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ÅRSMØTE I ELVERUM SVØMMING FOR 2002
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1. STYRETS SAMMENSETNING
Leder
Nestleder/BS-ansvarlig
Styremedlem
Kasserer
Økonomi/sponsoransvarlig
Sekretær

Jørn Erik Ovesen
Jannicke Landmark Dølbakken
Anne Berit Helgeby
Hege Rønning
Kjetil Aasbakken
Mona Volsdal

Vararepresentanter

Audhild Schulstad
Ola Mørkhagen
Mia Aasbakken

Svømmernes representant i Styret:
Revisorer

Henning Holter Christensen
Marit Skramstad
Marit Riise Midtun
Solvår Dahl

Valgkomité

2. MØTEVIRKSOMHET
I 2002 har det vært avholdt 16 styremøter og 4 trenermøter. Elverum Svømming har deltatt på
2 møter i Hedmark Svømmekrets og 2 møter i Elverum Idrettsråd.

3. MEDLEMMER
Jenter:
Aldersgrupper
Konkurranseutøvere
0-5
16
6 - 12
54
13 - 19
10
20 - 25
26 Gutter:
Aldersgrupper
Konkurranseutøvere
0-5
20
6 - 12
80
13 - 19
12
20 - 25
26 Totalt jenter/gutter:
192
Totalt ant medlemmer:
248
Økning fra i fjor:
23
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Mosjonister

Ledere og andre

18

4
2
14

Mosjonister

Ledere og andre

18

1
1
16
38

4. Konkurransesvømmerne Elverum Svømming
Rune Alme er hovedtrener for Elverum Svømming. Hovedtreneren har ansvaret for trenere og
svømmere på A-, B-, C-partiet, og Rekruttpartiet. Disse partiene utgjør pr.31.12.2002
32 svømmere og 5 trenere.
Rune Alme beretter følgende om virksomheten til konkurransesvømmerne i 2002:
Kalenderåret 2002 har vært en eneste stor opptur for Elverum Svømming. Jeg skrev i fjor at
året 2001 var det beste året resultatmessig på mange år. 2002 har vært enda bedre!
Det har vært mange høydepunkt, både når det gjelder bredde og topp. Uansett ble verden litt
annerledes etter søndag 7.juni 2002. Stedet var PIR-badet i Trondheim, og anledningen var
finalen på 50 m bryst for damer under Norgesmesterskapet i svømming. Etter en litt beskjeden
forsøkstid, klinte Anette Melissa Høye til med en kjempetid i finalen, 33.56, og tok NM-gullet
foran storfavoritten Anne-Mari Guldbrandsen. Det var helt rått! En stor tropp med supportere
fra Elverum tok helt av!
Sommerens langbane-NM gav flere gode resultater. Anette svømte også meget bra på 100 m
bryst, og tok en flott sølvmedalje. Den prestasjonen var nesten mer overraskende enn gullet på
50 m bryst. Tida 1.13.55 er også meget bra.
Ingvild Riise Midtun gjennomførte sitt siste langbanemesterskap som junior. Hun fikk også
med seg to medaljer fra Trondheim. Hun tok sølvet på 100 m fri, og bronse på 50 m fri.
Fasiten fra NM ble altså 1 gull, 2 sølv, og 1 bronse. I tillegg hadde vi med jentelag på
stafettene, de fleste her var NM debutanter, og gjorde flott innsats med personlige bestetider
på alle startene. På stafettene svømte Maren Volsdal Skirbekk, Andrea Volsdal Skirbekk,
Thanh Ngan Nguyen, og Mia Aasbakken.
Tidligere på året ble årsklassemønstringen, ÅM, arrangert i Stavanger. Her ble Martin
Skramstad nr.5 sammenlagt i sin årsklasse. En meget bra prestasjon, Martin kan vi få mye
glede av i fremtiden! Atle Løhren Hess deltok også på ÅM. Hans største prestasjon der var
400 m fri, som han svømte på 4.20.20. En tid som gjorde at han kvalifiserte seg for
juniorlandslaget! Det som var litt synd, var at juniorlandslaget hadde hatt sin siste samling for
sesongen! Nå er det nye tider og krav som gjelder, så han får stå på videre.
I begynnelsen av desember til juniornorgesmesterskapet på kortbane, arrangert på
Idrettshøyskolen i Oslo. Dette skulle bli Ingvild sitt mesterskap! På mesterskapets første dag
slo Ingvild til, og knuste hele finaleheatet på 200 m fri. Ingvild ble norsk juniormester på 200
m fri på tiden 2.06.63, - en meget bra tid! Ingvild svømte dagen etter en meget jevn finale på
50 m fri, hvor hun tok sølvet på tiden 27.45. Finalen på 100 m fri ble spennende. Det ble en
kamp mellom Ingvild og Elisabeth Jarland fra Bergen. Elisabeth dro det lengste strået, men
Ingvild svømte meget bra, og ble nr.2 på 58.54.
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Ingvild var eneste som svømte individuelt på jr.NM, men jentene var med på stafetter her
også. Den samme gjengen som i sommer, i tillegg til Hedda Holter Sollien, gjorde alle en flott
innsats med nye personlige rekorder.
Dette har vært høydepunktene sportslig gjennom året som gikk. I tillegg har vi sett at så godt
som alle svømmerne har hatt fremgang.
Vi har klart å holde på svømmerne våre, og nye svømmere har blitt flyttet oppover i systemet.
Vi håper vi er ferd med å utvikle større gjeng med svømmere på høyere nivå.
Trenersituasjonen i 2002 har vært stabil. Undertegnede har vært hovedtrener, og har hatt
ansvaret for treningen av AB-partiet. Tore Bjørnstad har vært min hjelpetrener gjennom hele
året. Kaja Løhren Hess og Anna Holter Sollien har trent C-partiet. Fra høsten 2002 startet vi
et nytt Rekruttparti, dette har blitt trent av Audhild Too Køhl og Maren Volsdal Skirbekk.
Fremtiden ser lys ut hvis vi klarer å ha et tilbud som fenger, og som gjør svømmerne bedre.
Det gror godt nedover i rekkene, så alt er opp til oss.

