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Det siste året har vært svært spesielt pga Covid-19. Det har vært mye rettledning rundt

smittevernregler, og vurderinger av om det har vært OK å kjøre treninger eller ikke. Det har

også vært problemstillinger i forhold til instruktører i karantene, samt at treneren til

A-partiet i seks uker ikke fikk komme inn fra Sverige til Norge. Det må i den forbindelse

nevnes at vi har utrolig løsningsorienterte instruktører, som stiller opp som vikarer på svært

kort varsel, og de ordner opp seg imellom. Selv tidligere instruktører stilte opp for klubben i

den perioden bassenget var åpent, men at treneren satt fast i Sverige. Vi har ikke måttet

avlyse en eneste trening pga mangel på instruktør. Det har vært utfordrende for

instruktørene med jungelen av regler, som har endret seg omtrent annenhver uke. Der har

HR-avdelingen med god hjelp av Grete Rindahl forsøkt å rettlede dem best mulig. I perioder

hvor det kun har vært lov å trene utendørs, har instruktørene også hatt behov for å drøfte

utendørs treningsopplegg, og ved noen anledninger fikk nestleder mulighet til å stille opp

som barmarkstrener for en gjeng kjekke svømmere. I håp  om at det skulle bli mulig å kjøre

medarbeidersamtaler ansikt til ansikt, ble dette skjøvet på så lenge at det dessverre utgikk til

slutt. Instruktørene fikk kun lønnsforhøyelse, men ingen samtale. Det har også blitt ryddet

og justert i ansvarsområder, og flere oppgaver har blitt lagt over til sportslig leder, som er

den beste til å utføre disse oppgavene. Her bør det gjøres en årlig avstemming, og se at man

har samme oppfatning av arbeidsfordelingen. Instruktørene har mottatt lønn gjennom hele



året, uavhengig av nedstenginger eller ev. karantene. På den måten har vi signalisert at vi er

fornøyde med instruktørene og ønsker å ta godt vare på dem. Nå krysser vi fingre for at

smitten slås ned tilstrekkelig til at vi kan organisere svømmesporten på den måten vi ønsker,

med trening og stevner for alle.
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