
 

 

Årsmøte 5.mars 2016 

 

 

Dagsorden 

 

1. Åpning v/leder Trond Forsstrøm 

2. Valg av dirigent 

3. Valg av referent 

4. Valg av 2 personer til å skrive under protokoll fra årsmøtet. 

5. Årsberetninger 

6. Innkomne forslag 

7. Regnskap og budsjett 

8. Valg 

 

 

 



 

Styret og øvrige verv som ble valgt på årsmøtet 7. mars 2015 

 

Leder:   Trond Forsstrøm  Velges for 1 år 

Nestleder:  Øystein Back   Velges for 2 år, 1 år igjen 

Kasserer:   Linn Aksmo Olsen  Velges for 2 år, 1 år igjen 

Sekretær:  Ronny Signebøen  Velges for 2 år, 1 år igjen 

Styremedlem:  Ragnhild Dahl Lauritzen Velges for 2 år 

Styremedlem:  Jan Bjørneby   Velges for 2 år, 1 år igjen   

Varamedlem:  Svein Atle Fjellstad  Velges for 2 år, 1 år igjen 

Varamedlem:  Hege Nøhr Andersen  Velges for 2 år 

 

UTVALG: velges for 1 år! 

Strategisk Utvalg: 

 Leder:   Trond Forsstrøm 

   Eirik Milde 

Nils Sagstuen 

   Per Forsstrøm 

   Lars Engen 

Sportslig Utvalg: 

Leder:   Ragnhild Dahl Lauritzen 

   Jan Bjørnebye 

Tommy Erlandsson 

David Larsson 

Hsk Arkiv: 

Leder:   Grete Rindahl 

Webmaster:  Ole Magnus Olsen og Per Forsstrøm 



HMS:   Harald Oseland  

   Kai Henning Melberg 

   Elisabeth Stenbock Eriksen 

Økonomi Utvalg: 

Leder:   Dag Halvorsen 

   Lene Solhaug 

   Linn Aksmo Olsen 

Revisorer:  Ole Richard Holm-Olsen 

   Christian Børresen 

Regnskap/ rådgiver økonomi utvalget: 

   Gunn B. Håkonsen 

Kurs Utvalg: 

Leder:   Jørgen Berg 

   Kirsten Gaupen Berg 

   Maria Forsstrøm 

Valgkomite:   

Leder:   Bente C. Gulbrandsen 

   Monica Oseland 

   Jørgen Berg 

   

Foreldregruppa: 

Leder:   Elisabeth Bergstrøm     

   Martin Vangen 

   Ann-Charlott Lindahl Johansen 

   Anne Stang 

Beata Harakiewicz 

  Hege Haugland 



 
Oppsummering fra styret 2015: 

 

Styremøter: Det har vært avholdt 10 styremøter og behandlet 92 saker i løpet av 2015. 

Alle referater og saker ligger lagret i Dropbox. 

 

Stevner:  

Fredriksten cup uapprobert april 2015 

Julesvøm/ klubbmesterskap desember 2015 

 

Annet: 

Arbeidsgruppene og styret har lagt ned ett avgjørende og betydelig arbeid med klubbens 

økonomi, noe som gir oss et overskudd i 2015. 

Arbeidet med ny svømmehall har pågått i hele 2015. 

Barnas Svømmeskole gir klubben solide inntekter og har gitt klubben mange unge 

instruktører. HSK har en stor utfordring når det gjelder å få engasjert de foresatte til de 

nye svømmerne.  

De uapproberte svømmepartiene har vokst i 2015, på grunn av rekruttering fra 

svømmeskolen, men klubben mister fortsatt for mange av de unge talentene. Arbeidet 

med å beholde talentene bør intensiveres. Klubben har ansatt en ny hovedtrener for A-

partiet som heter, David Larsson. Ansettelses prosessen var tidkrevende og omfattende, 

men vi mener resultatet ble så bra at David fra 1.august ble den første heltids ansatte i 

HSK sin historie. 

Svømmeaksjonen ble gjennomført med kurs i uke 25 og 26, med gode tilbakemeldinger 

fra deltakerne. 

En takk fra styret! 

Styret ønsker å rette en stor takk til alle komitémedlemmer, trenere, instruktører, 

foreldre og aktive for den innsatsen som er gjort i 2015. 

