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Styret og øvrige verv som ble valgt på årsmøtet 11. mars 2017 
 

Styret:  

Verv Navn Valg Tidsperiode 

Leder: Jan Bjørneby På valg Velges for 1 år 

Nestleder: Grete Rindahl Ikke på valg 1 år igjen 

Kasserer: Nina Danielsen Ikke på valg 1 år igjen 

Sekretær: Hege V. Haugland På valg Velges for 2 år 

Styremedlem: Kai Henning Melberg Ikke på Valg 1 år igjen 

Styremedlem: Ragnhild Lauritzen Ikke på valg 1 år igjen 

Varamedlem: Hege Nøhr Andersen På valg Velges for 2 år 

Varamedlem: Harald Oseland Ikke på valg 1 år igjen 

 

 

Utvalg: (Utvalgsleder velges for 1 år!) 

 

Strategisk utvalg: 

Leder:    Trond Forsstrøm 

   Per Forsstrøm 

   Lars Engen 

   Bente Guldbrandsen 

   Øystein Back 

   Patrick Bergman 

   Jan Bjørneby   

 

Sportslig utvalg: 

Leder:   Ragnhild Dahl Lauritzen 

   Stefan Andersson 

   Henriette Signebøen 

Tommy Aksnes 

Joakim Labori  

Stine Forsstrøm  

Jan Bjørneby (delvis) 
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HSK Arkiv/Web/HMS utvalg: 

Leder:   Grete Rindahl 

   Kai Henning Melberg 

   Ole Magnus Olsen 

   Elisabeth Stenboch Eriksen 

Harald Oseland 

Per Forsstrøm (delvis) 

 

Kurs utvalg: 

Leder:   Kjetil Fjellstad 

 

Foreldre utvalg: 

Leder:    Ann-Charlott Johansen 

Kasserer:  Max Rosen 

Elisabeth Bergstrøm 

Lene Rønning 

Hege Haugland 

Ann Kristin Bigum 

Lise Ekroth 

Martin Vangen 

Linn Aksmo 

 

Valgkomité:    

Leder:   Max Rosen   

Bente Guldbrandsen  

Sigmund Larsen 

 

Økonomi utvalg: 

Leder:   Dag Halvorsen 

   Lene Solhaug 

   Nina Danielsen 

   Kai Henning Melberg 

 

Regnskapsfører:  Regnskapsservice/GP økonomi v/Gunn B. Håkonsen 

 

Revisorer:   Ole Richard Holm-Olsen 

Christian Børresen 
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Medlemstall: 

Antall medlemmer 2017: 353 medlemmer+ 49 støttemedlemmer =  402 

 

Æresmedlemmer: Tormod Holm og Elisabeth S Eriksen 

 

Dommere: 

Forbundsdommer:  Thor Gundersen 

 

Kretsdommere:  Jan Bjørneby 

Nina Danielsen 

 

Representasjoner: 

Jan Bjørneby, Styremedlem ØSK 

Elisabeth S. Eriksen, Sekretær i HIR 

 

Trenerinstruktører NSF: 

Maria Forsstrøm 

Kirsten Gaupen Berg 

 

Livredningsinstruktører (Norges Livredningsselskap): 

Ragnhild Lauritzen 

Kjetil Fjellstad 

 

Æresbevisninger: 

 Reisestipend:    Andreas Forsstrøm og Thyra Noomi Haugland-Halvorsen 

 Hilmer S. Bjørlings pokal:   Aurora Oseland 

 Byveterinær Svendsens pokal:  Synne Kristine Lauritzen 

 Sprintmesterpokal damer:  Aurora Oseland 

 Sprintmesterpokal herrer:  Christer Melberg 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 

Oppsummering fra styrets arbeid 2017: 
 

Styremøter:  
Det har vært avholdt 13 styremøter og blitt behandlet 113 saker i løpet av 2017. Alle 
styremøtereferater og saker ligger lagret i klubbens Dropbox. 
 

Stevner i klubbens regi: 
Fredriksten Cup uapprobert april 2017 
Julesvøm/klubbmesterskap desember 2017 



Vedlegg 2              

5 
 

Annet: 
Utvalgene og styret har lagt ned et stort arbeid for å sikre, utvikle og følge opp klubbutvikling både 
sportslig og økonomisk. Styret har gjennomført trivselsundersøkelse blant utøvere og trenere på 
approberte partier. Det er holdt medarbeidersamtaler med trenere. Styret har behandlet et bredt 
utvalg av saker, der særlig en  «foreldresak» har krevd mye tid og krefter.  
 
