Årsmøte 15.Mars 2018

LARVIK SVØMMEKLUBB
Dagsorden:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle Larvik Svømmeklubbs årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle Larvik Svømmeklubbs regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta Larvik Svømmeklubbs budsjett.
9. Behandle Larvik Svømmeklubbs organisasjonsplan.
10. Valg

4. Årsberetning 2017
Årsberetning består av:
1. Styrets sammensetning, tillitsverv og faste oppgaver
2. Beretninger for året 2017
a)
Styrets
b)
Sportslig
c)
Svømmeskolen
d)
Sosialt
e)
Masters
f)
Anlegg

4.1. Styrets sammensetning
Leder: Ella Cathrine Schøning
Nestleder: Torbjørn Engstrøm
Styremedlem: Atle Gulbrandsen
Styremedlem: Mads Helgaker
Styremedlem: Mailen Svan Kjær
Varamedlem: Eloisa Courts

Valgkomité:
Leder: Per Christian Solberg
Medlem: Eva Solberg
Varamedlem: Anniken Hvass
Revisorer: Leif Andersen og Ingebjørg Lia
Oppmann: Ingunn Berg
Oppmann: Mailen Svan Kjær
Oppmann: Ingfrid Svendsen (gjeldende ved årets slutt)
Styremedlem Kon-Tri AS: Leif Andersen

Antall Registrerte medlemmer 2017: 380
Det er inkludert masters, alle trenere, styret og andre som er meldt inn i klubben.

4.2 A.Styrets beretning
Styremøter
Det er avholdt 8 styremøter hvor 41 saker er behandlet.
Det har i tillegg blitt gjennomført en del drøftelser rundt bassengkanten fordi flertallet av styret har
brukt mye tid sammen der også.
Hovedfokus for styret dette året har vært å få kontroll på sosialt og trivsel for hele klubben,
tilrettelegging for svømmerne, trenere og en god økonomi.
Det har blitt jobbet ut fra utgangspunktet med fordeling av oppgaver etter veiledning fra Norges
svømmeforbund/anerkjennelsesprogrammet.
Oppgavene i styret har blitt fordelt med ansvarlige grupper for dugnadsarbeid, sportslige aktiviteter,
sosiale aktiviteter, økonomi, klubbutvikling/klubbtype. Det har blitt jobbet med å få på plass foreldre
som kan ta ansvar for ulike oppgaver, under de ulike gruppene. Der har vi noen på plass, men andre
oppgaver har vært mer vanskelig å få personer til. Dette tror vi til dels handler om at vi nå er en
svært liten konkurransegruppe, noe som gjør at det blir få å fordele oppgavene på.
•

Det har vært fokus på tett samarbeid mellom styret, Svømmeskolen og trenerne

•

Det har vært et felles foreldre/medlemsmøte i august 2017

•
Det har vært jobbet mye med å få det sosiale på plass. Bl.a. Camp LSK, en utvidet 2-dagers
Kveldeleir hvor både de eldste og yngste sov sammen.
•

Bowling, Pizza, Grøtfest m.m

Kommunikasjonskanaler som har blitt benyttet er hovedsakelig hjemmeside, Facebook og
mail.
Dugnadsvirksomhet
Våre to hoved-dugnader har vært Badevakt for Larvik kommune og Arena dugnad; både for LHK og
for arrangementer i Arena forøvrig. LHK dugnaden er dessverre utgått i høst, siden LHK ikke hadde
økonomi til å sette dette bort lenger. Kon-tri er den dugnaden som innebærer flest personer på en
dag. Her gjorde foreldre, medlemmer og svømmere en stor dugnadsinnsats. Kon- Tri vil heller ikke
fortsette i 2018, da dette arrangementer også er nedlagt. Andre dugnader som i år har blitt
gjennomført har vært kakelotterier for alle partier, Camp LSK, juleshow og rekruttstevner. Styret
ønsker å gjøre klubbens medlemmer oppmerksomme på at Krister Næss har gjort en formidabel
innsats med å selge inn andelsbrev til næringslivet i vårt område, hvor de har ønsket å bidra ved å ta
sitt samfunnsansvar ved at flest mulig skal ha muligheten til å lære seg svømming. Krister har alene
hentet inn kr 75000,- på dette.