Vi gratulerer også de aktive svømmerne med en rekke fremragende resultater i året som 

gikk, og takker for innsatsen. 

Vi ønsker lykke til videre! 

Styret  

 

 

 



Medlemmer: 

Aktive 489 

Æresmedlemmer 2 (Tormod Holm og Elisabeth S Eriksen) 

 

 

Dommere: 

Klubben har følgende aktive dommere: 

 

Forbundsdommere: 

Thor Gundersen 

 

Kretsdommere: 

Ingen 

 

Representasjoner: 

Øystein Back   Styremedlem ØSK 

Harald Oseland  Varamann ØSK 

Elisabeth S. Eriksen  Sekretær i HIR 

 

Trenerinstruktører NSF: 

Maria Forsstrøm 

Kirsten Gaupen Berg 

 

Æresbevisninger: 

Reisestipend tildelt:    Aurora Oseland 

Hilmer S. Bjørlings pokal tildelt:  Christer Melberg     

Byveterinær Svendsens pokal tildelt:  Sofie Forsstrøm 



 

Nytt fra 2013 er at sprintmesterpokalene skal være vandrepokaler. 

Sprintmesterpokal damer:    Aurora Oseland 

Sprintmesterpokal herrer:   David Larsson 

 

 

 

 

 

 

  



Årsberetning fra Sportslig utvalg for året 2015 

 

Sportslig utvalg består av David Larsson, Jan Bjørneby, Ragnhild Dahl Lauritzen og en representant for 

de uapproberte partiene. 

 

Vi har hatt et spennende år, med store endringer i klubben. Vi har nå fått en heltidsansatt 

hovedtrener, som gjør en god jobb med svømmerne på vårt øverste parti. I tillegg jobber han også 

godt sammen med treneren på B-partiet og fungerer også som en veileder og støtteperson som 

trenerne for de yngste partiene kan dra nytte av. 

 

Sportsligutvalg jobber tett opp mot svømmerne, trenerne, foreldrene og andre samarbeidspartnere 

for å kunne gi utøverne et best mulig sportslig tilbud.  

 

Utvalget har blant annet hatt ansvaret for: 

 Påmelding til stevner 
 Arrangement av treningsleirer  

 Pressekontakt 

 Gjennomføring av trenermøter  
 Gjennomføring av klubbmesterskap 

 Utarbeidet terminlister vår og høst 

 Deltagelse og planlegging av stevner og mesterskap 
 

 

Utvalget har også vært med i prosessen rundt et samarbeid med kommunen ang. skolesvømming.  

I tillegg har sportslig utvalgsleder sammen med adm.leder arbeidet med kommunen for endringer av 

treningstider. For første gang siden starten på Remmen i 1977 så har treningstidene blitt endret.  

 

 

Halden, 12.02.2016 

 

For Sportslig utvalg 

Ragnhild/Jan 

 



Kari Døhlen Aarsund                     Halden 8/2 - 2016 

Stenrødveien 77 

1784 Halden 

 

 

Haldens Svømmeklub, 

 

Årsrapport  - Unge damer 80+ 

 

Vanntrim unge damer 80 + har året 2015 trent på Halden Sykehjem hver mandag. Vårsemesteret 

holdt vi av en plass til en som hadde en langvarig sykdom. Høstsemesteret startet opp med 8 

deltagere. En deltager måtte takke for seg. Hun hadde vært med fra starten, men klarte ikke lenger å 

delta, noe hun var svært lei seg for. Vi lot 2 ”unge” få starte , begge med store handicap ,etter 

”demokratisk” avtale  med resten av ”gjengen”. Vi har således vært fulltallig , d.v.s. 8 deltagere .   

Vi er heldige som kan leie dette oppvarmede bassenget. Vi trener til avpasset musikk. Som tidligere 

år trener vi generell styrke- og utholdenhetstrening, bevegelighet og balansetrening.  

Det er gøy å være instruktør for denne gjengen. De er Haldens flotteste og sprekeste damer. 

Vi hadde besøk av HA før jul. Avisartikkelen stod onsdag 2. desember. Jeg tar til slutt med noen klipp 

fra avisen: 

- ”Damene ”mine” er de sprekeste og flotteste i byen! Det er det ingen tvil om, sier vanngymtrener K. 

D. Aa. 

- For min egen del er jeg ikke i tvil om at treninga er bra for helsa. 