Det er rimelig å hevde at den sportslige utviklingen i klubben er god. De senere år og i år har 
klubben jobbet godt med rekrutering til både bredde og topp. Klubbens motto «Bredde er Topp!» 
er et viktig utgangspunkt for drift. Vi har hatt som mål å øke antall svømmere og bygge opp HSK 
mot den muligheten som en ny svømmehall i byen vil kunne gi. 
 
Vi er nå i en fase der utgifter til blant annet lønn har økt kraftig, samtidig som det er mer eller 
mindre fulle partier på alle nivåer i klubben, inklusive svømmeskolen. Fortsatt er det slik at 
svømmere faller fra på de øverste partier i for ung alder, men det rekrutteres svømmere inn for å 
fylle opp plasser. Plassen i og tilgangen på bassenget på Remmen gir begrensninger i ytterligere 
økt rekruttering.  
 
Klubben har i 2017 investert i utdannelse av livreddere. Dette både som et ledd i å sikre god 
livredderkunnskap for våre instruktører og trenere, men også for å kunne selge livredningskurs til 
andre utenfor klubben.  
 
Det faller mye arbeid på styret både i forhold til å sette seg inn i saker, finne gode løsninger og 
samtidig ha en utøvende rolle utenfor «møterommet». Det er strålende at så mange allikevel gjør 
denne jobben på frivillig dugnad, men denne høye arbeidsbelastningen på styret er utfordrende. 
 
 

Aktivitet: 
 
 

Årsrapport for Vannaerobic 2017 
 

I 2017 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, ca. 20 personer. 
 
Vi ønsker å fortsette treningene på tirsdager også i 2018. Flere deltagere ønsker muligheten for 
å trene 2 ganger i uken, men pga. trenerkapasiteten avventes dette.  

Halden, 14. mars 2018, Marit B. Engebretsen 
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Årsrapport for Haldens Svømmeklubs svømmekurs: Norges svømmeskoler 2017 
 

           VANN         DYKKE    FLYTE     GLI            FREMDRIFT  SVØMMEDYKTIGHETS- 
    (Vannmerket)    (Hval)     (Skilpadde)       (Pingvin)           (Selunge)                 MERKET 
  

VANNTILVENNING – VANNSIKKERHET – VANNGLEDE – SVØMMEDYKTIGHET! 
 
Haldens Svømmeklub gjennomførte totalt 32 svømmekurs 2017:  
1. Norges svømmeskole vår og høst 2017, 15 kurs per semester.  
2. Kurs Norges svømmeskole «svømmedyktighet» vår 2017  
3. Et kurs for en barnehage 2017.  
 
Alle kurs 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 429 barn på kurs i regi av HSK.  
 
Svømmedyktighetspartiet avsluttet kurset sitt våren 2017, med å delta på uapprobert stevne 
Fredriksten cup og høstkurset avsluttet kurset med klubbmesterskapet/Julesvømmingen. 
 
I 2017 har vi fortsatt med å benytte et søknadskjema hvor instruktørene har måtte søke på 
jobb. Vi ansatte fra 2 til 15 faste instruktører avhengig av størrelse på kursene. 
HSK har som krav at alle trenerne i Norges svømmeskoles regi skal ha gjennomgått minimum 
begynnerinstruktørkurs i regi av Norges svømmeforbund eller tilsvarende kurs og ha godkjent 
livredningskurs. 
 
Svømmeopplæringen har foregått 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. 
 
En stor takk til Sissel Kallar og hjelper Grethe Rindahl for den store dugnadsinnsatsen som de 
har lagt ned i 2017! 
Foreldregruppen stiller opp hver søndag med kiosk salg. 
 

For Norges svømmeskoler / HSK, Jan Bjørneby 
 

 

Årsrapport for Kursgruppen 2017 

 
Beskrivelse av aktiviteter: 
Vann-aerobics, crawlkurs voksne, voksen-svøm, livredning og førstehjelp. 
  
Vann-aerobics 
Trofaste, evigunge damer deltok på kurs på vår og høst. Instruktør, Marit. 
 