Spesielle oppgaver:
En av styrets viktigste oppgaver er:
Lov for Larvik Svømmeklubb §18, 2b
Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak
som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget
har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig
økonomistyring
Trivsel
Styret har hatt veldig fokus på å legge til rette for at alle svømmerne skal ha det bra, bli sett,
føle mestring og kjenne trivsel i klubben. Vi har jobbet iherdig med svømmeskolen både med
kvalitet og tilgjengelighet for kurstilbud både på dagtid og kveldstid. Vi har også holdt stort
fokus på en god og ryddig økonomi, samtidig som vi har prioritert kvalitet i alle aktivitetene
våre.
Vi har vært opptatt av alle gruppene og trenerne skal fungere godt sammen.

Økonomi
Etter flere år med dels store underskudd, har økonomi selvsagt stått i fokus også i 2017. Det
er i løpet av året igangsatt en rekke tiltak som har hatt positiv innvirkning på driftsresultat og
klubbens økonomi. Styret ønsker å rette en ekstra takk til Krister Næss og hans initiativ mot
det lokale næringslivet.
Med iverksatte tiltak har klubben fått en helt annen økonomisk stilling og handlingsrom enn
de seneste år.
Tiltak som har hatt særlig positiv innvirkning:
• Bedre struktur og økt fokus på svømmeskolen. Vi har i 2017 hatt mange kurs på dagtid,
både for Larvik kommune og barnehagene i distriktet.
• Leder for LSK har stilt opp vederlagsfritt i svømmeskolen, også på dagtidskurs. Hun har
vært en stor ressurs for svømmeskolen, da vi ellers måtte hatt en ekstra ansatt til dette
arbeidet.
• Støttespillerbrev – klubben har solgt 30 andelsbevis i 2017 – dette er 3års avtaler som gir
en inntekt på 2500,- pr stk. Målsetningen er 100 totalt, med ca 1/3 hvert år. Dette for å
sikre en kontinuitet i dette arbeidet, samt sikre at jobben med fornyelser ikke blir
uoverkommelig.
• Det er kuttet i lønnsutgifter. Vi har ikke noen fulltidsansatt hovedtrener, men kun
gruppetrenere.
• Treningsavgiftene står i samsvar til tilbudet til de ulike partiene.
• Det har vært mindre bidrag til svømmere på stevner, klubben støtter kun mesterskap.
• Innkjøp av materiell har vært på minimumsnivå, og det har gjennomgående vært fokus
på å holde utgiftsnivået nede.
• God utnyttelse av hallkapasitet

Styret takker alle involverte for en flott innsats i 2017!!
15-03.18 for styret
Ella Cathrine Schøning

4.2 B. Sportslig
TRENERTEAM OG SPORTSLIG UTVALG 2017
Magnus Brathagen Lindhjem Hovedtrener / NM-gruppa frem tom mars 17. Ingen hovedtrener
resten av året.
Mange trenere har måtte dele på ansvaret for å kunne gi svømmerne et tilbud.
Grethe Lill Olufsen, B-gruppa og svømmeskoleansvarlig
Ibanez Santana, D, B og A-gruppa
Ingrid Svan Kjær, assistent NM, A og B-gruppa
Katrine Sundby Foldvik C, D-gruppa og E-gruppa
Juan Eduardo Escalada NM, A, B og C-gruppa
Eirik Lester Nilsen, vikar
Kirsten Sundby Foldvik, vikar
Rune Berg Sportslig leder, Atle Gulbrandsen fra juni 17

KONFERANSER/KURS 2017
Kompetansehelgen, Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen: 31/3 – 2/4
Deltakere fra Larvik Svømmeklubb:
Forum for svømmeskolen :
Ella Cathrine Schøning (styreleder)
Grethe Lill Olufsen Trener og svømmeskoleansvarlig
Juan Eduardo Leal Escalada Trener og instruktør
Trener-/lederkonferansen, Thon Hotel Arena, Lillestrøm: 8/9 – 10/9
Deltakere fra Larvik Svømmeklubb:
Trenerkonferansen:
Grethe Lill Olufsen (trener)
Katrine Foldvik (trener)
Juan Eduardo Leal Escalada (trener)
Kirsten Sundby Foldvik (æresmedlem, dommer)
Ibanez Santana (trener)
Lederkonferansen:
Ella Cathrine Schøning (leder)
REKRUTTSTEVNER I FARRISHALLEN, ARRANGERT AV LARVIK SVØMMEKLUBB 2017
Rekruttstevne 28/1
10 deltakere, 2 stafettlag fra Larvik Svømmeklubb.
Rekruttstevne 25/3
15 deltakere, 3 stafettlag fra Larvik Svømmeklubb.
Rekruttstevne 23/9
18 deltakere, 5 stafettlag fra Larvik Svømmeklubb.

