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Formandsberetning ved generalforsamlingen Den 27-2 2017 

 

Aflægges af denne beretning er klubbens nr. 92, og min den anden.  

 

Jeg vil starte med at takke bestyrelsen og samarbejdes partnere, samt sponsorer for at hjælpe og 

støtte klubben. Jeg vil desuden takke Lene Madegård fra Dansk svømmeunion for hendes altid vilje 

til at hjælpe.   Vi afholdte i år øst danske mesterskaber for junior og senior, dette stævne har vi 

fået meget ros fra både, de store klubber samt unionens folk, overskuddet var større end ved de 

to tidligere stævner vi har afholdt i 2014-2015, det var været med til, at ømme ben og hoveder 

kunne tages med godt humør.  Hallen levede op til vores forventninger hvor der blev ydet stor 

service, dette ser vi også i dagligdagen. Så jeg vil også her takke både halinspektør Morten 

Ahlefeldt Hansen samt det øvrige personale. 

 Jeg vil også takke Lolland kommune for støtten til udgiften af hallejen. Vi har et godt samarbejde 

Lolland kommunen dette håber jeg også vi får i 2017. Vi har stadig et medlems tal, vi kan være 

stolte af, ud fra vores cfr tal har vi i år, 356 medlemmer mod 413 sidste år, dette giver en nedgang 

på 57 medlemmer ifølge centrale foreningsregister. 

 Jeg vil også takke for støtten fra Lolland kommune, dette i form af aktivitet støtte. Uden den 

støtte kunne vi ikke drive en klub med så mange aktivister som vi har gjort i år.  Uden at deltager 

betalingen ville være meget højere. 

En stor tak skal lyder til NSK`s venner for samarbejdes i årets løb, samt for gaven til jul på de 

kr.15.000,00.  

 

Undervisnings afdelingen 

Vi har nogle dygtige instruktører som tager et stort slæb ugens 5 dage. Uden dem har vi ingen 

svømmeklub. Der skal lyde en stor ros til dem. Jeg har flere tilbage meldinger fra forældre der 

roser vores træner for deres store forståelse og empati for deres børn hver uge. Børn er meget 

forskellige, dette har vores træner en forståelse for. Alle vores træner og hjælpetræner er gennem 

førstehjælp og bassin prøven hvert år. Dette er kun nødvendigt for unge der fylder 17 år, i 

indeværende år, men vi har vurderet, at når alle tager denne, så ved de også hvordan man skal 

agere, hvis der skulle opstå en nødsituation. De har heldigvis ikke haft brug for denne. 

K- afdeling 

Vi har stadig Bo Røse til at være den røde tråd i k afdelingen, Bo er også træner for klubbens første 

hold. Til klubbens 2. hold har vi igen i år Alexander P. Hansen, for klubbens 3 hold er det Julie 

Jørgensen der har stået for træningen i 2016. Alexander valgte at stoppe til jul 2016 hvor Frida 

Munch Jørgensen overtog k2, mens Julie Jørgensen har fået afløsning af Gabriella Sjursen til at 
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afløse for sig 2 dage om ugen.  Dette forsætter også i 2017. Vi kan se at vi har en k- afdeling der 

stadig vokser og det kan vi godt være stolte af. Vi har lige nu 19 på k1. omkring 13 på hver af k2 k3. 

Men at vi som en lille klub kan stille i både grup1 og 2 samt junior og senior til danske 

mesterskaber er rigtigt flot, dette er blandt andet vores træners fortjeneste.  

Til Region mesterskaberne havde vi også deltagelses i, kravtiderne var ændret, så det var ikke så 

mange vi havde med, som ved tidligere år.  

Vi har stadig et samarbejde med svømmeklubben syd hvor vi har startsfællesskab  sammen som LF 

swim. Dette er til stor glæde for vores k1 hold. De er blandt andet på fælles træningslejre som i år 

gik til Tyrkiet, samt de er sammen til stævner, i år løb pigerne med holdkap pokalerne til Køge 

open. Svømmerne er glade for dette fællesskab.  Hvor der også dannes venskaber i mellem 

klubberne. 

 

Vi har i år haft 35 aktivister  

 

Vi har afholdt øst danske mesterskaber for J/s. 

 Vi havde 6 junior og 1 senior svømmer 

Det gik fantastisk, dette er dansk svømmeunion også enig med os i. Igen en stor tak til alle 

hjælperne det havde ikke gået uden jeres hjælp. 

