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Endnu et år er gået i TSS, og klubben har, efter at vi har fået mere bassintid lørdag aften fra 19-20 samt 
søndag aften fra 18-19, nu det største antal aktive svømmere nogensinde. 508 medlemmer fordelt på 42 
hold i august i år, er stort set hvad vi kan have igennem på vores lørdag og søndag aften maksimalen er vel 
530 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 og tager imod nye med kyshånd. 

Trænerstablen har gennemgået en foryngelseskur og vi har arbejdet en hel del, med at få de nye ind i det 
hele, dette har også specielt fokus fremadrettet, og er bestyrelsens vision det kommende år. 

Bestyrelsen har i det forgangne år, gjort det 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: 

Bestyrelsen har været effektiv, hvilket blandt andet har udmøntet sig i nye tiltag.  

Et af de nye tiltag har været at få gjort klar til vores eget åbent vand arrangement for børn og voksne på 
nogle distancer, alle kan være med på. Vi har satset på en blød opstart med dette, og ser frem til næste års 
officielle arrangement. 

Der har været arbejdet yderligere på vores ”Børn svømmer for Børn” og havde sidste år fået flere 
sponsorater til dette arrangement. Sponsoraterne gik denne gang til Julemærke Fonden, som har 4 
dagshjem, der primært arbejder med at øge livskvaliteten for overvægtige danske børn, hvilket de gør via 
ophold med træning og kost som de foretrukne retningslinjer, således at børnene kan tabe sig under 
opholdet og fortsætte når de kommer hjem igen. 

Vi har ligeledes afholdt vores eget interne åbent vand projekt/arrangement Øresunds Race som er 
langdistance svømning i åbent vand og en fast tilbagevendende begivenhed hvert år. 

Vi har fået endnu mere gang i vores Ekstrem hold og har haft dem i Øresund, i vores eget Øresunds Race 
både i 2010 (Helsingør-Helsingborg) 2011 (Hven – Rungsted) 2012 (Helsingør – Hornbæk) og i år gik turen 
rundt om Hven ca. 13 km i åbent vand med hård strøm og bølger, men en dejlig tur for svømmerne. 7 
svømmere stillede op og kæmpede det bedste de kunne i flot og god stil.   

Vi har i vandpolo deltaget i pokalturneringen, hvor vi stillede op, som eneste hold fra 3 division. Det var en 
meget stor mundfuld og vi fik stryg, men samtidig også en masse erfaring ud af det.  

3. divisionen kører igen og der går det ganske fint. I det kommende år er vi igen at finde i 3. division.  

Vi har med stor succes igen afviklet strandsvømning og har haft et af vore bedste år, i år havde vi således 
små 65 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. 



På trænersiden, har vi sagt farvel til Lene F, Susie, Jacqueline og Nikolaj. Mens vi har fået Lasse tilbage som 
træner. Men vi har så også fået tilgang af Nadia og Sofie som begge er nye hjælpetrænere. Derudover er 
der 1-2 hjælpetrænere mere på vej. 

Af nye tiltag i den kommende sæson, kan nævnes at vores speciale hold, Ekstrem, Combi og Vandpolo alle 
er rykket til senere på aftenen, dette frigiver plads til hold tidligere på dagen blandt andet et ekstra 
voksenhold og et nyt rutine 2 hold, og samtidig frigøre det trænere senere på aftenen, så vi har endnu 
mere mulighed for at uddanne dem bedre, da vi her er lidt overbemandede. 

Børn svømmer for børn og vores nye åbent vand arrangement er årets store satsning og forberedelserne er 
i fuld gang allerede nu. 

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

Jesper Teslak-Larsen 

Formand  

The Sport Society 


