Thisted, 26. oktober 2021

Endnu en OL-svømmer til Thisted Svømmeklub
Den danske OL-debutant fra Tokyo 2020, Tobias B. Bjerg, skifter til
Thisted Svømmeklub i jagten på yderligere international succes.
Bassinet i Thy Hallen vil fremover være hjemmebane for endnu en OL-svømmere, når Tobias B. Bjerg pr. 1.
november skifter til Thisted Svømmeklub. Den 23-årige svømmer skal i samarbejde med klubbens
trænerteam, Mads Bjørn Hansen og Flemming Poulsen, indfri drømmen om deltagelse ved flere af de
internationale mesterskaber.
”Jeg glæder mig utroligt meget til at skifte til Thisted Svømmeklub og især til at komme tilbage til en
træningsplan, som jeg stiftede bekendtskab med og forbedrede mig rigtig meget under i 2019. Jeg har også
netop været med klubben på træningslejr, og jeg tror aldrig, at jeg har oplevet så stor opbakning til et hold fra
lokalmiljøet, som Thy har vist til klubben. Det syntes jeg kun bekræfter, at det er det rigtige valg at skifte,”
fortæller Tobias B. Bjerg.
Cheftræner Mads Bjørn Hansen glæder sig også over, at der nu er to OL-svømmere på Thisted Svømmeklubs
førstehold, idet klubben netop har brugt det seneste år på at opbygge rammerne om et træningsmiljø for
elitesvømmere med internationale ambitioner.
”I Thisted har vi en række helt unikke muligheder, som betyder, at svømmere kan indfri deres ambitioner –
ikke kun nationalt men i særdeleshed internationalt. Træningen tilpasses den enkelte svømmers behov og
udvikling samtidig med, at vi som klub sørger for et solidt fundament for alt det ved siden af som f.eks.
uddannelse, studiejob og bolig. Det vil sige, at svømmerne støttes hele vejen fra folkeskole til videregående
uddannelse, så de trygt kan arbejde for at indfri drømmen om f.eks. OL-deltagelse,” fortæller Mads Bjørn
Hansen.
Og det er i høj grad også den store satsning på et internationalt træningsmiljø, som har fået Tobias B. Bjerg
til at søge mod Nordvestjylland.
”Da jeg kontaktede Mads Bjørn Hansen i sommer handlede det i høj grad om, at jeg virkelig kunne se mig
selv være en del af det performancemiljø, som han har skabt i Thisted. Jeg har i en længere periode ikke
forbedret mig, som jeg gerne ville, og derfor giver mit skifte til Thisted Svømmeklub rigtig god mening. Det
set-up som Mads er ved at opbygge i Thy – både omkring professionel svømning og på klubplan – er virkelig
spændende. Og med tilføjelsen af Flemming Poulsen, en meget erfaren svømmetræner, er jeg sikker på, at
Thisted på nuværende tidspunkt har et af Danmarks bedste trænerteams både i forhold til erfaring og deres
vilje til at lære af hinanden,” lyder det fra OL-svømmeren.
Den århusianske svømmer har de seneste tre år været en del af træningsmiljøet på Det Nationale
Træningscenter (NTC). Han har deltaget ved både OL, VM og EM – ved sidstnævnte svømmede Tobias B.
Bjerg sig sammen med bl.a. Pernille Blume til en medalje på 4x50m mixed medley.
”Mit mål med at tage til Thy er at komme tilbage til mit niveau fra 2019 og forbedre på det, allerede i den
kommende langbane sæson og helt frem til OL i Paris 2024. Jeg har tidligere haft Mads som træner både i
AGF og på NTC. Jeg kender hans træningsmetoder, og den struktur samt progression der arbejdes med i
forhold til sæsonplan og programmer, bliver svær at finde andre steder i Danmark, og derfor har jeg også stor
tro på det kommende samarbejde. Så nu vil jeg egentlig bare gerne hurtigst muligt i gang i Thisted, ligesom
jeg ser frem til udfordringerne de kommende år og til at genoptage min træning under Mads frem mod OL i
2024,” lyder det afslutningsvis fra Tobias B. Bjerg.
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Træningscenter Thy er en realitet
Træning. Skole. Mad. Bolig. Logistik. Det hele skal hænge sammen, hvis drømmen om at blive en
international topsvømmer skal realiseres. Derfor er det også glædeligt, at Thisted Svømmeklub samtidig med
Tobias B. Bjergs skifte til klubben kan lancere opstarten af Træningscenter Thy, som er en overbygning på
det eksisterende elitemiljø.
”Målet har hele tiden været at skabe en helhed for vores svømmere, hvor vi som klub sammen med
uddannelsesinstitutioner, lokale erhvervskræfter og boligudbydere tilbyder de bedste muligheder for at få
hverdagen til at gå op i en højere enhed,” forklarer Jesper Sander, bestyrelsesformand i Thisted Svømmeklub
og fortsætter:
”Vi skal både give vores egne svømmere de bedste rammer, ligesom vi også skal sørge for, at svømmere fra
hele landet kan vælge at flytte til Thy for at indfri deres ambitioner, fordi de ved, at vi hjælper med at få det
hele til at hænge sammen.”
Derfor har svømmeklubben også indgået en samarbejdsaftale med Thy Sportsefterskole, sådan at landets
unge svømmere kan kombinere et efterskoleophold med svømning på højeste danske niveau.
Og med to OL-svømmere på førsteholdet håber cheftræneren, at klubben i fremtiden kan tiltrække atleter fra
hele verden til at svømme i Thy og udvikle sig mod at præstere på absolut højeste internationale niveau.
”Med ansættelsen af Flemming Poulsen har vi taget skridtet mod at opbygge et endnu stærkere
træningsmiljø. Med to OL-sømmere på holdet er der samtidig et interessant erfaringsgrundlag, som de øvrige
svømmere kan drage nytte af og tage ved lære af. Vi har allerede et set-up, som understøtter udøverne, og det
er på sigt vores mål, at vi kan tilbyde stipendier til en række af de dygtigste svømmere, sådan at de får deres
ophold i klubben betalt, mens de indfrier deres ambitioner her,” afslutter Mads Bjørn Hansen.

Fakta om Thisted Svømmeklub
• Thisted Svømmeklub har eksisteret siden 1975
• Der er 500 medlemmer
• Klubben har haft to lokale svømmere med til OL – Anette Jørgensen (nu Pedersen) i Seoul1988 og
Karoline Sørensen i Tokyo 2020 (august 2021)
For yderligere udtalelser kontakt:
Cheftræner, Thisted Svømmeklub, Mads Bjørn Hansen, mobil 22998081
Bestyrelsesformand, Thisted Svømmeklub, Jesper Sander, mobil 61194353
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