
	  

	  

 

 
Årsberetning for 2014 

 
 
Året 2014 har for AGF Svømning været et begivenhedsrigt år, mest positivt men også 
lidt mindre positivt, dog med god balance mellem svømmeskole, konkurrencehold, 
udspring og andre aktiviteter, samt endnu flottere sportslige resultater end forrige år. 
 
 

• Lad os starte med bredden   
Dvs. primært svømmeskolen hvor medlemstallet for 2014 har ligget på ca. 1450 
medlemmer, til trods for de udfordringer vi har haft (mere om det senere).   
Vi har igen i 2014 naturligt haft udskiftninger i staben, men løbende fornøjelse af 
dygtige og engagerede instruktører, som alle gør en stor forskel for AGF 
Svømning.  

 
Desværre har vi igen i 2014 måttet opleve specielt én grov episode ved 
Gellerup badet, og vi måtte efterfølgende lukke vores svømmehold, da vi ikke 
fortsat kunne forsvare at sende hverken medlemmer eller instruktører ud til 
utrygge forhold. Der har efterfølgende været arbejdet ihærdigt fra mange gode 
kræfter, for at skabe bedre og mere trygge forhold ved badet, bl.a. gennem 
videoovervågning af arealet udenfor, for igen at kunne byde os tilbage med 
aktiviteter, som af en del brugere efterspørges. I skrivende stund ser det ud til 
at bestræbelserne så småt lykkedes, og der er måske grund til at tro, at AGF 
Svømning er tilbage i Gellerup efter sommerferien.  

 
Slutteligt har vi igen haft udfordringer med en længere lukkeperiode af en 
svømmehal. I 2014 var det desværre vores primære hal, Svømmestadion, som 
grundet en større renovering måtte lukke i ca. 3 mdr. Juni, juli og august blev 
derfor en balancekunst for at få alle aktiviteterne til at lykkedes. Svømmeskolen 
kunne klemmes lidt i begge ender, og holdes fri, K-afd. trænede i 
springbassinet frem til DM-L, og sæsonen startede lidt senere op end normalt 
for alle. Dermed gik puslespillet nogenlunde op, ikke mindst med velvillig hjælp 
fra Svømmestadion.  
 

• 50 m bassinet indendøre på Svømmestadion blev taget i brug igen d. 22. august 
hvor bassinet var blevet udstyret med de nye længe efterspurgte startskamler af 
den helt rigtige slags (stor tak til kommunen for disse – mange klubber kigger 
vantro på os, når vi fortæller vi har 20 af slagsen – mange vil ønske de bare 
havde 2 til at træne på …) og et nyt udluftnings system.. med de problemer der 
nu følger med indkøringen af et sådan… 



	  

	  

 
 
 

• Sportsligt har Konkurrenceafdelingen rykket sig i den rigtige retning i 2014, et år 
som har budt på en del flotte resultater og præstationer, som viser at AGF er stærkt 
på vej tilbage til toppen af Dansk svømning. Men det er et langt sejt træk, som skal 
fortsættes også i de kommende år.  
  
Desværre startede det lidt ned ad bakke … 
- Som forventet, havde vi en svær kamp til DMH, hvor vi var oppe mod 
overmagten og rykkede ned i 1. division – der er kun plads til 9 hold i 
Svømmeligaen – AGF blev nr. 10.  
- DMH er i 2015 skubbet til efteråret, hvorfor vi i skrivende stund ikke ved, om det 
blev for en kort bemærkning. 

• Efter Århus Open 2014, rykkede K-afd. udenfor, da 50m bassinet skulle renoveres, 
hvilket gav både positive og negative udfordringer... med de sidste uger op til 
sommerens DM-stævner i et bassin, uden striber i bunden og skamler, men alt i 
alt, fandt man løsninger på det hele... og det var nok en sund oplevelse for 
svømmerne.   

• Ved de Vest danske årgangsmesterskaber fik vi et hav af medaljer i gruppe 1, 
med Tobias og drenge holdkapperne i spidsen.   
Derudover fik vi 3 medaljer i gruppe 2.   

• Sommerens Langbane stævner, resulterede i at vi, sammen med Sigma, var 
eneste klub i DK der formåede at opnå Danske Mestre i alle 4 alders grupper:   
- Gr.2, David Hjort i 100 Fly   
- Gr.1, Tobias Bjerg i 100 og 200 bryst + 50 fri.   
- Junior, Emma H. Christiansen i 50 fri, Junior Pigerne i 4x100 fri (Emma, Julie,   
Cecilie og Matilde).   
- Senior, Amalie Østrup i 200 ryg.   

• Derudover blev Tobias Bjerg udtaget til de Nordiske årgangsmesterskaber der blev 
afholdt i Bellahøj, hvor Tobias på trods af lidt sygdom hev 1 sølv (100 bryst) og 2 
bronzemedaljer (50 fri og 200 bryst) hjem til DK.  