5. IRENE DALBY CUP 2002
Irene Dalby Cup (IDC) er et stevne for de yngste svømmerne, som ikke har nådd
konkurransealder. Dette er et flott tilbud til denne aldersgruppen, slik at de får en god følelse
ved å være med på svømmestevner. Det er i løpet av 2002 avviklet 4 IDC stevner, hvorav to i
vårsesongen som inngår i sesongen 2001/2002.
Lørdag 9. februar arrangerte Odal Svømmeklubb miljøsamling med overnatting på Skarnes.
Selve IDC stevnet ble avviklet søndag. Både miljøsamlingen og stevnet hadde god
oppslutning fra våre svømmere. Tradisjonen tro ble avslutningsstevnet for sesongen holdt på
Flisa den 21. april med Solør Svømmeklubb som arrangør. Vi stilte med en fyldig tropp
gjennom hele sesongen, men måtte se oss slått av Stange Svømmeklubb. De fikk da napp i
vandrepokalen som ble satt opp forrige sesong.
Sesongen 2002/2003 hadde sitt første stevne i Rena Leir 13. oktober med Rena Svømmeklubb
som arrangør. Fortsatt er oppslutningen meget god om Irene Dalby Cup, og vi fikk en god
start på sesongen med mange utøvere i mange forskjellige øvelser. Vi fikk en knapp ledelse
på Stange – da det fortsatt er Stange og Elverum som har flest deltakere i cupen.
Lørdag 16.november hadde Elverum tatt på seg oppgaven å arrangere sesongens
miljøsamling. Dessverre ble oppslutningen blant de andre klubbene så lav at arrangementet
måtte avlyses. Dette var meget beklagelig da styret og støtteforeningen hadde lagt ned et stort
arbeid og utarbeidet et fint program for samlingen. En mulig årsak til den lave oppslutningen
kan være årstiden, vi vil imidlertid forsøke igjen i 2004 – på ettervinteren eller våren. Under
stevnet på søndagen ble det imidlertid rekord, det deltok i alt 151 svømmere og disse var igjen
med på 368 starter. Tross den store deltakelsen ble stevnet avviklet raskt og greit.
Vi klarte på hjemmebane å øke ledelsen med noen få poeng på Stange Svømmeklubb, så her
kan det bli lite som skiller når poengene skal fintelles etter siste stevnet til våren.
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Det har under hele sesongen vært en positiv holdning fra foreldre/foresatte – både når det
gjelder kjøring og å hjelpe til under stevnene.
I sesongen 2000-2001 ble Elverum Svømming vinner totalt av Irene Dalby Cup og tok første
napp i vandrepokalen.