- Her trener vi kjernemuskulaturen, som er svært ”viktig for balansen. Og det er ikke belastende å 

trene i bassenget, selv om det kan være tungt” 

- ”Det er flott trening i tillegg til at vi har det det sosialt. Her er mye humor og glede.” 

 

 

(Regnskap må vente da jeg ikke har fått noe fra kommunen enda.)  

 

Hilsen Kari 

Instruktør 



 

Årsberetning – vannaerobic  

 

I 2015 har vi hatt vannaerobic-trening på tirsdager, med samme treningstid som tidligere år, kl. 21.00 

til kl. 22.00.  

Første halvår hadde vi 21 treninger, og andre halvår 15 treninger. Antall deltagere har vært stabil de 

siste årene. 

 

Vi ønsker å fortsette treningene på tirsdager også i 2016. Flere deltagere ønsker muligheten for å 

trene 2 ganger i uken, men pga. trenerkapasiteten avventer vi dette.  

Halden, 7. mars 2016  

Marit B. Engebretsen 

 

 

 

 

  

 

  



HALDENS SVØMMEKLUBS SVØMMEKURS.  
 

NORGES SVØMMESKOLER. 
 
 

VANN 
(Vannmerket) 

 

DYKKE 
(Hval) 

 

FLYTE 
(Skilpadde) 

 

GLI 
(Pingvin) 

 

FREMDRIFT 
(Selunge) 

 

SVØMME- 
DYKTIGHETS- 

MERKET 

 

 

               

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

VANNTILVENNING – VANNSIKKERHET – VANNGLEDE- 
SVØMMEDYKTIGHET! 

 

Haldens Svømmeklub gjennomførte totalt 42 svømmekurs 2015, 36 egne kurs+6 i regi av Gjensidige 
stiftelsen. Kursene går over 10 timer. Hovedmålene for kursene er at barna skal være trygge i vann, 
samt tilegne seg grunnleggende ferdigheter som man kan bygge videre på i selve 
svømmeopplæringen. 
Totalt deltok 368 personer på kurs avholdt av HSK. 
 
Svømmedyktighetspartiet avsluttet kurset sitt våren 2015 med å delta på den uapproberte delen av 
Fredriksten cup og høstkurset avsluttet kurset med klubbmesterskapet/ Julesvømmingen. 
 
 
HSK har fortiden ca. 25 personer som deltar i dette opplegget.  
HSK har som krav at alle trenerne i Barnas svømmeskoler skal ha gjennomgått trenerkurset 
”Nybegynner” eller tilsvarende kurs og ha godkjent livredningskurs. Undervisningen foregår på 
Remmen søndager mellom kl.15.00 -18.00. Bassenget blir delt i 4- 5 deler, noe som gjør at det er 
mulig å ha mange grupper i sving på en gang. 
 
 
Foreldregruppen stiller opp hver søndag med kiosk salg.   
 
 
 
 
Trond Forsstrøm 
01.02.2016 
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Uapprobert 2015 

I løpet av 2015 har vi gått fra å ha 3 uapproberte partier til 4. I tillegg ble det bestem at et 

svømmedyktighets parti skulle holdes utenfor svømmeskolen. Vi valgte også å gå vekk fra de 

tradisjonelle partinavnene (F, E, D, og C) og begynte å bruke navnene på de videregående kursene til 

NSF (Sel, Sjøløve, Delfin og Hai). Dette gjorde det enklere med opprykk ved at NSF har laget kriterier 

til vært enkelt parti for opprykk.  

 

På svømmedyktig jobber vi med grunnleggende crawl og ryggsvømming. Målet er at de skal kunne 

gjennomføre 100 meter på magen og 100 m på ryggen når de er ferdig med dette kurset. De som har 

hatt ansvaret for dette partiet er Andrea Norheim og Johann Berg.  

 

På sel jobber vi med å videreutvikle crawl og rygg kunnskapene til svømmerne. Her e r teknikken i stor 

fokus og at svømmerne er i aktivitet. På våren var det Joakim Labori som hadde ansvaret for dette 

partiet med hjelp av Johann Berg. Etter sommeren var det Johann Berg som tok over partiet med 

Andrea Norheim som hjelpetrener.  

