
Ikast Svømme Klub, General forsamling 2016 

Formandens beretning. 

De overordnede betragtninger. 

2016 har også været et godt år for ISK.  Et anderledes år end 2015 men ikke desto mindre et godt 

år. Ros til trænere og aktive forældre.  

Vi har til trods for alle udfordringer været til stand til stort set at holde fast i vores medlemmer og 

dermed fastholde en fornuftig indtægt i klubben. Vi kommer tilbage til regnskabstallene senere i 

dag  

VI har haft nogle udfordringer omkring lukninger af hold også i år, men jeg synes det generelt har 

været løst fornuftigt. 

Vores samarbejde internt i klubben særligt mellem Tri og svømning er blevet bedre men der er 

fortsat plads til forbedring omkring kommunikation udfordringerne til trods er det min klare 

opfattelse at der fortsat er en god base for det fremtidige samarbejde. 

 

U afdelingen  

U afdelingen som sådan har i det store hele være velfungerende, der har været, mindre forhold 

med omkring trænere samt holdskift mm,  ikke noget vi ikke har kunnet håndtere, enten via kontakt 

med forældre eller via  Merethe og Michael,  som på bestyrelsens vegne har søgt at bilægge de 

forhold der har været.  

Lad mig endnu engang benytte lejligheden til at fastslå vores refusions politik. Det helt 

overordnede udgangspunkt er at børnene kan melde fra og få kontingentet retur hvis de i løbet af 

et par gange ikke synes at det er noget at gå til svømning. Man kan altså ikke komme flere 

måneder efter og bede om refusion blot fordi man ikke er kommet til den udbudte træning. 

 

TRI- afdeling 

2016 blev året hvor ISK, som forventet, afsluttede en stribe af tre DM stævner, og det blev gjort 

med maner. Stævnet voksede på alle parametre, dels i deltagerantal, men i lige så høj grad i 

udseende og fysisk omfang, idet vi havde flyttet stævneområdet udenfor haven og dermed blev 

stævnet mere synligt. I 2017 fortsætter Ikast triatlon som en motionsstævne, der har til formål at 

ramme bredden i sporten. 

Efterårs- og vintereventet i triatlonafdelingen er vores crossduatlon, som ligger den sidste weekend 

i oktober, og gennemføres i skelhøjeskoven, hvor der jo i øjeblikket virkelig bliver kræset for 

cyklisterne. Det er et stævne der kræver markant færre hjælpere på dagen, og det giver os en god 

mulighed, for at vise hvad ISK-triatleterne kan rent sportsligt. Stævnet får meget flotte 

tilbagemeldinger fra deltagerne, så det må afgjort betragtes som en succes. 



Klubbens trænings- og stævnemiljø har udviklet sig rigtig meget i 2016, med træningsseminarer 

omkring, kost, træningsplanlægning, styrketræning samt tekniske færdigheder i alle tre discipliner. 

Vi glæder os meget til at se, hvad det kommer til at betyde for 2017, hvor særligt strukturen og 

organisationen omkring klubbens unge medlemmer har gennemgået en forvandling. 

 

K afdeling  

I sommeren 2015 besluttede vi at satse hårdere og mere på trænere fremadrettet. Det betød at vi 

nu er flere trænere og har en ansvarlig træner pr K hold samt yderligere 2 trænere som dels 

fungere som ekstra hænder og dels fungerer som tekniktrænere.. Vi vurderer fortsat at det det 

rigtige at gøre. Vore svømmere har leveret gode resultater, vi havde 4 svømmere med til de 

danske årgangs mesterskaber og vi har 6 svømmere med til de danske vest danske årgangs 

meterskaber (VÅM), samt 2 junior svømmere med til de vest danske mesterskaber for juniorer til 

trods for hårde tidskrav. 

Også de svømmere som ikke deltager i VÅM har leveret god fremgang i år og der er leveret gode 

resultater som det også er fremgået af den lokale presse.  

Vi har succesfuldt igen afviklet på DGI, LM og Midsommer cup, begge stævner med en god 

forælder opbakning og en fornuftig indtjening til klubben. 

Der er ligeledes i år etableret et samarbejde med en række omegensklubber omkring samtræning 

for det bedste svømmere med henblik på at skærpe konkurrencen også for dem. 

Endelig er i vi i gang, sammen med ISI, med at søge at etablerer en svømmeline på ISI 

Vi har fået en rimelig tilgang på MiniT og T men har fortsat ikke været gode nok til at få de nye 

forældre engageret i klubbens arbejde, og det er en af de helt nødvendige aktiviteter i det nye år.  

Vi har f.eks. 29 svømmere med til Mini VÅM i Århus, men så få forældre som byder ind, at vi må 

trække på forældrepar som i forvejen er arrangeret i aktiviteter i forbindelse med VÅM i Thisted 

Vi er således overbevist om at den øgede omkostning som de ekstra trænere har medført for 

klubben har været en rigtig indsats. Og set med økonomiske briller har vi forsat en fornuftig 

økonomi som Allan vil tage jer i gennem. 

 

 

 