Crawlkurs Voksne 
Vi hadde 15 deltakere på vårens kurs. Instruktører her var Ragnhild, Jan, Stefan og Kjetil. 
På høstens kurs var det 12 deltakere. Instruktører var Joakim, Stefan og Kjetil. 
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Voksen-svøm 
Vi hadde ikke kurs i 2017. (Starter igjen våren 2018) 
 
Livredning og Førstehjelp 
Ragnhild og Kjetil har i høst gått instruktørkurs i regi av Norges Livredningsselskap, og holdt kurs 
for våre egne instruktører for Norges svømmeskole. I tillegg hatt oppdatering av 
livredningsprøven for Rishaugen barnehage AS. 
 

For Kursgruppa, Kjetil Fjellstad 
 
 

Årsrapport for Foreldregruppen 2017 
   

Aktiviteter: 

Avholdt 4 møter. 
Hatt kommunikasjon via sms-gruppe. 
U.t har vært med på ett styremøte i HSK juni 
Varetelling 
Ryddet i tidligere klubblokalet  
Skaffet gevinster organisert loddsalg på våre arrangement 
Salg av klubbtøy (våren 2017) 
Kaffe og pepperkaker i forbindelse med salg av klubbtøy i Strømstad 
  
Kiosksalg på følgende arragement: 
Kiosk på Barnas Svømmeskole 10 ganger på våren og 10 ganger på høsten 
Kiosk på uapprobert stevne Fredriksten Cup 25.mars 
Kiosk på Julesvøm/klubbmesterskap 9.des 
  
Arrangement for våre medlemmer: 
Sommeravslutning Ormtjernhytta (ute) 29.mai 
Grilling for uapproberte 22.juni 
Felles tur til Klatreparken 30.august 
Pizzakveld for approberte og uapproberte høsten 2017 (hver sin kveld) 
Grøtfest på Ormtjernhytta 4.desember 
 
Pengestøtte til våre medlemmer: 
Mesternes Mester 
Tur til Klatreparken 
Pizzakveld for A,B og C svømmere 19.oktober 
Pizzakveld for uapproberte 23.oktober 
Pizza til C parti og Hai – etter endt høstferiesvømming 
Fjordsvøm, Bufè på Strømstad/Sandefjord  
 

For Foreldreguppa, Ann Charlott L Johansen 
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Årsrapport for Sportslig utvalg 2017 
Vi har avholdt flere trenermøter, og noen møter hvor bare hovedtrener, leder for sportslig 
utvalg og leder for klubben har deltatt. Vårt hovedmandat har vært å sikre sportslig utvikling på 
alle nivå i klubben, holde fokus på gode treninger samt konkurranser. Vi har også avholdt tre 
omganger med svømmeskole for yngre barn. (Dette har Sissel Kallar holdt i, og gjort en 
fremragende jobb med). På grunn av plassmangel har vi måtte sagt nei til flere barn, og det har 
vært tungt, da vi ønsker at så mange som mulig skal få sjansen til å lære seg å svømme. Vi har 
hatt et fremgangsrikt år, med fulle partier og god vekst. I tillegg har 2017satt HSK på 
svømmekartet med medaljer i UM, og finaler i junior NM, samt at en av A- svømmerne også ble 
tatt ut på junior landslaget (Christer Melberg).  
Arbeidsoppgaver for sportslig: 
 

 Påmelding stevner 

 Arrangement av treningsleire  

 Pressekontakt 

 Gjennomføring av trenermøter 

 Klubbmesterskap 

 Terminlister 

 Deltagelse og planlegging av stevner og mesterskap 

 Nært samarbeid med badevaktene på Remmen 

 