 

På sjøløve er fokuset på å lære grunnleggende brystsvømming og bevegelsen til butterfly. Teknikk er 

en stor del av treningen og at svømmerne skal få den kunnskapen de trenger videre. På våren var det 

Joakim Labori sammen med Linn-Carina Nes og Andrea Norheim som hjelpe trenere som hadde dette 

partiet. Joakim fortsatte å ha partiet på høsten sammen med Johann Berg og Mikkel Lunde -Svensen 

som hjelpetrenere.  

 

I april Laget vi et nytt parti Delfin. Andrea Norheim og Elisabeth Kirkerød fikk ansvar for dette partiet. 

Her er fokuset å videreføre brysten og butterfly kunnskapene svømmerne har fått fra sjøløve. Her 

jobbes det med en god del teknikk og begynner også å jobbe med litt lengere distanser. Etter 

sommeren var det Andrea Norheim som trente dette partiet. Det er også noen av svømmerne som 

trener en time med hai på lørdager.  

 

I august så vi at det var på tide å lage et nytt parti siden mange av svømmerne hadde klart kravene 

for delfin. Dette partiet ble kaldt hai. Det ble bestemt at Joakim Labori skulle ha dette partie t. På hai 

jobbes det med finjustering av de fire svømmeartene og medley. Når svømmerne er ferdige med 

dette partiet går de videre til B-parti. Med hjelp fra hovedtrener ble det lagt en plan for hvordan man 

skulle jobbe med hver enkelt svømmedisiplin. Føre jul ble det bestemt at fra og med 2016 skulle 

dette partiet være et approbert parti.  

 



Alle partiene har deltatt på stevner rundt om i Østfold og de fleste av svømmerne er med på disse. 

Det er en svært sosial gjeng som snakker på tvers av partiene, selv om det er stor sprik i 

aldersforskjellen på noen. Vi har også hatt egne treninger der svømmerne trener på tvers av partiene 

og dette har fungert greit.  

 

 

 

Treningstidene for de ulike partiene er:  

- Svømmedyktig - mandag 16.15 til 17.00 og lørdag 17.00 til 17.45 (1 time og 30min i uka) 

- Sel – Torsdag 18.40-19.30 og Lørdag 16.00-17.00 (1 time og 50 min i uka) 

- Sjøløve – Tirsdag 18.40-19.30, Fredag 16.00-17.00 og Lørdag 16.00-17.00 (2 timer og 50 min i 

uka) 

- Delfin – Tirsdag 18.00-19.00, Fredag 16.00-17.00 og Lørdag 16.00-17.00 (3 timer i uka) 

- Hai – Mandag 15.00-16.30, Torsdag 18.00-19.00 og Lørdag 16.00 – 18.00 (4 timer og 30 min i 

uka)Per dags dato er det 10 svømmere på svømmedyktighet, 8 svømmere på sel, 9 

svømmere på sjøløve, 11 svømmere på delfin og 7 på hai.   

-  

- Mvh.  

Trenerne på Uapprobert. 

  



       

Årsberetning for B-partiet 2015 

 

Gruppen: 

Fra januar 2015 besto B-partiet av totalt 21 svømmere (født: 01 - 03. 16 jenter og 5 gutter). I løpet av 

året har 4 jenter sluttet. 4 jenter har rykket opp til A-partiet. Vi er m.a.o. ”i skrivende stund” 13 stk. 

på B-partiet (8 jenter og 5 gutter). Samholdet/trivsel i gruppen er meget god. 

 

Treningstider/stevner: 

Treningstidene har økt andre halvår til å være: 1,5 time på tirsdag, 2 timer på onsdag (hospitering på 

A-partiet for de som kan/ønsker), 1,5 t på torsdag og 2 timer på lørdag. Oppmøtet til treningene har 

vært jevnt over god og stabil.  

 

Partiet har deltatt på 8 approberte stevner i 2015 (+ klubbmesterskap). Vi har også deltatt i flere 

stafetter for å ytterligere øke ”team følelsen”/samholdet i gruppa (formidlet at svømming ikke bare 

er en individuell sport, men også en lag sport). 

