
Styret 2021 

● Lene Larsen - Leder 

● Anders Stenbock Haakestad – Nestleder (og stevneansvarlig) 

● Annette Stenbock Eriksen - Sekretær 

● Ivar Hove - Kasserer 

● Ole Johan Bislingen - Styremedlem 

● Max Rosén – Styremedlem 

● Lise Ekeroth - Varamedlem  

 

Fokus nytt styre 

P.g.a. utsatt frist for gjennomføring av årsmøte, ble årsmøtet gjennomført i juni 2021. Nytt 

styre rakk å gjennomføre 3 styremøter etter det. Fokus har vært økonomi, nytt 

medlemssystem, forutsigbarhet vedr. fakturering av stevner, purrerutiner/rydde opp i 

utestående fordringer, avtale med sportsbutikk og planlegging av ulike inntektsbringende 

arrangement. 

 

Annus horribilis fortsetter 

Året 2021 fortsatte i samme spor som 2020. Det ble enda et år preget av stor usikkerhet, 

gjentatte nedstengninger, treningsstopp, avlyste stevner i Norge og Sverige, avlyst julesvøm 

og klubbmesterskap, avlyst BDO Cup. 

 

Verre enn fryktet 

I løpet av det andre året i pandemien merket vi frafallet i større grad enn året før. Dette 

resulterte i reduserte medlemsinntekter, samt at vi ikke fikk arrangert de stevnene som vi 

hadde håp om. Det kunne heller ikke arrangeres kurs på samme måte som ellers for Barnas 

Svømmeskole, så inntektene der var også lavere enn hva som er normalt. I tillegg var det 

heller ikke mulig for foreldregruppa å arrangere kiosk, pga begrensninger i hvor mange som 

kunne samles, som gjorde at foreldregruppa mistet praktisk talt alle inntektene sine. Samtidig 

som at inntektene falt, bestod mange av klubbens utgifter. Klubbens utgifter er i hovedsak 

lønn. Allerde i 2020 bestemte vi oss for å ikke permittere trenerne våre, for å kunne greie å 

beholde dem i klubben. I 2021 hadde vi også en del doble lønnskostnader pga at 

karantenereglene førte til at instuktører måtte erstattes. De stevnene som ble oppretthold, var 

til stor grad stevner hvor klubben har valgt å dekke alle kostnadene, som gjorde at 

stevneutgiftene våre ble høyere enn hva vi hadde budsjettert med. Covid-støtte, og sponsing 

var heller ikke like høyt som vi hadde håpet på. 

 

Sportslig 

Det var svært få stevner vinter/vår 2021, men langbane-NM i juli ble gjennomført, om enn 

med mange begrensninger. Det ble også gjennomført Nordsjø, kortbane-NM og ungdoms-NM 

på høsten. I tillegg ble det gjennomført Nordisk mesterskap. Svømmerne presterte jevnt over 

bra, med tanke på at mange hadde spesiell oppladning i forhold til nedstengninger og sykdom. 

 

Svømmeskolen 

Svømmeskolen er en svært selvstendig enhet i klubben som driftes av de erfarne ildsjelene 

Sissel, Grete og Linn. Også Barnas Svømmeskole har merket at det har vært utfordrende tider. 

Både i forhold til begrensninger pga smittevernregler, og at generell usikkerhet i samfunnet 

fører til andre prioriteringer. Barnas Svømmeskole mottok den nyopprettede 

Kynningsrudprisen for 2021. 

 

 



Foreldregruppa 

I og med at det har vært nedstengninger og begrensninger, har det ikke vært mulig for 

foreldregruppa å opprettholde normal aktivitet. Foreldregruppa fikk med nød og neppe 

gjennomført grøtfest i desember, før samfunnet ble stengt ned igjen. 

 

Sponsorarbeid og markedsføring 

Det er i hovedsak Kai Henning Melberg som har stått for sponsorarbeid og markedsføring. 

Dette har vært utfordrende, da det har vært lite aktivitet pga pandemien. De største sponsorene 

har vært Kabi, Jensen&Scheele, og BDO. 

 

Halden Arbeiderblad 

Halden Arbeiderblad er svært samarbeidsvillige, og skriver gjerne om 

svømmeklubben/svømmeaktiviteter så lenge vi holder dem oppdatert om hva som skjer. Det 

har naturlig nok blitt mindre svømmestoff i HA, som er resultat av lavere aktivitetsnivå enn 

ellers. 

 

Samarbeide med HIR 

Haldesns Svømmeklub har bidratt der vi har kunnet, på arrangement hvor HIR har vært 

involvert. Vi stilte opp som instruktører da Halden kommune/HIR arrangerte Sommerskole, 

og vi deltok på en åpen dag for barneidretten. Utover det har det vært jevnlig kontakt i 

forbindelse med støtte til enkeltpersoner, og støtteordninger til klubben. 

 

Samarbeide med Praktikertjenesten 

Vår regnskapsfører er Praktikertjenesten/Gry Lindhaugen, hvilket fungerer godt. Vi har 

forsøkt å gå opp nye rutiner, for å gjøre arbeidet lettere både for klubben og for Gry. Vi har 

fått ryddet opp i uteståede fordringer, vi har blitt bedre på å purre, og vi har fått mer struktur 

på faktureringer. Vi har som mål at dette skal bli enda bedre i 2022. I forbindelse med at 

uapproberte svømmere nå er registrert i systemet til NIF, kommer også Gry til å fakturere 

disse fra høsten 2022. Gry fakturerer ikke lenger lisenser, da dette sendes ut via MinIdrett, 

etter input fra klubben. 

 

Samarbeide med Norges Svømmeforbund 

Samarbeidet med svømmeforbundet fungerer fint, når vi har noe vi ønsker å drøfte, men det 

har ikke vært mye slike saker i 2021. De vi har mest kontakt med er Tor Arne Volden og John 

Erlend Christensen,  som alltid er tilgjengelige for diverse spørsmål og avklaringer. 