For Sportslig utvalg, Ragnhild Lauritzen 

A-Partiet 2017 
Simmarna har tränat mycket bra under året 2017 med bra närvaro och engagemang. Vi började 
året med 13st simmare men efter den tragiska mc olyckan i mars så ble en simmare tvungen att 
sluta pga sina skador som ha ådrog sig. I mars flyttades två simmare upp på heltid efter att ha 
hospiterat sedan jul. Under hösten så slutade en simmare. Så de simmare som simmar i A-
partiet är 5st pojkar födda från 99-03 och 8st flickor födda från 00-03.  
Träningen under året har baserats på att förbättra teknik, vändningar, undervattenskickar och 
höja kvaliteten på träningen. Jag har baserat träningen på ett upplägg som innehåller en 
4veckor cykel med en testvecka varje månad. Jag tycker att alla simmarna har utvecklats 
mycket bra under året. 
A-partiet hade 2st simmare som kvalificerade sig till ÅM finalen Synne Lauritzen och Nora 
Misund. Vid UM/JNM i Kristiansand så var Christer, Synne, Aurora, Nora Misund och Thyra med 
och presterade mycket bra. Synne fick sin första UM medalj ett silver på 200m bröstsim med 
tiden 2.38.08, Christer tog 3st silvermedaljer(200fr,400fr,200fj) och blev uttagen till landslaget 
efter att uppnått tillräckligt med poäng på 400fr med tiden 3.58.09. Stafett insatserna var 
mycket bra med Synne, Aurora, Thyra och Nora Misund. 
Under året så har vi varit på några läger, påskferien var vi i Älvdalen tillsammans med B,C-
partierna och på höstferien hade vi möjligheten att åka till Spanien (Torremolinos). Ett mycket 
lyckat läger som gjordes tillsammans med B-partiet, med mycket positiva och träningsvilliga 
simmare. 
Jag är mycket nöjd med A-partiets insatser under året och ser fram emot nästa år. 
 

Halden 24.01.2018 //Stefan Andersson 
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B-partiet 2017 
Gruppen: 
Fra januar 2017 besto B-partiet av totalt 13 svømmere (født: 01 – 03, 5 jenter og 8 gutter). I 
løpet av januar rykket fire svømmere opp på A-partiet. Fra januar/februar hospiterte to 
svømmere fra C-partiet på tirsdager. Etter sommerferien ble de «fullverdige» medlemmer av B-
partiet i 2017. I november sluttet en svømmer, da han valgte å prioritere skole (altså en helt 
uproblematisk «naturlig avgang»). Fra november har to nye svømmere fra C-partiet hospitert 
på tirsdager. Samholdet/trivsel i gruppen er fortsatt meget god. 
 
Treningstider/stevner: 
Treningstidene i vannet har fortsatt vært: 1,5 time på tirsdag, 2 timer på onsdag (sammen med 
A-partiet), 1,5 t på torsdag og 2 timer på lørdag (har også landtrening før svømmingen alle disse 
dagene). Vi fortsatte også med styrketrening/trening i slynge på Fitness1 på onsdager (etter 
svømmetrening) i slutten av året. To svømmere har hospitert litt på A-partiet, men det har ikke 
vært noe fast opplegg ennå. 
Partiet har deltatt på 10 approberte stevner i 2017 (+ klubbmesterskapet), Vi har også deltatt 
på flere stafetter for å ytterligere øke ”team følelsen”/samholdet i gruppa (jeg har «formidlet» 
at svømming ikke bare er en individuell sport, men også en lag sport). 
 
Treningsinnhold/utvikling: 
Fokus på teknikk i alle svømmearter, vendinger, kick og starter. Har jobbet videre med butterfly 
(riktig «hodestilling» og benspark) samt fokusert 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 lek 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. Både foreldre og svømmere er meget fornøyde med fremgang og utvikling. 
 

 
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 fortsatt 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 uken også slik at det ikke blir for ensformig, 
men ha fokus på en og en svømmeart. 
Vil også kjøre enda 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 Stefan i forhold til tips og råd ++. 
Viktig å påpeke at jeg fortsatt har en veldig god «tone» med Stefan, og vi samarbeider godt 
sammen både på det personlige og faglige plan. 
Jeg vil strebe etter å ytterligere forbedre resultater og beholde en positiv og motivert gjeng.  
 

