
                

Årsrapport Norges svømmeskole/Haldens svømmeklub 2019  
VANN - DYKKE - FLYTE – GLI – FREMDRIFT -SVØMMEDYKTIGHETS 

Vannmerket – Hval - Skilpadde – Pingvin – Selunge + Svømmedyktig 

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.  

1. Antall ordinære svømmekurs våren 2019 var 21. 

2. Antall ordinære svømmekurs høsten 2019 var 29. 

3. Ekstra svømmekurs for barnehagebarn ukene 25 og 26 

Lengde på kursene har variert fra 6, 8 og 10 kurstimer. 

Pris pr. svømmetime har vært kr 140,- 

Medlemskontingent 2019 har vært obligatorisk og har vært kr 250,-. 

Totalt deltok 462 barn på kurs i regi av Norges svømmeskole/HSK i 2019. 

Svømmeopplæringen har foregått på Remmen søndager mellom kl.15.00 -18.00, samt noen lørdager 

kl 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. Svømmeskolen bruker én instruktør pr. tre stk barn i vann.  

Svømmedyktighetspartine avsluttet kursene sine med henholdsvis å delta på uapprobert stevne 

Fredriksten cup og klubbmesterskapet/Julesvømmingen. 

Norges svømmeskole/Haldens svømmeklub gjennomførte også dette året barnehagesvømming på 

dagtid i ukene 25 og 26/2019. Barnehagene kjøpte en svømmepakke fra klubben (8 svømmetimer, 

leie av hall, forsikringer, instruktører, frukt og transport). Ca. 130 barnehagebarn/skolestartere 

deltok. 

I 2019 har vi fortsatt med å benytte et søknadskjema hvor instruktørene har måttet søke på jobb. 

Svømmeskolen hadde tilgang på ca. 20-25 instruktører med gyldig livredningskurs og 

begynnerinstruktørkurs fra Norges svømmeforbund.  Alle instruktørene mottar lønn etter hver 

kursrunde.  

Linn Aksmo Olsen, Sissel Kallar og Grete Rindahl har jobbet dugnad for å drifte svømmeklubbens 

svømmeskole. De har sørget for at alt det administrative rundt kursavviklingen har blitt ivaretatt.  

Det er blant annet utarbeidet en håndbok for gjennomføring av en kursrunde/barnehagesvømming i 

regi av Haldens svømmeklub.  

 Foreldregruppen stiller opp hver søndag med kiosksalg.  

 

Halden, 1. mars 2020 

Grete Rindahl                                  Linn Aksmo Olsen                          Sissel Kallar 