• Ved sæsonstart, i august 2014, var der 134 medlemmer i K-afdelingen, uden  
Masters (så det stiger fortsat, men giver samtidigt udfordringer med bassin 
plads).  

• På ca. 1 år er der blevet forbedret 54 klubrekorder. Her skal det måske især 
fremhæves, at svømmerne også er begyndt at kunne være med på de "gamle" 
senior rekorder, som er et godt bevis på især drenge/herrer gruppen er ved at 
være rigtig godt med.   

• Kortbane sæsonen bød på flere gode ting: 
DMK i Bellahøj -   
- Vi var mest vindende klub for junior med 17 medaljer.   
- Samlet blev det til 22 medaljer og vi var 3. mest vindende klub sammen med 
Farum, som også nåede 22 medaljer. Kun Kvik og Aalborg opnåede flere 
medaljer.   
- Dansk Junior Rekord af AGF pigerne i 4x50 holdmedley (Natascha, Julie, 
Cecilie og Emma).  
De Danske mestre på kortbane blev: 
Junior mester  
- Tobias Bjerg i 50, 100 og 200 bryst.   



	  

	  

- Emma H. Christiansen i 50 fri.   
- Julie P. Friis i 50 bryst.   
- Junior Pigerne i 4x100 fri (Emma, Julie, Cecilie og Matilde) og 4x50 
holdmedley (Natascha, Julie, Cecilie og Emma).  
- Junior Drengene i 4x50 holdmedley (Johannes, Tobias, Jonas og Jonathan K).   

• Tobias blev udtaget til de Nordiske Juniormesterskaber i Sverige, hvor det blev til 
7 medaljer i alt - 3 guld, 3 sølv og 1 bronze. (Tobias var klart en af stævnets store 
oplevelser).  

• Pr. 1/12 2014, nåede vi et del-mål, da vi for første gang havde svømmere med i 
alle 3 landsholdsgrupper: (David iTUP, Tobias Junior og Anton Wikings).  
 

• Vest Danske Årgangsmesterskaber:   
- Gr.2 gjorde det rigtig godt og endte med 15 medaljer, som sammenlignet med   
½år før, er en kæmpe forbedring og viser at der er en positiv udvikling på 
Årgang 2.  

• Og tager vi lige… lidt resultater fra starten af 2015 med DMH Årgang:   
- Vi vandt klart region Vest gruppen, uden den store modstand.   
Vest Langbane i Hjørring:   
- Samlet nåede vi op på 36 medaljer, som er et rigtig fint niveau, hvor vi skiller 
os klart ud sammen med Aalborg, Esbjerg og Holstebro.  

 
• AGF’s Udspringsafdeling er som nævnt sidste år, begunstiget af én af landets aller 

dygtigste talenter.  
- Igen i 2014 viste Martin Bang Christensen dette, idet han skrev historie ved at 
være den første dansker til at tage en finaleplads i den ældste aldersgruppe, 
gruppe A, ved EJM.  
- Det var første år for Martin i gruppe A, alderen 16-18 år. Det var igen et år med 
fremgang og flere nye spring blev lært. 
- Det var også året hvor Martin deltog i flere syncro konkurrencer med Andreas 
Larsen fra Lyngby. 
- Året første konkurrence var i Amsterdam, hvor Martin overraskede mange og 
vandt 1 meter + 3 meter + tårn + syncro 3 meter med Andreas. Rent bord, 4 
guldmedaljer. 
- EJM i Bergamo. Det blev til en flot 8. plads på 3 meter vippe i indledende rund 
med ny personlig rekord. I finalen blev han nummer 11. Desuden blev det til en flot 
7. plads i syncro på 3 meter sammen med Andreas, kun 13 point fra en bronze 
medalje. 
- Han blev dansk juniormester på 3 meter 
- Han blev dansk juniormester på tårn 
- Han blev danske seniormester på tårn 
- Ligesom svømmerne, kommer Martin på ingen måde sovende til resultaterne. I 
2014 blev det til 142 træningsdage herunder 8 træningsweekender på Sjælland / i 
Sverige. 
- Derudover kan det nævnes, at afd. har fået en ny træner i Morten Jantzen-Holst, 
der er gået meget entusiastisk til opgaven. 



	  

	  

 
 
 
• I forbindelse med skolernes sommerferie, afvikler AGF normalt AquaCamp. Men i   

2014 måtte vi desværre droppe denne meget populære aktivitet, grundet 
renoveringen af Svømmestadion. Som 2015 tegner sig nu, set det heldigvis ud 
til, at den kan genoptages i år.  

 
• 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.  

 
• Masters har i det forgangne år også deltaget i en række stævner og mesterskaber, 

og her kan det nævnes at AGF vandt 6 guld ved Danske Open Masters på kortbane 
og 4 guld ved Danske Open Masters på langbane. Jon Kjærsgaard var tæt på 
nordisk rekord i 50 bryst.  
Masters afd. kunne dog godt tænke sig at se lidt flere medlemmer, så lad det 
her være en opfordring.  

 
 
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 2014. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
John Kornmaaler  
Formand 
 