Tommy Aksnes, Trener B-partiet 
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C-partiet 2017 
I løpet av året 2017 har C-parti økt fra 9 svømmere til 11 svømmere. To svømmere har gått opp 
til b-parti og 4 svømmere har kommet opp fra hai partiet. Nå består gruppen av svømmere 
mellom 11-14 år. Per dagsdato er det to svømmere som hospiterer på b-parti.   
Treningstidene til C-parti er uforandret fra tidligere år. Vi trener mandag 15-16.30, fredag 15-16 
og lørdag 16-18. På mandagstreningen er det først 10-15 min oppvarming på land så en time i 
bassenget og deretter 10-15 min uttøying. Fredagstreningen er vi kun i vannet. 
Lørdagstreningen har vi 15 min med basistrening for deretter å gå i vannet. Fokuset for c-parti i 
2017 har vært å lære seg hvordan det er å konkurrere svømming på et approbert nivå. Det ble 
bestemt at svømmerne skulle prøve seg på LÅMØ øvelsene i løpet av året, og alle har fått prøvd 
seg på noen øvelser. To svømmere kvalifiserte seg for LÅMØ. Jeg har jeg valgt å øke mengden 
meter og fokusere på teknikken til svømmerne. Jeg som trener har også valgt å fokusere på å 
skape en treningsglede hos svømmerne ved å bruke lek i treningene. Svømmerne har fått noen 
utetreninger der vi har fokusert på andre ting enn svømming. For eksempel: fotball, volleyball, 
orientering og ulike lekaktiviteter. Generelt er det veldig lite udokumentert fravær hos 
svømmerne på c-parti. Jeg får beskjeder hvis de skal være borte eller om de er syke.  
C-parti er en veldig sosial gruppe der det er mye prat mellom svømmerne både om svømming 
og andre ting. På stevner er de flinke til å finne på ulike aktiviteter og være sosiale med 
hverandre. Stevene c-parti har deltatt på i løpet av 2017 er Fredriksborgslekene, Oslofjords 
lekene, Kongfredrik, Olavslekene og Høstduppet. C-parti var også med på treningsleir i 
Elvedalen i påskeferien.  
 

Joakim Labori, Trener C-partiet 
 

 
Hai Partiet 2017 
Hai partiet består nå av 10 svømmere. I løpet av 2017 kom det mange svømmere opp fra delfin, 

og 4 svømmere ble nettopp sendt opp til C-parti.  

I 2017 har alle svømmerne på Hai vært med på minst et stevne, og de som har vært med på 

flere forbedrer seg også. Spesielt på bryst og fly svømming som kanskje er det vi har mest fokus 

på på treningene. I tillegg vises det stor utvikling på treningene både på ulike tester som kjøres 

og at de svømmer både lengre og bedre på treninger. I tillegg til å ha mye fokus på fly og bryst, 

har de svømt en del medley på treningene og mange har også svømt 100IM på et stevne i løpet 

av 2017. 

Stine Forsstrøm, Trener Hai 
 

Delfin og Sjøløve Partiene 2017 
Per dags dato er det 12 svømmere på Sjøløve. 2 er nye og har ikke fått registrert seg inn i trygg i 
vann. Disse har jeg hatt kontakt med.  
På Delfin har jeg også 12. Det er to svømmere fra Delfin som hospiterer hos Hai (Stine) på 
lørdager. 
Miljøet i gruppene er veldig bra. Vi har fått gjort enda mer teknikk, nå som jeg har fått låne en 
annen hjelpeinstruktør en del. Alt i alt, så er alt veldig bra, virker som svømmerne har det fint 
på trening og trives med det de gjør.  
 

Henriette Signebøen, Trener for Delfin og Sjøløve 
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Sel Partiet 2017 
Jeg tok ikke helt over sel partiet før siste halvåret i 2017, men når jeg tok over var det utrolig 

mange nivåer på svømmerne grunnet feilplassering av parti etter blant annet prøvesvømming 

og lignende. Jeg og Sofie brukte mange timer med terping i vannet for å få nivåene til å jevne 

seg ut. Etterhvert kom det seg og vi fikk sendt noen svømmere opp til sjøløve og fikk nå nylig 

noen nye svømmere fra Norges svømmeskole. Nå består partiet av 9 svømmere. I slutten av 

2017 kunne alle svømme flere 25 metere både crawl og rygg. Når jeg og Sofie tok over ble vi 

enige om å vente litt med stevner rett og slett fordi det ikke var noe vits, men etterhvert ga vi 

de muligheten til å melde seg på og spesielt på klubbmesterskapet var det mange fra sel som 

prøvde seg. Ettersom ikke alle svømmerne har vært med på stevner har jeg ikke noen konkrete 

tider å se på, men forbedringene i vannet på treninger er resultater nok.  

