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FORMANDS BERETNING FOR 2018 
 

Endnu et år hvor vi fik gennemført vores planlagte svømme aktiviteter med en god 

tilslutning og på begynderholdene med sædvanligt højt humør og glade børn og deres 
forældre. 

 
I midt i April inviterede vi et svømmeevent med bustur til Randers Badeland. Det blev 
igen taget rigtig godt imod, og 38 børn og forældre var med her. Og vi sluttede dagen 

med pizza og sodavand i restauranten. Og vi takker endnu engang Ungdomsvennerne 
for sponsoratet. 

 
I Maj var EB svøm, endnu engang vært for uddannelse i bassinprøve af egne trænere 
og de livreddere der skulle bruge i sommerens løb i friluftsbadet. 

Vi valgte denne gang en ny udbyder, så vi også fik opdateret vores førstehjælps viden 
og færdigheder. 

 
Sommersvømning startede sidst i Maj i Friluftsbadet med Svøm1A med 11 unge 

deltagere, og 1B med 14. Vi havde igen satset på de unge træner/hjælpetrænere 
Franziska, Amalie og Astrid i år, og de gjorde et flot arbejde, i det dejlige sommervejr. 
Ellen var supervisor/livredder. 

 
På Svøm2 var der 9 deltagere, hvor Franziska var træner og gjorde et flot arbejde, 

selv om enkelte af de unge syntes det var hårdt ind i mellem. 
 
På Svøm3 holdet var der 12 deltagere, igen med Patrizia og Ellen som træner. 

Holdet var her samlet af Svøm3 og 4 
 

Den samme hårde kerne af motionssvømmere (de voksne)  
 
Vi sluttede sommersvømning af med svøm langt dag for de 30 af de yngste der 

ønskede at tage et DGI svømmemærke og fik diplom som bevis på deres kunnen. 
Den længste her med 1500m. og samlet i alt mere end 18,7 km. 

12 af de ældre unge ville lidt mere, her var der flere over 2.000m og den længste med 
5.500m. Samlet blev der svømmet 20,8 km. 
 

Vi sluttede året af med et forsinket sommer afslutning i November, hvor børn og 
forældre, besøgte Ikast svømmecenter. Bestyrelse holdte en lille møde, og så tilbage 

på en fin sæson. Og vi kikkede i krystalkuglen frem mod 2019. 
 
Her til foråret vil vi igen lave et åbent event for alle svømme glade i hele EB til, i 

marts/april. Invitation udsendes, når vi har det på plads. 
 

Planlægning af kommende sommersvømning går i gang kort herefter, men det bliver i 
tråd med sidste år. 
Jeg håber at kunne tiltrække et par nye (unge) trænere til i år. 

Og så glæder vi os igen til at komme udendørs igen og få endnu en kanon sommer. 
 

Jeg vil gerne slutte med en stor TAK til alle i bestyrelsen, trænere og hjælpetrænere, 
forældre, Friluftsbadet og EB og ikke mindst de dejlige børn og unge der bakker os op 
i årets løb. 
 På bestyrelsens vegne 
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