
NYT FRA KLUBBEN 
Velkommen til både nye og gamle 
medlemmer i HILS. Vi glæder os til 
en sæson med (forhåbentlig!) færre 
restriktioner og endnu flere gode 
timer i vandet - børn som voksne. 
Trænerteams’ene er klar, og nu er vi 
igang med at afvikle de sidste par 
uger af forrige sæson her i løbet af 
august, inden det for alvor går igang 
med de nye hold sidst på måneden. Vi 
håber at I glæder jer lige som meget 
som os! 
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DYK NED I…… 
af Jannie Berthelsen 
I denne udgave bringer vi et kort interview med den nyansatte cheftræner 
for HILS1, Asger Helmig. Asger skal i den kommende sæson stå i spidsen 
for første- og andetholdet med hjælp fra Holger Henriksen, Mathilde Skjøth-
Rasmussen og John Mogensen. 

Hvorfor valgte du at arbejde i HILS?  

HILS har et stort talentpoten0ale og en god klubstruktur, samt 
mulighed for at arbejde med et stærkt og handlekra<igt trænerteam, 
og som che<ræner kan jeg være med 0l at skabe endnu flere gode 
resultater i frem0den. 
Hvordan ser du frem8den for konkurrenceafdelingen i HILS? 

HILS skal være samlingspunktet i unge og ambi0øse svømmeres liv. 
Klubben skal støCe de unges liv med elitesport, uddannelse og socialt 
samvær. Klubben står overfor en spændende udvikling fra en klub med 
tradi0onel svømmekultur 0l en nu 
og brede klubkultur med 
langsigtede visioner, hvor 
begejstring, sjov og kvalitet 
prioriteres i svømmetræningen 

Hvad er din baggrund? 

Jeg kommer fra to spændende år 
som che<ræner i Frederiksværk 
Svømmeklub. Jeg har selv en 
0dligere svømmekarriere i ind- og 
udland og har beskæ<iget mig med 
både brede- og eliteidræt som bl.a. 
svømmetræner og fysisk træner for 
forskellige sportshold. Min akademiske baggrund, som består af en 
bachelor i idræt og bachelor i fysioterapi har givet mig en indsigt i 
træningsfysiologi, trænings- og præsta0onsop0mering, diagnos0cering, 
behandling og forebyggelse af idrætsskader samt anvendelse af test og 
teknologi, der er relateret 0l eliteidræt. 

Hvad glæder du dig mest 8l i den kommende sæson? 
Jeg ser særligt frem 0l arbejdet med en stærk talentudvikling, hvor vi 
selv udvikler svømmerne fra start 0l slut. Derudover finder jeg det 
meget mo0verende og givende at være med 0l at udvikle svømmerne 
0l selvstændige, reflekterende og ansvarlige unge mennesker, der også 
tør tage nogle chancer. 

KONKURRENCEAFDELINGEN 
25.-26. september: Hillerød Cup

SVØMMESKOLEN 
1. september: Sæsonen 21/22 starter 

Ingen svømmetræning 26. september 

Ingen svømmetræning 16.-23. oktober 

18,-20. oktober: REMA1000 AquaCamp
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