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Bestyrelsen i AGF Svømning har behandlet en ansøgning fra forældre til springere på 
klubbens konkurrencehold om at springerne kunne springe med på andre hold, for at få 
mere bassintid end den, holdet pt. tilbydes med træner. Henvendelsen ligger i forlængelse 
af en tidligere tilladelse til, at konkurrenceholdets springere kunne udnytte klubbens hal-tid 
søndag formiddag, når blot man havde en sikkerhedsgodkendt person med på kanten. 
  
Det har desværre vist sig, at disse tillægstræninger giver uro og skader opfattelsen af 
enhed på holdet, fordi nogle springere oplever, at springere, der selv kan medbringe 
træner, får langt mere træning, end springere, der ikke har denne mulighed. Det er 
påpeget at, det ikke er en opgave for AGF at stille hal-tid til rådighed for træning, som ikke 
tilbydes ensartet til alle holdets medlemmer. 
  
Bestyrelsen har drøftet spørgsmålet med konkurrenceholdets træner, og der er enighed 
om, at det ikke er hensigtsmæssigt, at nogle springere springer på flere hold i klubbens 
regi. En springer, der er udtaget til konkurrenceholdet eller til talentholdet, må derfor ikke 
springe med på andre hold. En springer kan dog efter aftale med sin træner modtage 
træning i anden klub. 
  
Bestyrelsen har endvidere drøftet spørgsmålet om det hensigtsmæssige i at stille hal-tid til 
rådighed for 'selvtræning' eller træning med egen træner på tidspunkter, hvor der ikke er 
anden træning. Da det skaber intern uro blandt springerne, at nogle springere 'selvtræner', 
mens andre springere samtidig har en træner med på kanten, har bestyrelsen besluttet at 
stoppe denne mulighed for at udnytte uudnyttet hal-tid til træningsformål med egen træner 
eller til selv-træning. 
  
Bestyrelsen ser det ikke som en klubopgave at stille træningsfaciliteter til rådighed for 
udøvere, der prioriterer individuelle løsninger, det er derimod klubbens opgave at støtte 
løsninger, der gavner det samlede hold. 
  
Bestyrelsen håber herigennem at skabe ro om holdet, og at støtte trænerens mulighed for 
at skabe en følelse af enhed og sammenhold blandt springerne. Bestyrelsen undersøger 
andre muligheder for at udnytte den overskydende hal-tid, og undersøger desuden, om 
hal-tiden i stedet skal aflyses med det formål at spare på udgifterne. 
  
Denne beslutning genvurderes i september 2013 efter opstart af ny sæson. 
	  


