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Indholdsfortegnelse:

Har du interessante indlæg fra din undervisning med HALLIWICK, 
modtager vi det gerne. Send det til hasam@halliwick.dk og skriv
i emnefeltet HALLIWISEN.

Har du husket at betale kontingent for 2017?
• Enkeltmedlemmer  pr. år 200 kr.
• Klubber/institutioner pr. år 500 kr.

Reg. nummer: 8117    Kontonummer: 33 555 99

Mail til hanne@bjorling.dk, hvis du har mistet dit
brev om betaling af kontingent.
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Svømmeklubben HATO

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning fremlægges til 

godkendelse.
3. Regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen 

i hænde senest 8 dage før generalfor-
samlingen. 

 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændrin-
ger: 

 Hvor der i vedtægterne h.h.v. §6 stk 8 og 
§10 står bilagskontrollanter rettes dette 
til revisorer.

5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen:
 På valg er Jonna Sørensen og Bente 

Jakobsen. Begge modtager genvalg.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
 På valg er Bodil Sørensen og Jonna Niel-

sen. Begge modtager genvalg.
8. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1. sup-

pleant. 
9. Sommerudflugt. 
10. Eventuelt.

HATO

HATO

afholder ordinær

GENERALFORSAMLING
onsdag den 29. marts 2017 kl. 10.00
i klublokalet i Jyderup Svømmehal
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Anvendelse af
HALLIWICK® konceptet
i hverdagen
lørdag d. 22. april 2017 
kl. 9.30-15.00
Kirkebækskolen,
Kløvervænget 51,
2625 Vallensbæk
Du er hermed inviteret til en workshop om 
Halliwick konceptet. 
Du er inviteret, fordi du inden for de sidste 
par år har deltaget i et Halliwick Grundkursus 
eller fordi vi formoder, at du anvender Hal-
liwick i din hverdag
 – og så bor du på Sjælland.
Det er dermed en blandet skare af lærere, 
pædagoger, terapeuter, svømmeinstruktører, 
forældre mv, der er inviteret til denne dag.
Formålet med dagen er at sætte fokus på:
• Hvordan sikrer vi kvalitet i anvendelsen af 

Halliwick i hverdagen?
• Hvordan kan vi sikre målrettet udbytte af 

træningen?
• Danne fagligt relevante Halliwick-netværk.

Workshop

Vi vil komme med et teoretisk oplæg 
omkring målsætning samt tilrettelægge 
et praktikforløb i vand. 

Øvrigt indhold af dagen vil vi gerne 
tilrettelægge ud fra jeres ønsker. 

Så ring/skriv til os, hvilke problemstil-
linger du/I har i hverdagen.

Christine Hjortkjær, tlf. 24 24 71 61
mail: Ledagergaard@hotmail.com
Bodil Føns Knudsen, tlf. 30 55 96 29
mail: Bodilfoens@hotmail.com

Tilmelding på HASAMs hjemmeside 
www.halliwick.dk senest d. 1. april 2017
Pris: 200,- kr. 
Der vil være kaffe/the og frokost i løbet 
af dagen.

Deltagelse i dagen forudsætter med-
lemskab af HASAM (personligt eller 
via klub/arbejdsplads). Indmeldelse på 
www.halliwick.dk
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er svømmestævne i Aarhus, hvor vi satser lidt 
på at komme med mindst tre svømmere. Og 
fordi det til efteråret er 10 år siden klubben 
blev stiftet – snakker vi om at tage sammen 
på ferie i La Landia, Rødby i uge 47. Nu må 
vi se, hvor stor tilslutning der er til det! Det er 
ikke alle, der sådan bare kan tage fri.

Klubben har modtaget henvendelse fra 
Cecilie, som gerne vil komme og hjælpe os. 
Det er noget så kærkomment, og vi glæder os 
rigtig meget til at lære Cecilie bedre at kende 
og håber hun bliver hængende i vores net.

Hilsner fra København
Tinne Hjerrild Jakobsen, kasserer

Klubben kan i år fejre sin 10 års fødselsdag. 
Til august er det 10 år siden at blandt andet 
Lauritz og Isabel startede til svømning. Det 
var Lauritz’ far, Niels Brockenhuss-Schack, 
der startede klubben op. Vi skylder ham en 
stor tak for hans kæmpe indsats for at få klub 
og økonomi til at hænge sammen i mange 
svære år. 

Mange børn har siden haft deres gang 
i klubben. Klubben er vokset nogle år, og 
skrumpet i andre, i medlemstal og hold. 