Vi har stadig startfællesskab med svømmeklubben syd, dette er rigtigt godt for vores svømmer, 

Dette ses at svømmerne danner venskaber på tværs af klubberne, vi har også igen været på en 

fælles træningslejre hvor svømmerne her får skabt venskaber og kommer til at kende andre end 

kun deres klubkammerater. Vi har et rigtigt godt samarbejde bestyrelserne, imellem. 

2016 Aktiviteter 

16-17 januar Næstved cup med 21 deltager 

16-17 januar Dm for årgang i Brønshøj 

27 januar nålestævne i nyk med 19 deltager 

27 januar forårsstævne med 29 deltager dette foregik i Nakskov 

I uge 7 Træningslejre i Tyrkiet k1 

18-21 marts østdanske mesterskaber lang, junior /senior med 3 deltager i Ballerup 

19-23 marts træningslejre i Esbjerg af k2 k3 12 deltager 

13-17 april Danish open med 1 deltager 

15-17 april triton open i Ballerup med 23 deltager 
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27 april sponcersvøm 

21 maj nålestævne med 17 deltager i nyk  

27-29 maj hc. Andersen cup i Odense, med 15 deltager 

17-19 juni Viborg cup med 2 deltager  

18 juni nålestævne med 19 deltager i nyk 

25-28 juni DM for junior med 3 deltager i Herning 

25-28 juni DÅM gruppe 1 i Helsingør med 5 deltager 

3 august nålestævne med 19 deltager dette foregik i Nakskov 

24-25 august i Ringsted cup med 22 deltager 

5 oktober klubmesterskab 1 afdeling 

28-30 oktober øst danske junior og senior med 7 deltager som jo foregik i Nakskov 

5-6 november Region mesterskaber for gruppe 1+2 med 5 deltager 

9 november klubmesterskab 2 afdeling  

10-13 november DM for junior på kortbane i Brønshøj med 4 deltager 

17-20 november DM med en deltager det foregår i Esbjerg 

18-20 november Køge open 16 deltager 

23 november klubmesterskab 3 afdeling 

26 november efterår stævne med 22 deltager. 

6 december juleshow i nyk med 15 deltager 

14 december juleshow 

Samt har vi afholdt modul 2. 

For at nævne de lidt større præstationer 

Har NSK igen i år fået medaljer ved DM langbane for junior i Herning, dette er Mads Holm med 3 

guld junior medaljer, samt nye klubrekorder for både junior og senior, der var også medaljer  i 

november til Dm på kortbane hvor han bliver dansk ungdomsmester i 800-1500 m fri, på samme 

distancer bliver det til 2 sølv hos seniorerne. Også der blev der nye klubrekorder.  Melanie 

Eggertsen skal også her nævnes, hun opnåede at komme i en C –finale, hun gør sig også bemærket 

ved stævner, hende bliver det spændende at følge de næste år, hvor hun sammen med Mads har 

opnået kravtider til at deltage i Danish open i april i år. Det bliver også spændende at følge alle de 

andre som ikke er nævnt her. Dette er med til at sætte Nakskov på landkort, at vi også kan 

hernede  
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Åbenvand sporten; Der er blevet trænet flittigt ude ved hestehovedet. Derfor skal det også 

nævnes at vi har haft deltager med fra klubben til flere forskellige åben vand stævner. Rikke 

Sørensen, Anders Hansen, Mads Holm, Julie K. Madsen har deltaget i flere af disse.  

Mads Holm blev igen i år udtaget til åbenvands landsholdet for Junior, til nordiske mesterskaber, 

som foregik i Estland. Han fik en 1. plads for junior i 5 km   

 

En stor tak skal også lyde til byens sponser som støttede svømmerne til vores sponsér svømning 

igen i 2016. Beløbet der kom ind var ca. 86,000 kr. dette er med til at gøre, at vi blandt andet kan 

sende dem på træningslejre og   holde deltager priserne nede.  

 

Jeg vil desuden informere om, vi stadig indhenter Børne attest på alle holdleder, træner og 

bestyrelses medlemmer i Nakskov svømmeklub. 

Vi har fået tilsagn fra Svømmeunionen om at afholde østdanske mesterskaber for junior og senior 

den 22-24 september, så året 2017 vil også i Nakskov svømmeklub blive et spændende år. 

Tak til bestyrelse for et spændende år. 

Formand Lene Holm 

 


