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Tranbjerg J, den 19. april 2022 

 
 

HASA´s årsberetning 2021 
 
 
Året der gik: 
Lige som sidste år har COVID-19 sat sine spor på året, der er gået. På trods af flere nedlukningsperioder har 
vi alligevel haft en god sæson i 2021.  
Sæsonen 2021 bød på både et svømmestævne, gode svømmeaftner og fællesspisning. Specielt 
svømmestævnet i Esbjerg var en god oplevelse, da vi endelig – efter næsten 2 år med corona restriktioner - 
kunne komme ud iblandt andre klubber og svømmere. Her kunne vi endelig vise, hvad vores svømmere 
havde trænet op til, hvilket gav pote i form af mange medaljer.   
 
I HASA var det endelig muligt igen at være sammen med hinanden - både i form af vores svømmeaftner om 
onsdagen og i form af fællesspisning, i Åndehullet, som foregik i badmintonhallen arrangeret af Hans og 
Ole.  
Selvom 2021 har været et specielt år, igen grundet COVID-19, har vi alligevel haft mulighed for socialt 
samvær i HASA.  
 
Derudover fik vi i november måned bevilliget et ”drejetårn” af Elsas Fonden. Det har været en kæmpe 
hjælp og det er en stor aflastning i forbindelse med forflytning fra fx kørestol til badestol.  

 
 
Styregruppen:  
I styregruppen er vi efterhånden blevet rutineret i at lukke klubben ned, lukke klubben op, holde Skype-
møder og udveksle mange lange mailkorrespondancer for at passe på hinanden og for at holde gang i 
hjulene på trods COVID-19. Derudover har vi som vanligt drøftet klubbens daglige drift, styring af økonomi 
og planlægning af kommende arrangementer. I det forgange år har styregruppen især haft fokus på nye 
tiltag, som kan gøre vores klub; HASA, endnu bedre.   
Efter 2 år med COVID-19 glæder vi os i styregruppen til endelig at kunne eksekvere disse tiltag og nyde en 
tur i bølgen blå uden restriktioner.  
 
Til vores møder har suppleanterne deltaget, og Aase har været observatør. Vi har arbejdet rigtig godt 
sammen i styregruppen, hvorpå vi er kommet godt igennem 2021 og godt i gang med 2022. 
 
Tak til styregruppen for et rigtig godt samarbejde.  
 

 
Instruktører: 
Vores instruktører yder en kæmpe indsats og gør det muligt for os at tilbyde undervisning til vores 
medlemmer hver onsdag aften. I endnu et corona-ramt år har I været med til at holde gang i hjulene og 
holde klubben åben i sommer -og efterårsperioden. Vi sætter stor pris på jeres altid gode humør og energi, 
som smitter.  
 
I efteråret havde vi 6 gennemgående instruktører, mens de resterende 6 instruktører ikke deltog det meste 
af efteråret bl.a. på baggrund af risiko for at blive smittet med COVID-19. I 2021 har vi kunne mærke, at vi 
har haft stor mangel på instruktører/svømmetrænere, og derfor har vores nuværende instruktører skulle 
løbe ekstra stærkt. Selvom vi har søgt med lys og lygte, har det været svært at rekruttere nye instruktører i 
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årets løb – på baggrund heraf har vi iværksat nye tiltag i form af en fysisk flyer samt en online tekst til 
sociale medier, som gerne skulle kunne lokke nye instruktører/svømmetrænere til.  
 
Vores mangel på instruktører gør, at vi desværre ikke kan tage helt så mange nye svømmere/medlemmer 
ind som vi ønsker. Resultatet heraf kan medføre, at HASA bliver mere sårbar – derfor krydser vi fingre for, 
at den nye flyver vil skaffe os nye instruktører/svømmetrænere i det kommende år.  
 