Nu har vi fire hold om torsdagen og ca. 
15 svømmere.

Til marts skal vi have afholdt generalfor-
samling i klubben – vi har allerede valgt Kim 
til formand igen (det ved han ikke endnu!) Der 

Halliswim København
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Vallensbæk. En stor og varm tak til svømmere 
og erfarne instruktører fra HASI og Kirkebæk-
skolen, som har medvirket på kurserne. Ikke 
mindst, da kvaliteten af kurserne afhænger 
af organiseringen af svømmeres deltagelse 
i praktikkerne. 

Suppleringskursus 2016 havde 2 temaer: 
”Orientering om funktionsnedsættelse v. 
Harald Lie” samt ”Børn/unge i institution/
skoleregi” v: Lene Olsen, Rosenvængets Skole 
i Viborg.

Dagen blev koordineret mellem Harald 
og Lene. 3 børn fra skolen deltog i praktik-
ken. En stor tak til dem for nogle fornøjelige 
timer i vandet. 

HASAM-underviserne: Harald Lie, Hanne 
Bjørling, Anette Spence og Bodil Føns har 
været i aktiv undervisning indenfor de seneste 
tre år og opfylder dermed International Hal-
liwick Associations (IHA) krav til undervisere. 

Forretningsudvalgets årsberetning til 
årsmødet den 4. februar 2017
HASAM´s Forretningsudvalg (FU) består af 5 
medlemmer. Formand Bodil Føns Knudsen, 
næstformand Harald Lie, kasserer Hanne Bjør-
ling, Nicoline Agersnap og Christine Hjort-
kjær. Suppleanterne er Lene Christensen og 
Jacqueline (Jackie) Nielsen. 

I perioden har vi afholdt et 1 fysisk møde, 
5 Skypemøder plus enkelte telefonkonsulta-
tioner ift. konkrete opgaver. 

Årets store nyhed er yderligere 2 officielle 
Halliwick tilbud i Århus. HAPSU meldte sig ind 
i HASAM i begyndelsen af året. Og i august 
2016 startede et nyt Halliwick tilbud i Ly-
strup Svømning. Halliwick svømmetilbuddet 
i Viborg er pt. nedlagt. Kirsa Segerhard vil 
forsøge at starte et nyt tilbud sammen med 
lærer Lene Olsen. 

Der har i perioden været afholdt 2 Hal-
liwick grundkurser. I HASAM regi i foråret i 
Ans og et internt kursus på Kirkebækskolen i 

HASAM´s FU: Trine, Harald, Hanne, Bodil, Nicoline og Christine.

Fortsættes side 13
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liwick netværket. Bogen udkom 16. april 2016. 
I HASAM viser vi vilje og handlinger for 

at ville skabe fælles internationale regler for 
konkurrencesvømning med tidshandicap. IHA 
fik et internationalt stævneudvalg i efteråret 
2015, hvor Harald er formand med Sarah fra 
Irland som sekretær. Jackie er den anden 
danske repræsentant. Ejvind Sørensen fra 
HASI har sagt ja til at afløse Harald i udvalget 
i 2018. Det næste internationale svømme-
stævne bliver i september 2018 i Krakow. 

IHA´s Executive Committee fik i 2015 Bodil 
som medlem. Hun er IHA’s tovholder i under-
søgelsen af om IHA kan få hjemsted (registre-
ring som international forening) i Danmark i 
stedet for den gamle registrering i Holland i 
1995. Dette har vist sig at kræve meget dyr 
advokatbistand i både Holland og Danmark. 
Advokaten William Wyatt er formand for det 
engelske forbund Halliwick AST og arbejder 
heldigvis gratis. Foreløbig er meldingerne 
positive om, at der kan findes en løsning 
i Danmark med nye vedtægter, konto i en 
dansk bank samt en international bestyrelse. 

Halliwisen udkommer forsat 4 gange om 
året. Medlemmerne i FU hjælper hinanden 
med at være tovholdere omkring de enkelte 
numre. Det har i denne periode fungeret 
godt og samarbejdet med Rosengrenen - fra 
1. januar 2017 skiftet navn til Intryk - været 
en fornøjelse. 

Redaktørerne sætter stor pris på, at der 
regelmæssigt kommer indlæg til Halliwisen 
fra HATO og Halliswim. Hermed en opfordring 
til klubber/skoler/institutioner om at benytte 
muligheden for at fortælle omverdenen om 
deres Halliwick tilbud i Halliwisen. 