6. TRENINGSAVGIFTER I 2002
Treningsavgifter pr halvår:
A-partiet:
B-partiet:
C-partiet:
Rekrutt:
BS:

Kr. 1.000,Kr. 900,Kr. 800,Kr. 700,Kr. 500,-

Voksne Nybegynner Kr.
Voksne I
Kr.
Voksne II
Kr.

600,600,400,-

Søskenmoderasjon: kr. 50,- pr barn
Trenere: Gratis
Assistenter: 50% reduksjon på kontingent, ingen søskenmoderasjon
Styrets medlemmer, med unntak varamedlemmer: Gratis

7. TRENERSITUASJON
I 2002 har vi hatt en stabil trenerstamme, med noen opprykk fra assistentnivå til instruktører.
De fleste er autoriserte instruktører da vi høsten 2001 og høsten 2002 fikk kjørt flesteparten på
BS kurs om begynneropplæring. Dette styrker kvaliteten på BS-partiene, men vi trenger
ytterligere skolering på videregående plan.
Faste vikarer i trenerstammen er fortsatt ønskelig, men vi ser at ”gamle” trenere ofte stiller
opp som vikarer ved behov, samt at trenerne er flinke å bytte seg imellom. Det må likevel
jobbes kontinuerlig fra styret for å få i stand faste vikarer.
Gjennomtrekken fra tidligere ser ut til å ha stabilisert seg litt, og vi har ved utgangen av 2002
en ganske sterk trenerstamme.
Videregående kurs er både et ønske fra trenernes side, og en nødvendighet for å sikre god
kvalitet i svømmegruppa. Det er også viktig at vi får tatt vare på den trenerstammen vi i dag
har klart å etablere, ved både motivasjon og skolering. Styrets oppgave er å tilrettelegge slik at
trenerne får tilbud om å delta på kurs.
Elverum Svømming fikk i 2002 ny hovedinstruktør for BS, Audhild Too Køhl. Audhild vil ha
det faglige ansvaret for BS-instruktørene og være en avlastning for hovedtrener når det gjelder
Barnas Svømmeskole. Vi vil nå også ha muligheten til å arrangere egne BS kurs i Elverum.
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Rekrutt- og konkurransepartiene har kvalifiserte trenere, men også her må vi jobbe for å
motivere og gi faglig påfyll, slik at vi opprettholder standarden og makter å ivareta de
svømmerne som satser, sammen med rekruttene som er på vei opp.

8. DOMMERE/INSTRUKTØRER:
Hovedinstruktør BS:
BS – instruktører:
Trener II:
Kretsdommer:
Forbundsdommer:

1 stk
13 stk
2 stk
2 stk
1 stk

9. BARNAS SVØMMESKOLE
2002 hadde vi en enorm pågang til Barnas svømmeskole, og da vi ved vårterminens start
hadde lange ventelister, opprettet vi flere partier på Selunge og Sel ved Søbakken skole.
Høsten 2002 fikk vi gjennomslag i kommunen for mer bassengtid, og vi disponerer nå
Svømmehallen hele torsdag. Dette er en klar forbedring som gjør at vi nå bedre kan
tilfredsstille behovet for svømmeopplæring i Elverum.
Vi har fortsatt ventelister på de minste partiene, særlig Selpartiene, men har foreløpig ikke
trenerkapasitet til å opprette flere partier.

10.SVØMMEOPPLÆRING FOR VOKSNE
Vårterminen 2002 fortsatte vi med svømmeopplæring for voksne. To fullsatte partier ved
Hernes Instituttet, samt et mindre parti for de som faktisk svømte, men fortsatt var utrygge i
dypt vann, ble kjørt på Søbakken skole, kombinert med klippekort i svømmehallen.
Deltagerne på alle partiene har vist stor glede over både å være i vannet, leke og overvinne
egen utrygghet. Flere har lært seg å svømme, og alle har blitt tryggere i vann.
Høstterminen reduserte vi til 1 parti på Hernes, men uten den store oppslutningen vi tidligere
har hatt. Voksenopplæringen tar derfor en pause, men det er kommet tilbakemeldinger om at
dette er en aktivitet som er både ønskelig og behov for.