KONKURRANSER 2017
Asker Open, Asker 6/1 – 8/1
16 deltakere.
Fredriksborglekene 14/1 – 15/1
3 deltagere.
Skagerrak Swim, Kristiansand 27/1 – 29/1
5 deltakere.
LÅMØ Sør, Sandefjord 5/2 – 7/2
10 deltakere
17 medaljer
*Se vedlegg 1 for spesifikk oversikt over resultatene.
Medaljer i LÅMØ Sør
Didrik Næss (2002)
1 gull
1 sølv
Aurora Nordal Berg (2004)
4 gull
1 sølv
Francesca Karlsen Dallago (2002)
1 sølv
3 bronse
Frøya Karlsen Dallago (2002)
1 sølv
Øystein Gulbrandsen (2006)
1 gull
1 sølv
1 bronse
Kay Sander Karsch Myrdam (2006)
1 sølv
1 bronse
Topp tre i LÅMØ Sør sammenlagt
Aurora Nordal Berg (2004) Førsteplass sammenlagt
Francesca Karlsen Dallago (2002) Tredjeplass sammenlagt
Øystein Gulbrandsen (2006) Andreplass sammenlagt

Poseidon Cup, Porsgrunn 11/3 – 12/3
15 deltakere.
NM kortbane, AdO arena 16/3 – 19/3
1 deltaker
*Se vedlegg 2 for spesifikk oversikt over resultatene.
NM Masters, Halden 24/3 – 26/3
3 deltakere
2 medaljer
*Se vedlegg 3 for spesifikk oversikt over resultatene.
SaS Open, Sandefjord 1/4 – 2/4
18 deltakere.
2 lag.
ÅM, Levanger 21/4 – 23/4
1 deltaker
*Se vedlegg 4 for spesifikk oversikt over resultatene.
Marienlyst Open langbane, Drammen 28/4 – 30/4
5 deltakere.
Aquarama Open, Kristiansand 2/6 – 4/6
19 deltakere.
4 lag.
NM langbane 2016, Trondheim 14/7 – 17/7
1 deltaker
*Se vedlegg 5 for spesifikk oversikt over resultatene.
Kveldeleir 1/9 – 3/9
Gylnarheim Kvelde, 35 deltagere fra fredag til søndag.
Treningsøkter alle grupper.
Stasjonstrening med NM for de minste.
Avsluttet med «Klubbstevne» søndag.
Grenland Tyr Cup, Porsgrunn 16/9 - 17/9
22 deltakere.
4 lag.
Horten Open, 30/9
8 deltakere
1 lag
Olavslekene, Sarpsborg 14/10 – 15/10
13 deltakere.
Overnatting på skole.

Lambertseter Open 20/10 – 22/10
8 deltakere.
1 lag
Slottsfjell Open, Tønsberg 28/10 - 29/10
8 deltakere
1 lag
Junior NM/UM kortbane, Kristiansand 16/11 – 19/11
2 deltakere.
*Se vedlegg 6 for spesifikk oversikt over resultatene.
Fjordsvøm, Sandefjord 25/11
27 deltakere.
4 lag.
Se vedlegg for utfyllende resultatlister