Sluttelig takker Bodil for samarbejdet i 
et FU, hvor en god kommunikation imellem 
medlemmerne er med til at sikre opbakning 
til hinanden i opgaveløsningen. 

    
 

Forretningsudvalget

Pernille Skovbo i et IHA-trainee forløb med 
Bodil som mentor. Christine Hjortkjær blev 
først i det nye år IHA Trainee-Lecturer med 
Bodil som mentor. 

IHA Senior Lecturer Lena Andreasen er 
efter mange år stoppet. Det er en fornøjelse 
for mange af os at tænke tilbage på udviklin-
gen af kursusmateriale, afholdelse af kurser 
samt rejser til IHA-konferencer og seminarer 
sammen med Lena. En varm tak for de mange 
års indsats for at sikre bedst mulig kvalitet i 
HASAM´s undervisning. Heldigvis forsætter 
Lena med at give orienterende kurser i Hal-
liwick konceptet i det nordjyske. 

I 2013 igangsatte underviserne et nyt tiltag 
med vejledning og supervision til nye instruk-
tører efter grundkurset. HASAM vil gerne 
holde fokus på, at nye instruktører kommer 
godt i gang og at 1 års medlemskab af HA-
SAM kan bidrage til dette på forskellig vis. 
Der tilbydes fortsat at nyuddannede kan få 
besøg af en underviser. 

Dansk Svømmeunion afholdt en inter-
national konference: ”Learn to Swim”, den
1.-3. april 2016 i Billund. Trine Aakær Lund 
fra HASA og Bodil Føns underviste i praktik. 
Titlen blev efter tilpasning fra udviklingskon-
sulenten ”Building confidence for a nervous 
swimmer - The Halliwick Concept. The small 
difference – the large effect.” 

Inspirationspuljen blev i 2016 brugt til at 
betale en del af kursusafgiften for Christine 
og Bodils deltagelse i et Halliwick Advanced 
Course med Merav Hader-Frumer i Madrid.

Forlaget Munksgaard henvendte sig i som-
meren 2015 til Bodil, og bad hende skrive en 
billig bog om bassintræning. Bogen indehol-
der bl.a. kapitler om vandets fysiske egen-
skaber, fysiologiske aspekter samt sikkerhed, 
hygiejne og kontraindikationer. Bogen bygger 
i sin præsentation af koncepter og metoder 
til træning i vand på Halliwick-konceptet. Hun 
har modtaget uvurderlig støtte til opgaven fra 
Anette, Christine, Vibeke og Harald fra Hal-
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Halliwick suppleringskursus 2017

Ny 2. suppleant

Nøgleordene fra Mai-Britt var: Struktur, 
gentagelser, tydelighed, forberedelse og 
forudsigelighed. 

Efterfølgende havde kursisterne fået til 
opgave at nytænke aktiviteter, hvor læng-
deakserotationen indgik. Dette blev gjort i 
fire hold, og der kom mange kreative bud, 
både til aktiviteter til børn og voksne, helt fra 
øvelser med inspiration fra en fjern galakse, 
til Les Lanciers i bassin.

Alt i alt en kursusdag hvor der blev videns- 
og erfaringsdelt, så alle gik hjem med nye 
perspektiver til kommende svømmeunder-
visninger. 

Kurset blev vanen tro afholdt på Ans Idræts- 
og Kulturcenter og overemnet var autisme-
spekteret og ADHD. Mai-Britt Seehagen Raa-
gaard, der var underviser, fortalte om hendes 
hverdag med mennesker med forstyrrelser 
indenfor autismespekteret og ADHD, både i 
al almindelighed og i forhold til svømmeun-
dervisning. I praksis blev det til, at hver kursist 
fortalte om de praksisoplevelser og udfordrin-
ger, der er i arbejdet med denne målgruppe, 
og Mai-Britt supplerede med gode råd og 
forslag til at optimere svømmeundervisningen. 
Efterfølgende var alle kursisterne i vandet og 
oplevede på egen krop en forkortet, men 
ellers typisk svømmetime med Mai-Britt som 
gruppeleder. 

Mit navn er Trine Aakær Lund, jeg 
er den nye suppleant i HASAM’s 
forretningsudvalg og overtager 
posten efter Lene Christensen. 

Jeg er tidligere svømmetræ-
ner i HASA, men repræsenterer 
nu Hapsu, som er det nyeste 

skud på stammen i forhold til nye Halliwick 

klubber i Danmark. Hapsu står for – HAlliwick 
undervisningstilbud for Psykisk Sårbare og 
Udsatte voksne. Vi holder til i Gellerupba-
det i Aarhus, hvor vi i samarbejde med det 
socialpædagogiske tilbud ”Idræt på banen” 
tilbyder svømmeundervisning samt vand-
tilvænning med udgangspunkt i Halliwick 
konceptet.
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september 2018. Endelig dato forventes 
at foreligge i april 2017.

