PRESSEMEDDELELSE

FUSION I SVØMMEVERDENEN!
Efter mange år som 2 konkurrerende klubber har Frederikshavn Svømmeklub (Tidl. FFI Svømning) og
Frederikshavn Svømmeskole valgt at fusionere, så de nu bliver en stor og stærk klub med omkring 500
medlemmer, hvor vi kan trække på hinandens ressourcer og frivillige kræfter.
Vi har længe haft en god dialog i gang og visionerne er at skabe en stærk klub med plads til alle. Dette blev
så en realitet på generalforsamlingerne den 7/3 2017, hvor FREDERIKSHAVN SVØMMEKLUB AF 2017 blev
til. Under hele processen har vi haft Lars Bo fra Dansk Svømmeunion som supervisor, og han vil også være
sparringspartner i opstarten.
Vores mål er at få endnu flere til at gå til svømning i Frederikshavn, uanset om man ”bare” skal lære at
svømme, om man er til konkurrence, eller om man ønsker at bruge det som motion. Vi tager det bedste fra
begge klubber og skaber dermed en klub, der står stærkt både på bredde og konkurrence.
Frederikshavn har i dag ca. 30 konkurrence svømmere på K1 og K2, dette skulle gerne fordobles i løbet af
det næste år eller to. Dette gøres ved at oprette et K3 hold og rekruttere konkurrencesvømmerene
tidligere.
Samtidig er der også god plads i klubben til børn og unge, der ikke ønsker at dyrke en konkurrence sport,
men blot ønsker at lære at svømme og dyrke det på motionsbasis.
Vi ønsker også at styrke voksendelen i klubben. Det udgør i dag en meget lille del, men fremadrettet vil vi
sideløbende med vores Start2Crawl også have hold for voksne, der skal lære at svømme.
Kort sagt, vi ønsker at skabe en klub hvor der er plads til alle.
Den nye bestyrelse består af 7 personer samt 2 suppleanter.
Formand: Anitta Thomsen
Næstformand: Helle Larsen
Kasserer: Marianne Mai
Sekretær: Linda Jensen
Bestyrelsesmedlemmer:
Lasse Jensen
Mie Juul
Winnie Skriveren
Suppleanter:
Hans Ole Rasmussen
Mikkel Jensen

Vi glæder os til sæson 2017/18 og ser frem til en sæson med en masse nye tiltag.
Med sportslig hilsner
Frederikshavn Svømmeklub af 2017