 

Stine Forsstrøm, Trener for sel 
 
 

Årsrapport for Strategisk utvalg 2017 
 
Utvalget har hatt følgende møter: 
23.01.17 
06.03.17 
13.12.17 
 
Andre møter: 
20.03.17 Kulturdepartementet 
 
I 2017 har utvalgets arbeid bestått i å utarbeide en forstudie til utvikling av et nytt bad i Halden. 
I år som i fjor har utvalget gjort en stor innsats og koordinert et omfattende arbeid. 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. 
Det har blitt satt av 500.000.- i Halden kommunes budsjett til å fortsette arbeidet med nytt bad 
i 2018 og kommunen har kjøpt HSK’s «Forstudie til utvikling av et nytt bad i Halden». Dette er 
et omfattende dokument som ligger tilgjengelig på nettsidene til Halden bad, 
http://haldenbad.no/ 
I forbindelse med at Halden kommune har kjøpt den utarbeidede forstudien, vil det strategiske 
utvalget avslutte sitt arbeid i regi av Haldens Svømmeklub med å presentere rapporten i 
kommunestyresalen 22.03.18. 
 
Strategisk utvalg 26.01.18 
Trond Forsstrøm, Lars Engen 
Leder                     referent 
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Årsrapport for Arkiv / Web / HMS 2017 
Gruppas mandat dekker tre store oppgaver:  
 

 Vedlikeholde og oppdatere websidene som er navet i klubbens informasjonssystem, og 

administrere facebooksiden  

 Jobbe med e-bok til klubbens kommende 100-årsjubileum  

 Jobbe med klubbens interne informasjonssystemer 

I år har vi igjen hatt hovedfokus på de to første, men jobber også med det interne.  Vi har 
møteplan for gruppa med ett møte i måneden. Til noen av disse møtene har vi også fått besøk 
av hyggelige folk som kan fortelle om tider som var og slik bidra inn i arbeidet med 
jubileumsbok. 
Det har vært gjort en formidabel jobb på scanning av presseklipp og bilder, samt på 
digitalisering av bøker. I året som kommer skal dette settes sammen til bok. 
Takk i år igjen til en helt fantastisk gjeng! 
 
 

For utvalget Grete Rindahl,  leder arkiv-og webgruppa 
 

 

Årsrapport for Økonomiutvalget for 2017 
 
Vi har hatt jevnlige møter hvor vi har fulgt opp årshjulet med søknader om støtte fra forskjellige 
stiftelser. 
Regnskapet er fulgt opp og redegjort for føringer i dette til styret.  
I 2017 har vi også deltatt i budsjetter for 100 års markeringen i 2018. Det er mottatt støtte fra 
Halden Sparebank og Berg Sparebank. Fra Berg Sparebank er det mottatt 50 000,- som er 
øremerket 100 års jubileet. Fra Halden Sparebank kr 37 000,- som har gått til innkjøp av telt for 
utendørs stevner og parkas til alle elitesvømmere.  
Det er inngått flere sponsoravtaler enn tidligere. Totalt er det nå 13 firmaer som sponser 
klubben med penger. Spesielt er vi glade for støtten fra BDO på 55 000,- kroner. Også økt støtte 
fra flere av våre sponsorer gir det høyeste sponsorinntektene for 2017 enn tidligere år. En 
kjempeinnsats fra Kai Henning som bidrar til å profilere sponsorene våre på svømmeklubbens 
facebook side, instagram og nettsiden, som gir oss grunnlag for økte sponsorinntekter. 
 
Det ble i 2017 trykt opp nye klubbgensere som har profilert sponsorene godt. Klubbgenserne er 
brukt på bilder fra julesvøm/klubbmesterskap hvor vi har et stort antall frivillige og full hall. 
Genserne har også vært brukt på alle stevner. Bilder av svømmere med gensere er spredd i 
både HA, Kandusi, Facebook, Instagram og vår egen nettside og våre største sponsorer har gitt 
uttrykk for at de setter pris på dette.  
Forhåpentligvis er det et godt grunnlag for fornying og økning av sponsoravtaler også for 2018.  
 