5. Liste over godkendte undervisere: Hanne, 
Harald og Bodil.

 Lena afholder fortsat orienterende kurser i 
Halliwick i Nordjylland. Og vender måske 
tilbage senere.

 Anette Spence er pt ikke aktiv pga andet 
arbejde. Vender måske også tilbage se-
nere.

 Pernille er trainee, Christine nyregistreret 
trainee.

6. Godkendelse af regnskab. Gennemgået 
og godkendt.

7. Indkomne forslag. Ingen indkomne for-
slag.

8. Fremlæggelse af budgetoverslag og fast-
sættelse af kontingent for det kommende 
år. Fremlagt og kontingent uændret: 200 
kr. for individuelle medlemmer og 500 kr. 
for klubber og institutioner.

9. Valg til forretningsudvalget: Hanne, Bodil 
og Christine er på valg og genopstiller: 
Alle genvalgt.

 Valg af 2 suppleanter: Jackie ønsker 
genvalg. Lene ønsker ikke genvalg. Trine 
(HAPSU og HASA) stiller op. Jackie og 
Trine er valgt.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant: Kirsa 
(Viborg) stiller op og valgt. Revisorsup-
pleant: Torben Schæfer stiller op og valgt.

11. Eventuelt: Tak til Ina Bro-Jørgensen for 
mange års arbejde for og revisorsuppleant 
for HASAM.

 Opfordring til at deltage i IHA-congress 
og efterfølgende advance-course i Slo-
venien i september 2017.

 Opfordring til at bakke op internationalt 
stævne i Polen, Krakow, formentlig sep-
tember 2018.

1. Valg af dirigent: Pernille
2. Valg af referent: Christine
3. Forretningsudvalgets beretning. Gen-

nemgået og godkendt. Bringes i forkortet 
udgave i Halliwisen.

4. Beretning fra eventuelle udvalg: 
 Stævneudvalget: består af: Karna Gre-

gersen – Sælungerne, Ejvind Sørensen 
– HASI, Lene Christensen – HASA, Harald 
R. Lie – HASAM medlem af FU.

 Stævneudvalget har ikke afholdt fysisk 
møde i 2016. Der har været mail-korre-
spondance vedr., hvor mange pokaler der 
skal stilles op ved hvert stævne. Endvidere 
afklaring af, hvor mange man kan ”låne”, 
hvis man ikke kan stille et fuldt stafethold. 
Det er 1 svømmer fra en anden klub.

 Det har også været diskuteret, om del-
tagere i en stafet må forlade den bane, 
de har svømmet på, inden stafetten er 
afsluttet. Spørgsmålet er ikke endeligt 
afklaret, så løbsledelsen i HASI må be-
slutte gældende regel ved stævnet d. 
25. februar 2017 i Silkeborg.

 Der har været afviklet de sædvanlige 
stævner i løbet af 2016. Hos HASI sidste 
lørdag i februar, hos HASA en lørdag i april 
(afhængig af påsken) og hos Sælungerne 
første lørdag i november.

 Stævneudvalget under IHA: Harald er for-
mand, Sarah Flynn fra Irland er sekretær.

 Udvalget har sendt vejledning til Ana 
Srsen fra Kroatien om, hvilke overvejelser 
man bør gøre sig, når man planlægger at 
afholde et svømmestævne.

 Udvalget har også sendt anmodning til 
medlemmerne og opfordret dem til at 
afholde internationalt stævne i 2018. 
Anne Olasinska fra Krakow i Polen har 
meldt interesse. Det bliver formentlig i 

Referat fra årsmøde i HASAM 2017

lørdag den 4. februar 2017 i Ans
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for at præsentere abstracts og præsentere 
korte workshops.

Vi vil på HASAM´s hjemmeside:
www.halliwick.dk skrive nærmere, når 
alle detaljer er på plads.

Vi vil deltage en gruppe fra Danmark, så 
kontakt Bodil, hvis det har din interesse og 
få nærmere information.