Larvik, januar 2018
Atle Gulbrandsen
Sportslig leder, Larvik Svømmeklubb

4.2.C. Svømmeskolen
Svømmeskolen 2017
Svømmekolen har gjennomført i praksis 3,5 kursrunder. Det har vært av type Hval, Skilpadde,
Pingvin, Selunge, Sel, Sjøløve, Lær å svømme og crawlkurs.
Det har vært 190 deltakere og 280 kursplasser er benyttet gjennom hele året som er registrert
via tryggivann.no
I siste del av juni arrangerte vi for første gang et eget opplegg over to uker, med et intensivt 8
dagers kurs som vi kalte sommersvøm. Vi endte opp med ca 25 svømmere. Det ble et
vellykket kurs, med veldig fornøyde barn, foreldre og instruktører men potensiale for flere
deltakere og bedre markedsføring i forkant av neste år bør være et mål.
Vi har vært aktive for å få til svømmeopplæring på dagtid. Vi har vært utrolig heldige ved å få
til en avtale med Larvik kommune. Vi har avholdt svømmekurs for ca 200 fem-åringer som er
skolestartere til høsten, og som går i de kommunale barnehagene i Larvik kommune. Det har
gitt oss fantastiske muligheter i forhold til å synliggjøre hva vi jobber med, sysselsetning og
ikke minst god økonomi. Det har også åpnet opp for flere interesserte kursdeltakere.
Vi har også gjennomført svømmekurs for Salbutangen Fus Barnehage, og Guriskogen
barnehage i løpet av høsten.
Vi har også hatt to runder, et på våren og et på høsten, med svømmeopplæring for Verdens
Mesteren mottaksskole. På tampen av året, startet vi også opp med et svømmekurs for enslig
ungdom med flyktningsbakgrunn. Dette fullføres i januar 2018.
Svømmekursene på kveldstid har i hele 2017 vært holdt på Hedrum Ungdomsskole.
Dagkursene har vært holdt i Farrishallen og på Tjodalyng Barne og Ungdomsskole.
Tilbakemeldingene fra kursene har vært svært gode, med noen få unntak. Vi etterstreber god
kvalitet i kursene våre, og at alle barn skal være ivaretatt og bli sett, samtidig som at alle skal
ha en progresjon i svømmekursene og forhåpentligvis føle mestring. Alle instruktørene våre
deltok i 2017 på instruktørkurs, og noen på videregående instruktørkurs. På dagtid har vi i
tillegg til den vanlige staben måttet få litt hjelp fra kjentfolk/familiemedlemmer.
Vi jobber oss inn i 2018 med mål om å være minst like opptatt med svømmekurs som vi har
vært i 2017, og for å bli enda bedre.

4.2.D. Sosialt
Camp LSK ble i 2017 arrangert som en
sesongavslutningsleir for å spre leirene (Camp
LSK og Kvelde). Endringen tilbake ble gjort på
erfaring fra 2016 der Kveldeleir ble flyttet
senere på høsten og deretter avlyst. Det var
30 deltakere og en flott sosial avslutning på
sesongen. Ekstra fokus på leiren denne gang
var livredning i sjø. Kaldt, men verdifull
erfaring for svømmerne å ta med seg. En god
spredning av deltagere i aldersspennet 08-98.
Vi vil jobbe enda mer med å få flere av de
yngre svømmerne med. Trenerne vil i forkant
snakke om og oppmuntre til deltakelse på campen.

Kveldeleir ble i 2017 arrangert som en oppstartstreningsleir første helgen i september for alle
gruppene. Det var i år 35 påmeldte og markant
bedre oppslutning enn da leiren ble avlyst i 2016. Vi
hadde denne gang valgt å arrangere leiren over 2
netter (fre—søn) med overnatting på Gylnarheim
og trening i Kveldehallen. Konseptet med lengre leir
var en stor suksess med enda tettere bånd mellom
svømmerne (…og foreldrene på dugnad). Noe
kollisjon med andre grupper som ikke hadde fått
beskjed av kommunen fredag blir læring til 2018.
Lørdag var alle på tur til Musevann som avbrekk fra
svømmehallen.
Juleshow
Det ble tradisjonen tro gjennomført juleshow 13
desember med stappfull Farrishall og god stemning.
Svømmerne fikk mulighet til å vise seg fram for
familie og hverandre. Her ble det også delt ut
innsatspokaler.
Julegrøt
Ny juleavslutning for svømmeren uken etter juleshowet med stasjonstrening med NM og A
for alle øvrige grupper. Avsluttet med julegrøt i foajeen i Farrishallen og utdeling av medaljer
og roser for strålende innsats til alle svømmerne.