11.ØKONOMI
Aktiviteten i 2002 har vært stor. Enda større enn tidligere år, og det gir høyere inntekter, men
også høyere utgifter. Inntektene er økt med kr 90 324, mens utgiftene er økt med
kr 154 153 fra 2001 til 2002. Dette innebærer at driftsresultatet har minket med kr 66 980 fra
2001 til 2002.
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 Pga av økt aktivitet i gruppa har vi også hatt behov for å øke bassengtiden. Resultatet
av dette er at svømmegruppa fra og med høsten 2002 har fått en vesentlig økning i
hall-leien.
 Både inntekter og utgifter i forbindelse med stevner er vesentlig høyere enn fjoråret.
 Høyere nivå på svømmerne gir høyere kostnader i forbindelse med trening og stevner.
 Offentlig tilskudd har økt, men kompenserer ikke fullt ut for økt hall-leie.
2 002
Inntekter:
Offentlig tilskudd
Salg
Stevner
Lotterivirksomhet
Kontingenter
Sponsorer
Div gaver
Sum inntekter

66 306
2 765
195 723
59 000
148 750
33 631
2 000
508 175

2 001
49 986
4 825
123 473
54 013

Noter:
Lotterivirksomhet :
Penger fra støttegruppa
Dugnad for Nycomed

141 400
40 265
3 889
417 851

Ikke førte utgifter i forbindelse med
treningsleir på Lanzarote er tatt med
for å samle alle utgifter og inntekter for
dette på samme året.

Utgifter
Hall leie
Gruppene
Stevner
Utstyr
Forsikring
Administrasjon
Sum utgifter

80 013
121 596
267 271
22 661
1 000
9 336
501 877

53 477
97 381
160 042
25 757
4 560
6 508
347 724

Ikke førte utg. Lanzarote
Driftsresultat

3 150
3 147

70 127

Finans
Renteinntekter
Renteutgifter
Netto finans

10 467
529
9 938

Årsresultat

13 085

Inntekter for reklameskilt i
svømmehallen for 2002 er ført i
regnskapet for 2001, mens inntekter
for reklameskilt i 2003 blir ført i
regnskapet for 2003.

6 806
900
5 968
76 034

Regnskapet legges frem med et overskudd på kr 13 085 mot et overskudd i 2001 på kr 76 034.
Resultatreduksjonene siste år er på kr 66 980,-.
Elverum Svømming har redusert sine bankinnskudd fra kr 216 485 til kr 201 438. av dette
disponerer svømmerne kr 20 025 i form av dugnadspenger fra ”Jakt- og Fiskedagene” på
Skogbruksmuseet.
Kostnadene ved aktiviteten i 2002 har økt mer enn inntektene. Så lenge driften går med
overskudd er ikke dette et problem. Allikevel representerer dette en klar utfordring.
Elverum Svømming har fremdeles en solid økonomi med god likviditet. Dette må vi ta vare
på med god styring av økonomien. Dette vil også i framtiden gi oss et godt fundament til
videre satsing på høy aktivitet og stor bredde.
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12.SPONSORSVØM
Det ble en meget bra oppslutning på årets Sponsorsvøm arrangement som har blitt en
tradisjon. I løpet av to timer svømte 15 konkurransesvømmerne så langt som mulig. På
forhånd hadde de sikret seg ulike sponsorer, dette kan være firmaer eller enkelt personer, som
støttet svømmerne med et beløp pr. svømte meter eller et fast beløp for hele arrangementet.
Vi fikk inn nesten kr. 32.000,- på dette arrangementet fra 60 forskjellige sponsorer.

13. DUGNAD
Konkurransesvømmerne har også i år gjennomført dugnad under ”De Nordiske Jakt- og
Fiskedagene” på Norsk Skogbruksmuseum. Svømmegruppa hadde ansvaret for billettsalget.
Det ble også utført dugnader i forbindelse med Sponsorsvøm. I tillegg legger foreldrene ned
en betydelig innsats med kjøring til og fra stevner og treningsleire. I april fikk vi et
pakkeoppdrag fra Nycomed Pharma, der foreldre og svømmere arbeidet til sammen i 4 dager.