 

Livredder: 
Yasmina har været vores livredder i 2021, og vi har været yderst tilfredse med hendes arbejde. 
Hun blev optaget på fysioterapiuddannelsen og måtte derfor flytte fra Aarhus, hvorfor hun 
desværre også måtte stoppe som livredder hos HASA.  
Yasmina har heldigvis rekrutteret en ny livredder til os, nemlig Sonja. Vi har haft glæde af Sonja i 
2022, og vi glæder os til det videre samarbejde med hende. 
 
 
De funktionsansvarlige: 
HASA og styregruppen er som altid dybt afhængige af den indsats, som de funktionsansvarlige yder i 
forhold til redaktion på PLASK (Aase og Bjørn), regnskab (Irene), revision af regnskab (Lis og Tina), 
kontaktperson for henvendelser (Marianne), Rottehullet (Mariane til og med august 2021, derefter 
Thomas, Ole og Hans) og Musehullet (Mariane, Jane og Maybrit), optælling af børn og unge (Jane), 
sommerfest og ”Åndehullet” (Hans og Ole) samt HASA’s egne stævner (Morten, Peter og Lene).  

 
Derudover er Stina, Malene og Lene med i HASAM’s stævneudvalg, hvilket også er en vigtig funktion for 
klubben, idet vi derigennem også viser HASA’s profil udadtil. Ydermere er Stina også medlem af 
Internationalt Halliwicks stævneudvalg (IHA Gala Sub-commity) sammen med Polen og Kroatien. Igennem 
disse to stævneudvalg får vi som klub, lov til at tage del i planlægningen af stævner nationalt og 
internationalt.  
 
Alle funktionsansvarlige skal have en stor tak for deres store indsats. 

 
 
Medlemmer: 
Igen i år har COVID-19 påvirket vores medlemstal. Til vores generalforsamling sidste år havde vi 90 
medlemmer, hvorimod at vi i 2021 havde 78 medlemmer. Det vil sige, at vi siden starten af pandemien har 
haft en nedgang på 20 %. Vi har ikke kunnet tilbyde undervisning til de medlemmer, som har haft behov 
for støtte i vandet. Det har været medvirkende til et fald i medlemstallet i HASA. Nu hvor Danmark igen er 
åbnet op, håber vi selvfølgelig meget på, at medlemstallet vil stige igen.  
 
Trods et faldende medlemstal har vi i HASA mange trofaste medlemmer, som har bevaret tilknytningen til 
klubben, enten ved at opretholde deres medlemskab eller ved at være overgået til passive medlemmer. 
Der skal lyde en stor tak til vores trofaste medlemmer.  
 

 
Økonomi:  
Det er en meget stor hjælp for styregruppens budgetstyring, at regnskabsfører Irene udarbejder 
regnskabsoversigter i løbet af året. Årsregnskabet viser endnu en gang et relativt stort overskud og en 
tilfredsstillende egenkapital. Det store overskud skyldes ligesom det forgangne år, at vi ikke har haft de 
samme udgifter, som vi plejer til eksempelvis stævner, udgifter til instruktørerne og livredder. Udgifterne 
har dog været en smule mere omfattende end i 2020, da vi har haft glæde af en længere 
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genåbningsperiode. Udgifterne i 2022 vil stige, blandt andet på grund af øgede udgifter til 
instruktøruddannelse, HASA´s 50-års jubilæum, vanligt budgetterede udgifter i løbet af et år samt specielle 
arrangementer, idet HASA nu er tilbage i normal drift.  
 

 
PLASK:  
Som HASA-medlemsblad har PLASK en vigtig rolle som formidler af billeder, beskrivelser fra diverse 
begivenheder, aktuelle kommentar og ikke mindst information om kommende begivenheder. På trods af 
aflyste arrangementer har Aase vores redaktrice endnu en gang formået at udarbejde mange fyldige og 
spændende medlemsblade til os alle. Vi er utrolig glade for, at der bliver lagt så meget arbejde i bladet, og 
vi er stolte af at kunne uddele Plask til vores medlemmer.  
 