 

Treningsinnhold/utvikling: 

Fokus på teknikk i alle svømmearter, vendinger og starter. Har jobbet videre med butterfly og 

fokusert litt på medley for å bedre allsidigheten i svømmingen. Har suksessivt økt 

utholdenhet/kapasitet ved å kjøre pyramider og lengre serier. Kjører også en del hypoxy trening og 

kick for å øke lungekapasitet og fart ut av vannet.(Fortsatt tid til noe lek og moro/fri le k på lørdager 

for å holde motivasjon og pågangsmot på topp :=) 

 

Fremgangen i gruppen både mht teknikk og resultater i øvelser har som helhet har vært mega bra i 

løpet av året. 

 

Mål videre: 

Vi vil fortløpende trene mer på teknikk og utholdenhet for å gjøre svømmerne best mulig rustet til å 

kunne rykke opp til A-partiet. Vi vil kjøre egne uker med hovedvekt på de ulike svømmeartene slik at 

svømmerne får konsentrert seg 100 % på en og en svømmeart. Vi vil selvfølgelig kjøre med andre 

svømmearter disse ukene også slik at det ikke blir for ensformig, men ha fokus på en og en 

svømmeart. 



Vil også kjøre mer på kick trening og hypoxy for å øke svømmerenes forståelse/evne til å ”strekke 

strikken” litt ekstra i forhold til kapasitet/behov for å puste ofte. Vi skal også benytte mye tid på 

startstup/starter og vendinger, kanskje da spesielt i forhold til medley (men selvfølgelig også per 

svømmeart). 

Målet er videre å jobbe så tett som mulig med David i forhold til tips og råd ++. 

Vi vil strebe etter å ytterligere forbedre resultater og beholde en positiv og motivert gjeng.  

  

Trenere: 

Trenere 2015 har vært: 

Tommy, Kjetil (og Jan første halvår). Christian har også stilt opp på forespørsel og da primært på 

lørdager.  

 

For B-partiet 

Tommy Aksnes 

 

  



 

Årsberetning A-parti 2015 

 

A partiet har genomgått ett omfattande generations skifte under 2015. Det har fört med sig en rad 

positiva men också negativa effekter.  

 

Gruppen 

I nuläget är det arton simmare varav tre stycken inte tränar pga olika anledningar så som sjukdom, 

skada, motivation.  

I början av 2015 var mentaliteten i gruppen att det var okej att träna lite och dåligt och ha 

orealistiska förväntningar när de kom till tävlingar. Under året har detta ändrats och simmarna har en 

högre förståelse av vad som krävs för att få resultat. Sedan generation skiftet är det fler simmare 

med högre målsättningar. De äldre simmarna i gruppen har dragit nytta av nya rutiner för att höja 

sina prestationer. De yngre simmarna har i sin tur dragit nytta av att följa de äldre simmarnas 

exempel. Det har blivit mer och mer acceptabelt bland simmarna i gruppen att ha mål och att lyckas 

med dem! Därmed har lägsta nivån i gruppen börjar höjas. Målet är att det skall fortsätta samtidigt 

som toppen blir allt vassare. 

 

Träning 

Det har varit en bra träningsutveckling. Innan jul låg simmarna på mellan 85-95% närvaro som grupp. 

De tränar även fler antal meter i bassängen men i stort sett alla behöver längre tid på sig för att lära 

sig planera sin tid så att träningen genomförs i tillägg till läxor, vänner, mat och sömn.  

 

Tävlingar 

Tre deltagare på LÅMÖ Öst i februari. Två stycken deltagare på NM i kortbana i mars. Två deltagare 

på ÅM i april. Tre deltagare på NM i långbana i juli. Tre deltagare på UM/NM junior i november.  Som 

grupp har simmarna haft goda resultater i tävlingar och vist progresjon. 

 

Läger 

Älvdalen – Påskläger. Bra uppslutning av simmare. Mycket och bra meter. 

Mallorca – Höstferie. Okej, men borde ha genomförts på annan ort så fler simmare kunde ha deltagit. 

Borås – NM läger. Bra träning och inställning hos simmarna. Bara positivt. 

 



Slutplädering 

Trots generationsskifte så kommer det yngre underifrån. De kvarvarande simmarna har lagt till sig 

många goda vanor och jobbet fortsätter med att bli av med dåliga vanor. Lägsta nivån har höjts och 

gruppen i helhet vill bli bättre. Nästa steg blir att få in stafetter på mästerskap då det ytterligare 

skapar gemenskap bland simmarna och att de vill simma snabbt för varandra och inte bara för sig 

själva. 

