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Næstved d. 17/5-2020

Den nye sammenlagte eliteafdeling har fået navn: Næstved Svømmeklub
I arbejdet med at skabe Region Sjællands stærkeste svømmetræningsmiljø har
Næstveds to svømmeklubber NIF Svøm og Herlufsholm Svømmeklub besluttet at
fusionere, i første omgang konkurrencesvømningen.
Den nye sammenlagte eliteafdeling lægger fra kant 1. august 2020 under navnet:

Næstved Svømmeklub
Der har været afholdt konkurrence blandt medlemmerne i NIF Svøm og Herlufsholm
Svømmeklub om navnet, og efter endt konkurrence har bestyrelsesmedlemmerne i de
2 foreninger samlet besluttet, at Næstved Svømmeklub bliver det vindende forslag.
Vinderen af konkurrencen blev Cecilie Jakobsen fra Herlufsholm Svømmeklubs
konkurrenceafdeling.
Formand for konkurrenceudvalget, Nikolaj Nissen begrunder valget: ”Alle de bedste
svømmeklubber i Danmark er helt tydelige om, hvilken by de kommer fra. Det var der
stor tilslutning til i de to bestyrelser, at vi også skulle være. Sammenlægningen er et
ambitiøst projekt, der på sigt skal sætte byen Næstved på svømmelandkortet i
Danmark”.
”I et sådan projekt er det vigtigt med opbakning fra det lokale erhvervsliv og større
virksomheder i nærområdet, og vi satser på et endnu stærkere samarbejde med
Næstved Kommune og Mærk Næstved. Derfor er det helt naturligt, at Næstved indgår
i klubnavnet. I navnet indgår ingen forkortelser eller tal, der kan ”sløre billedet” og
navnet. Næstved Svømmeklub står ”skarpt” i forhold til, hvor klubben kommer fra, og
hvilken klub det er,” slutter Nikolaj Nissen.
Det nye navn, Næstved Svømmeklub, er ligeledes fremtidssikret, så det kan bruges
ved den endelige sammenlægning af de 2 svømmeklubber.
Pr. 1. august 2020 stiller eliteafdelingen hermed op til stævner og mesterskaber som
Næstved Svømmeklub.
Med navnet på plads fortsætter arbejdet med at færdiggøre eliteafdelingens identitet,
herunder klubtøj og et nyt logo til Næstved Svømmeklub. Klubtøj og logo vil blive
præsenteret på et senere tidspunkt.
”Det nye navn er et skridt på vejen”, udtaler Sisse Skovly Larsen, formand NIF Svøm.
”Men der er mange andre spændende nyheder på bedding”, tilføjer hun. ”Ikke mindst
glæder vi os til snart at kunne melde et stærkt trænerteam ud til Næstved
Svømmeklub”.
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