Temaerne er følgende
Evidence based/ Halliwick/ Water therapy for 
children and adults 
Teaching concepts 
Participation and activity
Evaluation measures 
Transfer to paralympic programs

Du kan finde mere information på www.hal-
liwick.org. hvor du kan læse om muligheder 

International Halliwick kongres

8.-10. september i Ljubljana, Slovenien

Du behøver ikke være meget god til en-
gelsk for at deltage, da andre danskere vil 
være behjælpelig med oversættelse. Det for-
ventes, at mange ønsker at deltage i kurset.

Kontakt Bodil Føns, hvis det har din in-
teresse på e-mail: bodilfoens@hotmail.com

Der arbejdes i skrivende stund på højtryk for 
at få tilrettelagt et videregående Halliwick 
kursus i forlængelse af kongressen, hvor alle 
med et Halliwick Grundkursus kan deltage. 
Information om dette kursus kommer på www.
halliwick.org og www.halliwick.dk

Halliwick Advanced Course

10.-12. september i Ljubjana, Slovenien



HASAMs aktivitetskalender 2017
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MARTS 2017

 29. Generalforsamling i HATO kl. 10.00 
 Klublokalet i Jyderup Svømmehal

APRIL 2017

22. Workshop. Anvendelse af Halliwick-konceptet
 i hverdagen - Kirkebækskolen, Vallensbæk
 Bodil Føns Knudsen og Christine Hjortkjær

29. Halliwick svømmestævne hos HASA, Aarhus

SEPTEMBER 2017

8.-10. IHA kongres i Slovenien

10.-12. Advanced Halliwick Course, Ljubjana, Slovenien
 Flere oplysninger kommer snart på halliwick.org
 og halliwick.dk

29.-30.  Halliwick Grundkursus, 1. del, Københavnsområdet
og 1. oktober

November 2017
4. Halliwick svømmestævne, Sælungerne Esbjerg

11.-12. Halliwick Grundkursus, 2. del, Københavnsområdet

Januar 2018
12.-14. Halliwick Grundkursus, 1. del,
 Ans Idræts- og Kulturcenter

FEBRUAR 2018

3. Årsmøde og suppleringskursus

Marts 2018
10.-11. Halliwick Grundkursus, 2. del, 
 Ans Idræts- og Kulturcenter

Halliwick Grundkursus, Sjælland
Der arbejdes aktuelt med at få Halliwick Grundkurser udbudt på Sjælland.
SUKA ønsker at få et Grundkursus tilrettelagt over 2 weekends. Udfordringen er den 
sædvanlige: et velegnet bassin, hvor det er muligt at tilrettelægge med 7 praktikforløb.
En specialskole undersøger mulighederne for et grundkursus i løbet af skoleåret 2017/18. 
Dette kursus vil blive tilrettelagt over 4 hverdage og med praktik med skolens elever.
Kontakt bodilfoens@hotmail.com , så du eller din kollega kan komme på ventelisten og 
få tilsendt information, når alle aftaler er på plads.
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Tryk:
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HASAMs forretningsudvalg

Formand:
Bodil Føns Knudsen
Blochvænget 9, 5300 Kerteminde 
Mobil 30 55 96 29
E-mail: bodilfoens@hotmail.com 

•  Kontakt til foreninger og  
andre myndigheder

•  Undervisningsssektoren  
(kurser og undervisere)

• Kontakt til IHA 
• Salg af S.W.I.M. og WOTA 
 
Næstformand:
Harald Lie
Elmehaven 50, 8520 Lystrup 
Mobil 27 63 27 72
E-mail: hrlie@dadlnet.dk 

• Kontakt til stævneudvalget  

Kasserer:
Hanne Bjørling
Toftevej 17, 7620 Lemvig
Mobil 25 37 48 89
E-mail: hanne@bjorling.dk

• Økonomi og medlemskartotek.
•  Ansvarlig for salg af følgende DVD: 

 Mærk vandet: Pris: kr. 130,- 
Water Free: Pris: kr. 70,-

Medlem:
Nicoline Agersnap
Hvinningdalvej 97
8600 Silkeborg 
Mobil 27 26 58 60 
E-mail: nicolineagersnap@gmail.com

Medlem:
Christine Hjortkjær
Kongeskovvej 25
2660 Store Heddinge 
Mobil 24 24 71 61 
E-mail: ledagergaard@hotmail.com

Suppleant:
Trine Aakjær Lund
trineaakaerlund@hotmail.com

Suppleant:
Jacqueline Nielsen
Tyttebærvej 25A
8600 Silkeborg
Mobil 60 83 97 56
E-mail: jackie.nielsen@gmail.com

Redaktør:
Forretningsudvalget

•  Udgivelse af Halliwisen, modtager 
indlæg til Halliwisen.




