
Beretning 2014-2015 

Endnu et år er gået i TSS, og klubben har i 2014 rundet 800 medlemmer, og har nu samtidigt det største 
antal aktive svømmere nogensinde. 560 medlemmer fordelt på 44 hold i august i år, er stort set hvad vi kan 
have igennem på vores lørdag og søndag aften, maksimalen er vel 620 medlemmer, hvis alt er fyldt.  

Vi er helt op til dato med nye medlemmer og de bliver kontaktet så hurtigt vi kan følge med. Vi har masser 
af plads på småbørnsholdene (Familie, vandsjov, basis 1) og tager imod nye med kyshånd. 

Bestyrelsen har i det forgangne år haft rigtig mange opgaver og gjort det rigtig godt, de enkelte medlemmer 
dækker hver sit område med hver deres spids kompetencer. Virkelig en konstruktiv og fremad rettet 
bestyrelse, med et højt engagement.  

Hvad er der så sket siden sidste års beretning: 

Vi har i det forgangne år kunne fejre klubbens 10 års jubilæum, hvem havde troet det om ”døgnfluen” som 
vi blev døbt, af visse kommunale embedsmænd. Det skete i januar med et brag af en reception og en 
kæmpe fest for alle vores nuværende og tidligere trænere og bestyrelsesmedlemmer, stor tak til 
Festudvalget, Majka og Lene, for den store arbejdsindsats. 

Af nye tiltag i klubben har vi startet et udspringshold op, og det med stor succes, her har vi ca. 20 
udspringere tilmeldt, og det tegner godt for netop den breddefilosofi vi lagde da vi startede for 10 år siden. 
Vi har også fået et voksen nybegynder hold, og har mærket en massiv tilgang af voksne der enten vil lære at 
svømme og af dem der gerne vil have finpudset stilen og lære nye svømmearter.   

Vi har tilmeldt os Fitdeal, som er et kommunalt projekt (der kører i 4 kommuner i Danmark). Her kan man 
tilmelde sig en prøvetime for at se om svømning, vandaerobic, udspring eller vandpolo er noget for den 
enkelte. Vi fortsætter med dette for de 4 tilmeldte hold fremadrettet og det er en win-win situation for 
både os og kommunen, da vi får en betaling og potentielle nye medlemmer. 

Vi har haft endnu en sæson med vores kommunehold, dog med faldende interesse fra kommunens side.  

Vi har fået endnu mere gang i vores Ekstrem hold og har haft dem i Øresund hele sommeren. Vi har afholdt 
vores eget Xtreme Swim, som i år var henlagt til Hven rundt med 10 svømmere. Vi har fået en tilgang af nye 
svømmere og det tegner godt for holdet fremadrettet.  

Vi har med stor succes igen afviklet strandsvømning og har haft et udmærket år. I år havde vi således små 
40 svømmere og vi har ud fra det kun haft positive bemærkninger om arrangementet, som er et af vore 
første store flagskibe, som vi startede med i 2005. Med sig har dette også tilføjet klubben nye medlemmer, 
så vi vil forsat være at finde på stranden i sommerferien de næste mange år dog måske i et helt nyt 
koncept. 

Trænerstablen har gennemgået en foryngelseskur over sommeren, og derfor vi har hentet et par nye 
trænere ind, og en af de erfarne trænere hjem igen. Vi har arbejdet en hel del, med at få de nye ind i det 
hele, dette har også specielt fokus fremadrettet, og er en del bestyrelsens vision det kommende år. 

 



På trænersiden, har vi sagt farvel til Christian, Fie, Sophia, Daniel, Niclas, den store afgang skyldes tildels 
naturlig træner afgang, og da vi har været i stort plus af hjælpetrænere i sidste sæson. Mens vi har fået 
Jacqueline tilbage som træner. Men vi har også fået tilgang af Tania som er ny Træner/hjælpetrænere og 
som er rekrutteret eksternt, og tiltænkt en rolle som træner omkring ekstremholdet. Derudover er der 1-2 
hjælpetrænere der har søgt ind i klubben, men som sagt mangler vi pt. ingen hjælpetrænere akut. 

Jeg håber på endnu et godt år i TSS og i løbet af næste år håber vi stadig, at vi kan holde vores 
generalforsamling i egne lokaler (eget klubhus). 

På vegne af bestyrelsen 

Jesper Teslak-Larsen 
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