende år. 

o 2013 blev også året hvor de Europæiske Kortbanemesterskaber kom til DK, 
nærmere bestemt til Herning. Vi var som sådan ikke repræsenteret, men der 
var enkelte frivillige, som tog en tørn med de mange opgaver der var sat op 
for at afvikle det der er blevet kaldt de bedste mesterskaber nogensinde. 
Men jeg ved at rigtig mange AGF’ere tog turen til Herning for at se Europas 
bedste svømmere konkurrere, og fik sig en ordentlig en på opleveren. 

o Alt det der foregår i konkurrenceafdelingen kan ikke lade sig gøre, eller 
fungere, uden en enorm forældreopbakning. Det har der været, specielt ifm. 
afviklingen af stævnerne, hvilket klubben hermed vil sige en kæmpestor tak 
for. Man skal dog ikke holde sig tilbage af den grund. Svømmesporten og de 
aktiviteter der arbejdes med, kræver rigtig mange ressourcer, og behovet og 
forbruget af disse er næsten umætteligt. Så bliv endelig ved, ellers fungerer 
det ikke. 

 
• AGF’s Udspringsafdeling er pt. begunstiget af nogen af landets aller dygtigste 

talenter. Og de har i den grad gjort sig bemærket i 2013, med rigtig flotte resultater 
til DM, DJM og NJM. 
Kimmie Frydenberg  blev således Dansk Senior mester på 3m vippe, samt Dansk 
årgangs mester på 3m og 1m vippe. 
Martin Bang Christensen blev Nordisk Junior mester på tårn, og vandt derudover 
også Dansk Seniormesterskab på tårn, samt blev Dansk årgangs mester på tårn, 
3m vippe og på 1m vippe.  
 
 



     
	  

	  

 
Martin blev endvidere nomineret til årets talent i Århus, dog uden at vinde prisen. 
Men alene det at blive nomineret, vidner om et usædvanligt talent, da dette er sket 
ud af et felt på næsten 500 Århusianske sportsfolk på tværs af alle idrætsgrene. 
Endelig blev Niklas Nybro Sørensen Dansk årgangsmester på 1m vippe. 
Rigtig flotte resultater af udspringerne, som AGF kan være mere end almindelig 
stolte af. 
 
Derudover fik udspringsafdelingen langt om længe den tiltrængte nye vippe 
installeret i Lyseng, en vippe som klubben har indkøbt og medfinansieret sammen 
med kommunen. 
 

• I forbindelse med skolernes sommerferie, afviklede AGF AquaCamp over 4 uger. 
Det er én uge mere end vi tidligere har bundet an med, men campen var som 
sædvanlig en kæmpe succes for de deltagende børn, som fik en masse rigtig gode 
oplevelser med sig derfra, og som gør at efterspørgslen er stor efter gentagelse. 
Dette må vi desværre udsætte i år til næste år, da Aarhus svømmestadion i 2014 
skal renoveres fra ca. 1/6 og 3 mdr. frem. 
Ombygningen kommer til at give andre udfordringer også, men dette skal ikke 
behandles i denne beretning. 
 

• Udover de allerede nævnte ”afdelinger” har klubben også fortsat god aktivitet 
indenfor såvel Masters svømning, Livredning og svømmetræning for Triatleter. 
Alt sammen hold som bidrager til liv og aktivitet i klubben, og som knytter mange 
såvel nye som gamle svømmere med forskellige interesser til AGF. 
 

• Slutteligt kan vi også berette om klubbens nye indmeldelses- og medlemssystem, 
Conventus, som er indført på tværs af alle AGF’s afdelinger. 
Systemet forenkler tilmeldings- og betalingsrutinerne, ikke mindst for klubbens 
bogholderi. Der har, som med alle IT systemer været lidt indkørings vanskeligheder, 
men systemet begynder at fungere som forventet, omend vi fortsat har masser af 
forslag til optimeringer. 
 

Slutteligt skal der fra bestyrelsen, igen, lyde en stor tak til alle frivillige som bidrager til 
driften af AGF svømning. Uden de frivillige kræfter lader det hele sig ikke gøre. Der 
trækkes store veksler på mange, og der skal gentagne lyde en opfordring til alle der 
har interesser i klubben, til at give alle de bidrag på ressourcesiden de kan afse tid til. 
Og der skal herfra lyde en kæmpe tak og respekt til de mange der stiller op. TAK. 
 
Hermed afsluttes bestyrelsens beretning for året 2013. 

 
 
På bestyrelsens vegne 
 
John Kornmaaler 
Formand 


