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Mål	  og	  Visioner	  for	  Haderslev	  
Svømmeklub	  

I den meget korte version kan klubbens mål og visioner udtrykkes ved:  
 ”Haderslev Svømmeklub - sundhed, glæde og udvikling”  

Følgende vil vi udbygge og arbejde imod:  

• At fremme børn og voksnes naturlige og sikre forhold til vand  
• At udvikle svømning som redskab til fremme for sundhed og velvære  
• At klubben skal skabe rammer som giver glade og aktive svømmere, forældre og 

frivillige  
• At være den koordinerende og samlende svømmeklub i kommunen  
• At være en naturlig, væsentlig og ansvarlig samarbejdspartner for kommunen  
• At vores årgangs- og junior svømmere har højeste nationale og internationale 

niveau  
• At være kommunens elitecenter for konkurrencesvømning  
• At være en del af Haderslev Idrætsakademi  
• At arbejde for optimale faciliteter for svømmesporten i Haderslev Kommune  
• At sikre faciliteter i Haderslev Kommune så vi kan afholde nationale og 

internationale svømmestævner  

 Konkret har vi følgende mål:  

• 1000 aktive medlemmer  
• 4 konkurrencehold  
• 80 svømmere i konkurrenceafdeling  
• 10 svømmere medlem af Haderslev Idrætsakademi  
• 8 medaljer ved nationale mesterskaber  
• Tæt samarbejde med andre klubber om svømmeaktiviteter i Haderslev 

Kommune  
• Samarbejde med andre svømmeklubber i Region Syddanmark  
• Samarbejde med Danmarks Svømmeunion  
• Forpligtende samarbejde med Haderslev Kommune  
• Velfungerende og tæt samarbejde mellem bredde og konkurrence  
• Hjemmesiden er klubbens samlende platform  
• Der er udarbejdet udviklingsplaner for alle trænere i konkurrence- og 

breddeafdeling  
• Mindst 2 fælles aktiviteter for alle medlemmer af Haderslev Svømmeklub  
• Mindst 2 store årlige stævner  
• 80% aktive forældre fra K-hold  
• 10% aktive forældre fra svømmeskole  
• 150 kkr sponsorindtægter årligt  
• Fuldtids træner med ansvar for træning i konkurrence og bredde  
• Forretningsfører med ansvar for drift og sponsoraktiviteter 