4.2.E Årsrapport fra masters
Masters i 2017 har vært en liten, men aktiv gjeng. Noen trener i Kveldehallen på
tirsdager og noen trener onsdager og lørdager i Farrishallen. Begge steder med felles
badstu etter trening. Noe som gjør det sosialt og hyggelig. Den sosiale delen er nok først
og fremst badstua, da vi er mest opptatt av å trene når vi er i vannet. Samhold er viktig
også for oss. Noen av oss holder tradisjonen ved like med å gå ut på Kina'n hver siste
onsdag i mnd.
I år ble det dårlig med sommeravslutning, men noen av oss slo til på en siste onsdag og
gikk på Kina'n før sommeren også. Mens juleavslutningen i år ble med pizza i Låven hos
Kari noe som var svært så vellykket. Vi var ca 10 personer der og håper det blir flere til
neste år.
Av stevner er det kun 3 som er aktive dette året: Jorunn Engebretsen, Øyvind Røed og
Kirsten Sundby Foldvik.
Nm for masters gikk i år i Fredrikstad med disse resultatene: Jorunn Engebretsen ble nr
6 på 50 fri på 38.43. Øyvind Røed ble nr 14 på 50 butterfly på 37.34 og nr 9 på 100 IM
på 1.25.48. Og Kirsten Sundby Foldvik ble nr 1 på 1500 fri på 24.58.17, nr 1 på 400 IM
på 7.36.70 og nr 8 på 100 IM på 1.38.46. Det er over 500 deltakere totalt.
Og vår tradisjon med å dra til Åpne Københavnske mesterskap i november
opprettholdes! Her ble resultatene følgende: Jorunn 50 fri nr 6 på 38.16. Øyvind: 100 IM
nr 8 på 1.26.20 og 50 butterfly nr 10, 37.27. Kirsten: 100 IM nr 2, 1.41.75 og 100 bryst
nr 31. 1.51.34. Her er det kun premier til nr 1, men vi stilte ikke på banketten så det ble
uten premie selv med en 1. plass. Dette er et sosialt og hyggelig stevne hvert år, men i
år var det mindre enn det pleier da Nordisk mesterskap gikk i København bare en mnd i
forveien.
Det har vært noe rekruttering til mastersgruppe i 2017, så målet fra i fjor er nådd. MEN
vi ønsker oss enda fler og gjerne noen som slår følge med oss på stevner også.
Referent
Kirsten

4.2.F Anleggsgruppa
Rapport fra Anleggsgruppa 2017
Det er sendt inn søknader om støtte til et forprosjekt, spesifikt 25.000,- til en
«mulighetsanalyse», både til Vestfold fylkeskommune og til Larvik kommune.
Begge ble avslått. Fylkeskommunen måtte gi avslag begrunnet med at svømmeanlegg ikke er
nedfelt i kommunedelplanen, som er et regelkrav for å innvilge midler. Kommunen har ikke
kommet med sin skriftlige begrunnelse ennå ( jan.-18 ), men det er grunn til å tro at
kommunen ser seg lite handlingsvillig overfor dette på grunn av økonomi og prioriteringer.
Til tross for avslag er prosjekt "nytt svømmeanlegg" i Larvik nå inne i systemet, og det er gitt
politiske signaler om at kommunen vil komme tilbake og vurdere et slikt prosjekt på et senere
tidspunkt.
Det er også fulgt med på planene i indre havn som er under utarbeiding da tilrettelegging for
bading/ svømming er et av temaene her. Ulike lokasjoner for et nytt svømmeanlegg med
nasjonal standard er vurdert, og vil spilles inn til rulleringen av kommuneplanens arealdel
som vil foregå i 2018.
Anleggsgruppa har så vidt vært i kontakt med representant fra eiersiden av det nedlagte
verkstedet, Alfred Andersen. Denne var interessert i videre dialog angående vurdering om den
store verkstedhallen kunne bli et fremtidig alternativ til bassengbygg.
Videre arbeid må nok et år preges av tålmodighet, men en viss strategiplan er under utvikling
og gruppa er innstilt på å følge opp.
Anleggsgruppa har bestått av:
Birgitte Gulla Løken
Rolf Gunnar Haagensen
Per Christian Solberg

5. Behandle LSK sitt regnskap i revidert stand
Vedlegg

6. Behandle forslag og saker
• Presisering av klubbfarger. Fra LOV FOR LARVIK SVØMMEKLUBB: «Klubbens farger er
hvitt, gult og grønt.» Forslag om endring til «Klubbens logo er i hvitt, gult og grønt.
Klubbtøy er fortrinnsvis blått og hvitt.»
• Styret foreslår å øke medlemskontingenten fra 250,- til 300,- fra 2019.
Medlemskontingenten har stått stille lenge, og det ses som naturlig å øke denne med
50,- pr år. Kontingenten fastsettes i punkt 7.

7. Fastsette medlemskontingent
I hht forslag i punkt 6 foreslås det at medlemskontingenten fra 2019 settes til 300,- pr år.

8. Vedta LSK sitt budsjett
Vedlegg

9. Behandle LSK sin organisasjonsplan

10. Valg
Innstilling fra valgkommite
Vedlegg

