
- Onde tunger påstår, at fliserne falder af, hvis vi lukker vandet ud af bassinet, siger formanden for
svøm-meklubben, Ove Moller Nielsen. Svømmerne håber nu pa, at en ny hal star klar i år 2000.

Svømmeklub træder vande
Efter 25 år i samme
bassin venter
klubben pa
ny svømmehal
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HORSENS - I foråret kunne
Horsens Svømmeklub fejre
25 års jubilæum. Samtidig
med at svømmehallen blev
indviet, blev klubben dannet,
og i et kvart århundrede er
der nu blevet svømmet tu-
sinder af kilometer pa Lang.
marksvej.

De mange svømmeglade men-
neskers gang i klubben kan også
ses på svømmehallen.

Sølvbryl-luppet mellem klubben og
svømmehal er overstået, og formand
for Horsens Svømmeklub, Ove
Moller Nielsen, er ikke i tvivl om,
at den bedste gave i den anled-
ning vii være en gennemgriben-
de renovering af svømmehallen.

- Onde tunger påstår, at fliser-
ne falder af, hvis vi lukket van-
det ud. Hallen trænger virkelig
til at blive renoveret, siger Ove
Maier Nielsen.

Større bassin
Han understreger, dog at klub-

bens nuværende 800
medlem-mer ikke mangler noget i dag-
ligdagen, men alligevel star et 50
meter indendørs-bassin meget
højt på ønskesedlen. Det vil be-
tyde, at klubben kan arrangere
større stævner, og hvis et nyt
bassin bliver udstyret med
hængebroer, så bassinet kan de-
les op i to små, vil udspringerne
i svømmeklubben også blive gla-
de. I dag er de tvunget til at

træne om lørdagen fra 16 til 19.
Ove Moller Nielsen har allere-

de haft de første drøftelser med
kommunen, hvor forskellige
løsningsmodeller er blevet drøftet.

- Vi håber, at kommunen kan
finde pengene til ombygningen,
så en ny svømmehal kan indvies
i år 2000, siger Ove Moller Ni-
elsen.

Lukker et år

Eneste minus er bare, at hal-
len bliver lukket i et helt år
under ombygningen.

- Det betyder, vi star lidt i
stampe. Vi kommer til at trade
vande i et helt siger Ove Mol-
ler Nielsen.

Og det bekymrer formanden,
der frygter, at mange medlem-
mer vil forlade klubben, når hal-
len er lukket.

- Det er et problem, og det bli-
ver meget svært at opretholde
medlemsskaren. Det kommer til
at gå mest ud over
motionssvømmerne, fordi vi ikke rigtig

har nogle alternativer til hallen
på Langmarksvej, siger Ove Mol-
ler Nielsen.

Usikkerheden omkring reno-
veringen af hallen betyder også,

at klubben ikke kan byde på nog-
le stævner i 1999.

- Vi må lægge handlingsplaner
for tiden efter ombygningen, så
vi far reetableret antallet af me d-
lemmer, men sådan er vilkårer-
ne. Det skal være skidt for det
bliver godt, siger Ove Moller Ni-
elsen.

Han frygter specielt at miste
de mange medlemmer, som har

gået i klubben to-tre
- De bliver svære at få tilbage,

fordi der findes mange andre til-
bud til unge mennesker, siger
Ove Moller Nielsen.

De gode år
Med 800 medlemmer har Hor-

sens Svømmeklub dog mange

medlemmer at tære pa. I de go-
de år midt i firserne havde klub-
ben mellem 1000 og 1100 med-
lemmer. Dengang var hallen
proppet og alt udnyttet.

- Vi udregnede meget præcist i
minuttal, hvor meget de enkelte
hold skulle være i vandet. Det
var et stort arbejde at

tilrettelægge, fortæller Villy Nissen, der
var formand i klubben fra 1982
til 1997.

Han mener, svømmeklubbens
vigtigste funktion er at lære så
mange som muligt at svømme.

- Ikke alle bliver
konkurren-cesvømmere, men at se alle de
små born lære at svømme, er no-
get af det bedste jeg husker fra
min formandstid. Mange unge
har fritidsaktiviteter i og om-

kring vand, derfor har vi som
svømmeklub en vigtig social
funktion. Vi kan være med til at
nedbringe frekvensen af ulyk-
ker, når vi lærer de unge men-
nesker at være ansvarlige og for-
trolige med vand. Det er netop
når der gar panik i folk, at ulyk-
kerne oftest opstår, siger Villy
Nissen.

Små born
Langt hovedparten af Horsens

Svømmeklubs medlemmer er da
også små born, der kommer for
at lære at svømme.

- Vi har omkring 500 born, der
kommer for at lære at svømme,
siger Henrik Bisgaard, der er
cheftræner for klubbens 70 eli-

tesvømmere. Mange starter med
babysvømning, hvor man højst
må være et ån Derefter bliver der
et hul på på fire år inden mange
kommer tilbage i 5-6 års alderen
for at here at svømme.

Efter et par år star Henrik Bis-
gaard sa klar til at overtage ta-
lenterne.

- Desværre er det hovedsagligt
drenge. Det er et generelt pro-
blem i dansk svømning. Pigerne
mangler i toppen. Det hanger
nok sammen med, at de tidlige-
re udviklet end drengene, siger
Henrik Bisgaard.

Han er derfor også stolt over,
at klubben i øjeblikket er i 2. di-
vision bade for drenge og piger.
Dansk svømning er delt op i fire
divisioner.

- Vi er i den lune halvdel med
vores elite-hold, siger Henrik
Bisgaard.

Udspring
Horsens Svømmeklub har og-

så et hold udspringere. Dion
Kejlberg er træner for 15 ud-
springere, og han kæmper en
hard kamp mod de 800

svømme-re i klubben.
- I starten havde de næsten

glemt os udspringere, men jeg
håber, at vi far bedre

træningstider, når hallen bliver bygget
om, siger Dion Kejlberg.

Han prover hele tiden at få
nogle af svømmerne lokket ud på
vipperne.

- Men det er svært, man slår
sig let, og laver man fejl, marker
man det ret hurtigt. Svømmerne
kan hele tiden mærke forbe-
dringerne. De kan hele tiden se
fremskridt, når de swimmer en
en hundrede-del sekund hurti-
gere end til sidste stævne. I ud-
spring skal man dreje en halv
gang længere rundt i luften, for
der sker noget, siger Dion Kejl-
berg.

Han oplever derfor tit, at med-
lemmerne hellere springer fra
end i vandet.

- Det første halve år lærer de
en masse, men så synes de, at der
sker for lidt, siger Dion Kejlberg.

Sker for lidt

Tidligere formand Villy Nissen
synes ogå, at der sker for lidt i
klubben. Forstået på den made
at han håber den nuværende be-
styrelser vil forsøge på ny at ar-
rangere et pengestævne for de
bedste svømmere i Danmark.
1 1996 samlede Horsens
Svøm-meklub 150 topsvømmere til Eu-
ro Cup Denmark.

- Det skabte noget opmærksom
omkring klubben og byen, så jeg
håber klubben finder pa at gen-
tage stævnet, siger Villy Nissen.

Men foreløbig trader klubben
vande. Et ny-renoveret anlæg vil
belt sikkert være en perfekt ram-
me for et stævne med hele den
danske svømmeelite.
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