
Årsberetning for styret 2022 
 
Styret 2022 
● Lene Larsen - Leder 
● Anders Stenbock Haakestad – Nestleder (og stevneansvarlig) 
● Annette Stenbock Eriksen - Sekretær 
● Ivar Hove - Kasserer 
● Håkon Ekeroth - Styremedlem 
● Max Rosén – Styremedlem 
● Lise Ekeroth – Styremedlem 
● Jørgen Stavang Andersen - Varamedlem  
 
Styret har hatt 9 møter i 2022.  
 
Fokus på økonomi 
Halden Svømmeklub gikk i minus med ca. kr. 400.000,- i 2021. Underskuddet skyldtes i 
hovedsak manglende inntekter som et resultat av Corona-restriksjoner. Minusen førte til at vi 
bestemte oss for hyppig oppfølging av økonomien for 2022. Halvveis inn i 2022, så det 
imidlertid ikke spesielt bra ut, og det var i hovedsak lønnskonstnadene som var høye, i tillegg 
til at noen stevner ble atskillig dyrere enn antatt. Gjennom høsten greide vi å begrense 
kostnadene. Det ble gjennomført mange kurs i regi av Barnas Svømmeskole, samt ordinær 
virksomhet på andre områder av svømmeskolen.  
 
Trenersituasjonen 
På vei inn i sommerferien får klubben beskjed om at klubbens hovedtrener, Stefan Andersson, 
ønsker seg hjem til Sverige, og han har allerede fått tilbud om en jobb der. Da Stefan alltid har 
opptrådd veldig ryddig om bra, ønsket vi å være greie tilbake, og vi lot han få slippe 
oppsigelsestiden sin i klubben. I tillegg var det mange av de andre instuktørene som flyttet 
pga av studier, og da august kom, så det mildt sagt glissent ut på instruktørfronten. De 
uapproberte partiene + C-partiet greide vi å løse med å trekke inn tidligere svømmere, samt at 
vi fikk inn en student fra høgskolen. I forhold til A og B gikk vi ut på trenerjakt umiddelbart 
da vi fikk beskjeden om at Stefan kom til å flytte. Mens vi brukte store deler av høsten til å 
intervjue og prøve ut flere ulike trenere, stilte Anders Stenbock Haakestad, Jan Bjørneby og 
Annette Stenbock opp på en mesterlig måte, og tok fullt ansvar for A- og B-partiene. I 
begynnelse av november landet vi på å ansette Piotr Ludwiczak i et engasjement – i første 
runde runde frem til langbane-NM i juli 2023. I skrivende stund har Piotr kommet godt inn i 
jobben med svømmerne, og det er god stemning og ca. 26 svømmere på A- og B-partiet til 
sammen.  
 
Sportslig 
I februar 2022 forsvant de aller fleste Covid-restriksjoner og året har vært tilnærmet normalt i 
forhold til stevner. Det var fortsatt en del sykdom blant svømmerne gjennom vinter og vår, og 
det har nok også vært en del forkjølelse og luftveisinfeksjoner utover høsten – antagelig som 
et resultat av at vi har hatt lite sånt da vi levde med restriksjoner. Det har allikevel vært mange 
gode prestasjoner og mange personlig beste gjennom sesongen. 
 
Svømmeskolen 
Svømmeskolen som driftes av de erfarne ildsjelene Sissel, Grete og Linn, har hatt et godt år 
med tilnærmet normal aktivitet. De har også tilbudt opplæring til barnehagebarn, som ikke har 



vært mulig siden 2019. Opplæringen har vært gitt de første to ukene i sommerferie, da dette 
foregår på dagtid og vi trenger at instruktørene har fri fra skolen.  
 
 
 
Foreldregruppa 
Foreldregruppa har også kommet tilbake til normal aktivitet i løpet av året. Gjennom hele året 
arrangerer foreldregruppa kiosk på Remmen på søndager, i forbindelse med at Barnas 
Svømmeskole kjører kursaktivitet. Dette kom i gang så fort det var rom for det. I tillegg har 
det vært to klubbmesterskap (mars og desember), samt sommeravslutning. En utfordring er 
imidlertid å rekruttere nye foresatte til foreldregruppa, hvilket gjør situasjon mer krevende for 
de ildsjelene som deler på oppgavene. Rekrutteringsarbeidet fortsetter kontinuerlig.   
 
Sponsorarbeid og markedsføring 
Det er i hovedsak Kai Henning Melberg som har stått for sponsorarbeid og markedsføring. De 
største sponsorene har vært Kabi, Jensen&Scheele, McDonalds 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. Vi 
har god dialog med Sebastian Backe Eriksen, som nå er leder for sporten i HA. 
 
Samarbeide med HIR 
Haldens Svømmeklub har bidratt der vi har kunnet, på arrangement hvor HIR har vært 
involvert. I løpet av året som gikk hadde vi stand med motstrømsbasseng da det ble 
arrangertåpen dag for barneidretten. Utover det har det vært jevnlig kontakt i forbindelse med 
støtte til enkeltpersoner, og støtteordninger til klubben. På våren 2022 hadde vi 14 ukrainske 
barn som medlemmer av svømmeklubben, og vi mottok støtte fra HIR blant annet i 
forbindelse med dette. 
 
Samarbeide med Siffer 
Vår regnskapsfører er Gry Lindhaugen, hvilket fungerer godt. Tidligere hadde vi avtale med 
Praktikertjenesten, men både ansatte og avtale ble overført til Siffer. Det er Caroline Tveit 
som nå kjører lønningene for oss. I forbindelse med at uapproberte svømmere nå er registrert i 
systemet til NIF, har Gry fakturert både disse og de approberte svømmerne fra høsten 2022. 
Gry fakturerer ikke lenger lisenser, da dette sendes ut via MinIdrett, etter input fra klubben. 
Det er  
 
Samarbeide med Norges Svømmeforbund 
Samarbeidet med svømmeforbundet fungerer fint, når vi har noe vi ønsker å drøfte. Vi var 
blant annet i kontakt med dem da vi holdt på med ansettelsesprosessen. Vi har også hatt god 
hjelp i forbindelse med å melde svømmere på stevner i verktøyet Medley.no. De vi har mest 
kontakt med er Tor Arne Volden og John Erlend Christensen,  som alltid er tilgjengelige for 
diverse spørsmål og avklaringer. 
 
Med vennlig hilsen 
Lene Larsen 
Leder Haldens Svømmeklub 