 

Halden, 14.02.16 

 

David 

 

  



Foreldregruppa har i 2015 bestått av følgende personer: 

 

Elisabeth Bergstrøm  leder 

Beata Harackiewicz  kasserer 

Nina Danielsen   

Lene Rønning 

Martin Vangen 

Josielyn Bjørneby 

Ann Charlott Johansen 

Elisabeth Grimsrud 

Hege Haugland 

Anne Kathrine Stang  Sluttet i peroden 

 

 

 

Aktiviteter 2015: 

Avholdt 4 møter 

Organisert salg av julekalendre 

Skaffet gevinster og organisert loddsalg på våre arrangement 

Salg av klubbtøy 27.mai og 14.nov 

 

Kiosksalg for følgende arrangement: 

Kiosk på internt stevne for klubbens uapproberte 28.mars 

Kiosk på uapprobert stevne 12.april 

Kiosk på Barnas svømmeskole vår og høst, i alt 20 søndager 

Kiosk på Julesvøm/klubbmesterskap 12.desember 

 



Arrangement for våre medlemmer: 

Årsfest     7.mars 

Sommerfest på Ormtjernhytta  8.juni 

Fellestur til klatreparken  31.aug 

Grøtfest på Ormtjernhytta   30.nov 

 

 

Pengestøtte til våre medlemmer: 

Pizzakveld sel og sjøløve 1 631,00 

Påskeleier 13 462,69 

Årsfest HSK 1 578,10 

Klatrepark 10 575,00 

Juleposer til svømmere 1 179,00 

 

 

For Foreldregruppa, 14.februar 2016 

Elisabeth Bergstrøm 

  



 

Strategisk utvalg, valgt på HSK’s årsmøte 2015. 

Medlemmer i gruppen: 

Trond Forsstrøm, leder 

Per Forsstrøm 

Bente Gulbrandsen 

Eirik Milde 

Nils Sagstuen 

Fagperson: Patrik Bergman, SG arkitekter. 

Lars Engen, referent 

Strategisk utvalg har i 2015 fortsatt det arbeidet som svømmehallgruppen har arbeidet med tidligere 

i HSKs regi. Det har vært brukt mye tid mot Halden kommune, både mot politikere og administrasjon. 

I tillegg har det vært lagt ned et arbeid i forhold til Halden idrettsråd og andre fagpersoner som har 

kompetanse om rehabilitering og bygging av svømmehaller.  

Det synlige resultatene av dette arbeidet, er at Halden kommune har satt av 1,3 millioner kr. til 

rehabilitering av Remmen svømmehall i 2016 + at høyskolen / Statsbygg da må stille med et 

tilsvarende beløp. Dette på grunnlag av en tilstandsrapport bestilt av HSK. Denne  tilstandsrapporten 

syntes Halden kommune var så god, at de betalte og implementerte den i sitt budsjett.  

Planen om en svømmehall på Os, er et annet resultat av strategisk gruppes arbeid. Dette arbeidet ble 

lagt frem i et samarbeidsmøte 27.01.16 og ble veldig positivt mottatt av en fullsatt kommunestyresal. 

Av faste møter har utvalget deltatt på Østfold idrettskrets spillemiddelkurs april 2015. Utvalget har 

hatt to møter i 2015, 25.08.15 og 23.11.15. Samtidig har det vært mange møter med politikere, 

administrasjon, HIR og andre aktører. Utvalgets leder har gjort en stor innsats og koordinert et 

omfattende arbeid, med veldig mange forskjellige aktører. Det er et ganske stort kollektiv av 

personer fra både svømmeklubben og andre, som har bidratt til at realismen om en ny svømmehall 

lever i beste velgående. 

Strategisk utvalg 01.02.16 

Trond Forsstrøm     Lars Engen 

Leder        referent  



ÅRSRAPPORT, KURSGRUPPEN, 2015-2016! 

BESKRIVELSE AV ORGANISERING; 

Vann-aerobics, vill i vann, voksencrawl, voksen-svøm, livredning og førstehjelp, instruktørkurs, 

Barnas Svømmeskole. 

