
Formandens beretning 
Dette er den 6. beretning fra Formand Morten Lindholm, endnu engang blev det en 
beretning uden Powerpoint filer og billeder. 

Et godt år 
2016 blev igen et rigtigt godt år for IF Lyseng Svømning. Der har været et flot 
medlemstal på tæt ved 1300 medlemmer per sæson, vi har indberette over 1500 
medlemmer til DIF. 

Svømmeskolen 
Vi har rigtig mange hold og er fleksible, så vi retter holdene ind efter, hvad vi har. 
Der har været afholdt 2 AquaCamps har været afholdt igen i år, med ca 65 børn i hver 
uge. 
Der har også været afholdt OceanResQ camp. Ca. 20-25 børn.
Vores AquaTeen-hold er fortsat et tilbud til vores unge efter svømmeskolen. Desuden 
har vi fået en K-ungdomshold eller FYT holdet, med Flemming Sørensen i spidsen, det 
skal løbes lidt i gang, men skal nok blive en succes. 
Vi har rigtig mange dygtige instruktører, som har gjort det godt. 

Konkurrenceafd.  Perioden fra GF til GF
Aktivitetsniveauet er højt, og det er fortsat opadgående. 
Samarbejdet i AAS, som nu består af Lyseng, Skovbakken, HEI og IHF, begynder at 
bære frugt. 
K1 trænes fortsat af Bjarne Kragh og som ny K2 træner er ansat Mark Knudsen. 

Vi har i år igen afholdt Lyseng Årgang Sprint Cup i efteråret som var en stor succes, 
takket være AC og Tina Bentsens indsats med at få stævnet afviklet, men ikke mindst 
også alle de øvrige der hjalp til, herunder Overdommer Hans Hørmann.

K1 har været på træningslejr på LaSanta i 2 uger i uge 7-8, og K2 er netop hjemvendt 
fra træningslejr i Falkenberg i Sverige henover påsken.

Resultaterne begynder at komme for vores K1 og K2 svømmere. Herunder både 
individuelle medaljer DÅM, men også holdkap medaljer til bl.a. Mille, Martha og 
Frederik, ting som dette har netop været en af driverne for AAS deltagelse. 

Bl.a. 1500m DÅM guld og DJM sølv til Oskar Lindholm. DJM medaljer til 2000-2001 
drengene. 

Danish Open afholdt før Påsken blev også en succes. Svømmere udtaget til EYOF og 
Nordiske Junior. Masser at finaler, herunder flere top 5 placeringer af vores junior 
svømmere til senior stævne. 

Talent 1 og 2 samt K3 er også blevet styrket. Blandt er der blevet tilbud 
overnatningsstævner. Takket være Malenes indsats for at få disse stævner på 
kalenderen for K3 og T-holdene, tilbagemeldingerne har været at svømmere og 
forældre er glade for disse tidlige overnatningsstævner.



Voksen/motion 
Vi har fortsat rigtig mange motionssvømmere. 
Morgensvømningen stadigvæk populær, vi har også fået tider mandag og fredag, og 
der kommer flere og flere, samt et ekstra vandgymnastik hold fredag morgen. 
Både AquaMotion og vandgymnastik har også fin tilslutning. 
Vi tilbyder også voksenundervisning og spotkurser bl.a. i crawl. 

Andet 
Vi har fået sponsorpenge fra Trygfonden, se regnskab. 

Trygfonden har bidraget til livredningsaktiviteter. 
Klubben var igen i år arrangør af Aros Swim, open water stævne på tangkrogen, som 
også var DM i Open Water. Med flere gode resultater af vores OpenWater svømmere, 
ført an af Søren Mikkelsen og Kristian Ranghøj, men også AAS’s Dan Istar.
Samt Swim by Night i august. 

Bestyrelsen 
Super arbejde i en gruppe med mange aktive bestyrelsesmedlemmer. 
Der har som i tidligere år været afholdt månedlige bestyrelsesmøder. 

Der er en del snak aktiviteter på Lyseng omkring biblioteks byggeri på Lyseng. Bestyrelsen i
IF Lyseng svømning støtter ikke byggeriet, da vi er bange for at pladsen på Lyseng gør at 
der ikke er plads til at lave yderligere udvidelser på Lyseng arealet.

Morten Lindholm

Formand IF Lyseng Svømning