Dag Halvorsen / leder økonomiutvalget 
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Økonomi:  
 
Styret har jobbet med å skaffe økonomisk oversikt for å holde budsjettet som ble vedtatt på 
årsmøtet 2017. Budsjettet for 2017 la til grunn et underskudd på 90.000,- uten midler fra 
Gjensidigestiftelsen (svømmeaksjonen). I tillegg ble det på årsmøtet vedtatt at klubben skulle 
dekke utgifter til trener og lagleder ved stevner og leirer. Denne kostnaden ble ikke justert i 
budsjettet for 2017, og ga således et tilleggs underskudd på ca. 60.000,-.  
Et tredje anliggende er innbetaling og postering av medlemskontingent. I budsjettet for 2017 ble 
posten medlemskontingenter satt til 60.000,- (beregnet ut fra 400 medlemmer á 150,-). Det ble 
ikke vedtatt at denne kontingenten skulle legges som et tillegg til treningsavgiften.  
I 2017 ble derfor denne kontingenten lagt inn som en del av treningsavgiften, ikke som et tillegg. 
Det har medført at de budsjetterte 60.000,- ikke var reell inntekt.  
 
Sponsorinntekter for 2017 kan leses som lave sett i forhold til tidligere år. I regnskapet for 2016 
var det ført 201.00,- i sponsorinntekter. Dette tallet var ikke alene basert på rene 
sponsorinntekter. Det er uklart hvilke andre inntekter som her ble lagt inn som sponsorinntekter. 
Men den reelle inntekt var ca. 135.00-, Budsjettet for 2017 ble således «beregnet» med 
utgangspunkt i regnskapet for 2016, med en optimistisk økning på 24.000,-, da oppgitt til 225.000,-  
Regnskapet for 2017 viser 65.000,- i sponsorinntekter. Dette på tross av at vi i 2017 hadde rekord i 
antall sponsorer og sponsorinntekter. En viktig forklaring på dette er at sponsormidler fra BDO og 
Fresenius Kabi på til sammen 67.500,- (avtaler inngått i 2017 for sponsing i 2018) ikke kunne føres 
på regnskapsåret 2017, etter tilsvar fra revisor. De er derfor inntektsført i 2018. 
 
I sammendrag sier dette at budsjettet for 2017 som vedtatt på årsmøtet hadde klare utfordringer. 
Det reelle budsjettet skulle synliggjort et underskudd i overkant av 200.000,-, da ingen justering av 
inntekter, eller å redusere utgifter tilsvarende reelt underskudd ble diskutert. Årsmøtet ga derfor 
styret en vanskelig jobb med å holde seg innenfor budsjett.  
Både årsmøtet og styret senere burde ha sett dette og justert budsjettet. Det skjedde ikke og ble 
ikke oppdaget før årsregnskapet for 2017 kom i slutten av januar 2018.  
 
Styret vedtok å gi svømmere på høst treningsleiren en støtte på 1000,- per svømmer. Og å velge 
bort kalendersalg høsten 2017. Dette ble vedtatt i april 2017. Styret ser at det var uheldig å vedta 
dette, men beslutningen måtte tas da, med bakgrunn i antatt inntekt*  
 
Selv om utbetalte lønnsmidler ble 100.000,- mindre en budsjettert, så veier dette ikke opp for 
«tapene» på inntektssiden.  
 
*Økonomiutvalget har i 2017 sendt rekord mange søknader til stiftelser og tilsvarende. Men 
dessverre har klubben fått færre tilslag enn tidligere år. Dette er selvfølgelig leit og uheldig når 
regnskapet viser negative tall. Vi er allikevel glade for den støtten flere stiftelser har gitt.  
 
Det har vært krevende å få økonomisk oversikt. De mange inntektsposter og utgiftsposter kommer 
i bolker og ikke periodisert. Midt i året kan perioderesultat avvike stort begge veier fra 
sluttresultat. Det er flere poster på inntektssiden som kan variere kraftig (sponsormidler, støtte fra 
stiftelser). Styret anbefaler styrket fokus på disse postene, da de også kan tilbringe klubben gode 
og større midler, samt at budsjettet følges nøye opp.  
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En takk fra styret: 
 
Styret ønsker å rette en stor takk til alle utvalgsmedlemmer, trenere, instruktører, foresatte og 
aktive for den innsatsen som er gjort i 2017.  
 
Vi gratulerer alle svømmere med en rekke fremragende resultater, og takker for innsatsen. 
 
Vi ønsker det nye styret for 2018 lykke til videre. 
 
 
For styret 2017 
 
Jan Bjørneby 
Leder 

 
 

 
 