14. STØTTEGRUPPA
Støttegruppa har hatt ansvar for :
 Kiosksalg og loddsalg under egne stevner (Klubbmesterskap, IDC og Julesvøm)
 Kakelotteri
 Sommeravslutning i Rolvshallen
 2002: Planlegging av miljøsamling
Aktivitetene har vært gjennomført i stor stil og gitt et betydelig bidrag til klubbkassa

15. UTFORDRINGER FOR ELVERUM SVØMMING
Det må stadig jobbes aktivt med rekruttering av trenere og assistenter. Selv om vi nå har fått
en solid trenerstamme, vil det alltid være noen som faller fra, og det vil stadig være behov for
nye. Påfyll og opplæring på teknikk bør også prioriteres i form av kurs internt og via
svømmekrets.
Mål for BS:
 Gi best mulig vann/svømmeopplæring til alle aldersgrupper
 Gi målrettete tilbud
 Øke rekrutteringen til konkurransepartiene
 Utnytte bassengkapasiteten
Styrets utfordring:
 Øke kompetansen hos trenerne samt styrke, motivere og utvide den trenerstammen som vi
har i dag
 Øke rekrutteringen til konkurransepartiene
 Vurdere arbeidsfordelingen i styret
 Engasjere foresatte til enkeltoppgaver, tillitsverv, arrangementer, stevner og prosjekter
 Fortsatt selge og fornye, samt vedlikeholde, reklameplassene i svømmehallen
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Utnytte bassengtiden i svømmehallen bedre
Vurdere eget tilbud til større barn som ikke er svømmedyktige, eventuelt i samarbeid med
skolene i Elverum
Vurdere nytt voksen parti fra høsten 2003

Vi vil i løpet av 2003 arrangere 4 samlinger for instruktører og assistenter.
Vi går inn i en strammere periode økonomisk. Dette innebærer at styret får større utfordringer
i å få endene til å møtes.

16.Diverse
Vi minner om vår hjemmeside på Internett som blir løpende oppdatert http://www.dive.to/elverum
Elverum Svømming ønsker også å nevne det gode samarbeidet vi har med Elverum
Svømmehall i forbindelse med trening og avvikling av stevner.

Elverum den 28.januar 2003
Styret i Elverum Svømming

Hege Rønning
Kasserer

Kjetil Aasbakken
Sponsoransvarlig

Anne Berit Helgeby
Styremedlem

Jannicke L Dølbakken
BS-ansvarlig

Jørn Erik Ovesen
Leder

Mona Voldsdal
Sekretær
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Elverum Svømming takker sine samarbeidspartnere:

A. & K. Nilsen AS
ABB Installasjon A/S
Ada's Frisørsalong
Kremmertorget Ur-forretning
Bekkevolls Transport
Brødrene Østbye
Brønsjen Lunsjkafé AS
Carisma Optikk Compagnie
Café Fryd og Gammen
Datamax
DnB Elverum
Dyrhoff AS
Elmontasje
Elverum Apotek
Elverum Blikkenslagerverksted AS
Elverum Blomsterforretning
Elverum Dyreklinikk
Elverum Sport AS
Elverum Sport Bilsalg AS
Forestia AS
Frisørmester Wiker
Gofoten Fotklinikk
Hagen Sport
Kiwi avd 205
Basthjørnet Servicenter & Gatekjøkken
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Martin M. Bakken AS
Montér Elverum
Nopal AS
Nycomed Pharma AS
Oscar Skibnes A.S
Oskar Olsen & co eftf. a.s
Ourom Auto
Peppes Pizza
Rema 1000 Glommen
Rema 1000 Torget
Rena Sport AS
SB-Engineering &Trading
Scan Video
Sjåtil & Fornæss
Skjerves Eftf.
Sparebanken Hedmark
Sperre Støperi AS
Svensgaard Installasjon
Tannlege Sjølie
Thv. Silkebækken A/S
Torvet Frisørsenter
Tory Vaskeri
TreHvit Møbler
Yngvar Christensen AS
E-dekor