1. Vann-aerobics 

24 glade og spreke damer, både på vår og høstsesongen. Instruktør; Marit 

 

2. Vill i vann 

5-7 «unge» veteraner har organisert seg med treninger, mandag og onsdag kveld. De 

disponerer en bane og forbereder sine treninger selv 

 

3. Voksencrawl 

14 deltagere på vårens kurs, 9 i høst. Kort kurs på to timer avholdt for vår sponsor, «Jensen 

og Scheele bil». 2 deltagere på nytt kurs er fra annen sponsor, Family Sports. Instruktører; 

Sessa, Kjetil og Jørgen 

 

4. Voksen-Svøm 

Deltagende på vårens kurs ble 4. Kurset i høst avlyst grunnet få/ingen interesse. Instruktør; 

Henriette og Magne  

 

5. Livredning og Førstehjelp 

Bidratt med kurs i forbindelse instruktørkurs i fjor vår og denne vår. Holdt to kurs med 5 og 

20 deltagende i fjor sommer. Avholdt 24 oppdateringer av livredningsprøven. Instruktør; 

Jørgen  

6.    Instruktørkurs 

2 kurs avholdt i perioden, et begynner og et videregående. 21 og 30 deltagende på respektive 

kurs. Instruktører; Maria og Sessa 

7. Barnas Svømmeskole 

Se eget referat 

Mvh.  

Jørgen Berg 

 

  



Årsberetning for arkiv- og webgruppa 
 

 

Gruppa har i år bestått av Per Forsstrøm, Kai Henning Melberg, Ole Magnus Olsen, Elisabeth 

Stenbock Eriksen, Harald Oseland og Grete Rindahl. Vi har også fått god hjelp fra Bjørn Hammerseth. 

 

Gruppa fikk tildelt tre store oppgaver: Få skikk på klubbens interne informasjonshåndtering, starte 

forberedelse av bok/festskriv til klubbens kommende 100-årsjubileum og lage nye websider. 

 

Vi har hatt 4 møter i gruppa, og har ellers brukt tiden på å få ting gjort.  

 

En hurtigarbeidende komité ble tidlig nedsatt internt i gruppa for å ta tak i websidene. Komitén satte 

i gang i stor hastighet, og har som det sømmer seg i svømming holdt både fart og teknikk videre. De 

stopper ikke! Websidene våre holder nå et svært høyt nivå. De er navet i alt vi driver med, og både 

informasjonssystem og jubileumsmarkering er knyttet opp mot disse. Facebook blir hyppig oppdatert 

med tilleggsinformasjon, mens all nøkkelinformasjon ligger på hjemmesidene. 

 

Vi har også mailadresser på plass, og er om dagen i full gang med å få scannet vårt arkiv av bilder, 

presseoppslag med mer for arkivering og ikke minst for bruk til jubileet.  Arkivmateriellet er takket 

være godt arbeid i tidligere år temmelig omfattende, og gruppas største jobb i året som kommer bl ir 

nok å velge ut hva som skal få være med. 

 

Takk til en fantastisk gjeng! 

 

 

Grete Rindahl,   

 

leder arkiv-og webgruppa 

 

 

 

  



 

Kort redegjørelse fra økonomiutvalget 

 

 

Økonomiutvalget har i 2015 bestått av Gunn Bye Håkonsen, Lene Solhaug, Linn Aksmo Olsen og Dag 

Halvorsen. 

I løpet av siste periode er det tilrettelagt for bedre profilering av sponsorer i enn tidligere år. Klubben 

har økt måten for å gi noe tilbake i form av profilering av våre sponsorer på svømmehetter, 

håndklær, nettside, ny tv i svømmehallen, roll up, vendeflagg og på klubbekledning.  

Det ble i 2015 trykt opp nye klubbgensere, håndklær og roll up med sponsorenes oppdatert logoer.  

På haldensvom.no ligger alle sponsorene med link til deres nettsider. 

En fin folder om klubben og mulighetene for sponsing ble utarbeidet.  

Det har i 2015 vært 13 sponsorer som har bidratt med penger og 6 sponsorer som har bidratt med 

tjenester eller produkter. 

Forhåpentligvis er det et godt grunnlag for fornying og økning av sponsoravtaler for 2016. 

Økonomiutvalgets har i løpet av år 2015 utarbeidet et Årshjul.  Formålet med Årshjulet har vært å 

lage et arbeidsverktøy for styret til bruk gjennom året. Det er lagt inn søknadsfrister hos fond, 

stiftelser og andre aktører klubben kan søke tilskudd hos. 

 