 
Tiltag i de kommende år: 
Som tidligere nævnt i årsberetningen har vi i styregruppen været i fuld gang med at lave nye tiltag, for at 
forbedre klubben. Først og fremmest har vi besluttet at afholde en træningslejer for de unge svømmere. 
Det var Sarah, der til vores sidste generalforsamling fremkom med forslaget, hvorefter vi i styregruppen 
enstemmigt blev enige om at stable det på benene. Vi afholder derfor en træningslejer i januar 2023 på 
Hou Søsportscenter.  
 
Som sagt har det i 2021 været svært at rekrutterer nye instruktør/svømmetrænere, hvorfor vi i 
styregruppen har valgt at få udarbejdet PR materiale ved Huset Venture. Dette tiltag er bl.a. mundet ud i 
en fysisk flyer, som vi kan dele ud til diverse arrangementer samt en reklametekst, som kan bruges på de 
sociale medier. Formålet er både at rekrutterer nye instruktører/svømmetrænere og selvfølgelig også at 
skabe god reklame for HASA i al almindelighed.      
 
Ydermere har vi fået optegnet vores logo, og i den forbindelse har vi brugt logoet til vores nye træningstøj, 
som vi fik midler til sidste år. Vores nye HASA t-shirts vil blive uddelt senere på året. 

Derudover har Parasport Danmark, ved Idrætskonsulent Jørn Erik Simonsen, opfordret HASA til at indgå i 
en fælles henvendelse til kommunen, om nye tiltag, der kan være med til at styrke handicapidrætten i 
Aarhus kommune. Dette projekt er Harald og jeg i fuld gang med og vi glæder os til det videre samarbejde 
med Parasport Danmark.  

I HASA har vi altid haft et ønske om at have indflydelse på - og være med i samarbejdet om - at udbedre 
Halliwick konceptet. Harald er efter mange år trådt ud af HASAM´s forretningsudvalg. Derfor er vi glade for 
at kunne meddele, at Peter er kommet med i HASAM´s forretningsudvalg, hvor Lis Jørgensen også sidder. 
HASA har ligesom HASAM samme grund-ide, nemlig at højne standarden indenfor undervisningen i 
Halliwick konceptet. Vi vil gerne takke Harald for et langt og aktivt medlemskab i HASAM´s 
forretningsudvalg – du har gjort et kæmpe stykke arbejde og du har været uundværlig. 

Èn af de helt store begivenheder, som vi kan se frem til, er HASA´s 50-års jubilæum i 2022. I den 
forbindelse er der blevet udarbejdet et jubilæumsnummer, som vi alle allerede har haft fornøjelsen af at 
læse. Tusind tak til Aase, Jørgen, Stina, Hans og Anne-Margrethe for det flotte jubilæumsskrift I har fået 
udarbejdet.  

 
 
HASA´s 50-års jubilæum: 
I jubilæumsgruppen har vi været i fuld gang med at forberede HASA´s 50-års jubilæum, som 
endelig løber af stablen den 21. maj 2022. Alle skulle gerne have modtaget en invitation til 
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festlighederne, som finder sted på Aarhus Købmandsskole. Her vil HASA byde på en tre-retters 
menu med dertilhørende drikkevare, hvorefter drikkevarer vil være for egen regning. Vi glæder os 
til en hyggelig aften med alle, der har været en del af HASA gennem tiderne.  
 
I forbindelse med HASA´s jubilæum vil der også blive afholdt et arrangement for børnene, hvilket 
jubilæumsgruppen er i gang med at forberede.  
 
 

Årets ildsjæl 2021: 
Dette vil forblive en hemmelighed og vil først blive offentliggjort til generalforsamlingen i 2022.  
 
 
 
Tak til jer alle for, at I har holdt hovedet oven vande, tak for jeres tålmodighed, jeres gode humør og 
smittende energi. Det betyder alt for HASA.   
 

 
 
 

Styregruppen, april 2022 
 
 
 
  
 


