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Innledning
Arbeidet med virksomhetsplan for Drammen Svømmeklubb startet med klubbveileder Trude
Halvorsen fra svømmeforbundet høsten 2014 og videre utviklet gjennom 2015. Den ble godkjent
og vedtatt av klubbens årsmøte i 2016
Utgangspunktet for planen er resultatet fra samlingen som alle foreldre ble invitert til på Tollboden
hotell 10.11.2014. Resultatet fra samlingen er så arbeidet videre med i styret.
Planen definerer vår visjon, vårt verdigrunnlag og vår virksomhetside.
Det er styrets ønske at denne planen skal være et tydelig uttrykk for hva slags klubb vi ønsker å
ha, og at denne planen skal være et arbeidsdokument som følger oss i planleggingen av
klubbens virksomhet.
Hele eller deler av virksomhetsplanen revideres etter behov, mens handlingsplandelen av
dokumentet skal revideres før hvert årsmøte i perioden desember-februar.
Virksomhetsplanen tas opp til fornyet behandling på hvert årsmøte og den skal alltid tas opp på
første styremøte etter årsmøtet.

Drammen Svømmeklubb
Drammen svømmeklubb ble stiftet 25 august 1925 av svømmeinteresserte i miljøet rundt
utebadet på Risgarn. I en rekke år forgikk trening og konkurranser i elva før svømmehallen på
Bragernes stod klar i 1938. I 1965 fikk klubben tilgang til utebasseng da Marienlystbadet stod
ferdig med sine 6 baner og 50 meters basseng. Ytterligere tilskudd til bassengkapasitet kom i
1979 når bydelsbadet på Galterud stod ferdig. Galterudbadet ble dermed treningsarena for DSK i
en årrekke inntil det nye anlegget på Marienlyst sto ferdig i 2008. I løpet av sine 90 år har klubben
arrangert en rekke NM både ute og inne. Sportslig har klubben fostret mange meget habile
svømmere, og frem til utgangen av 2015 har klubben høstet 7 gull, 19 sølv og 18 bronser i NM.
Våre HC utøvere har høstet en mengde medaljer gjennom de senere årene og sist i VM 2015 et
sølv på 400 fri for herrer ved Andreas Bjørnstad.
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Medlemsutvikling
Tabellen under viser medlemsutviklingen i klubben de siste årene. Klubben har en målsetning om
å passere 1000 medlemmer og kursdeltagere innen 2020.

Antall
kursdeltagere
Antall
aktive
Antall
masters/
treningsparti
Totalt antall
medlemmer

2010

2011

2012 2013 2014 2015

2020

2025

156

220

321

418

517

453

1000

1200

109

64

70

80

78

60

150

225

12

13

14

15

15

15

40

40

277

297

405

513

610

528

1200

1500

Organisering av Drammen Svømmeklubb.
Klubbens vedtekter er klubbens lover, disse ble sist endret på årsmøtet 20.03.2002 og formelt
godkjent av Buskerud Idrettskrets den 09.07.2002.
Klubben har et styre bestående av seks faste medlemmer og to varamedlemmer. Styret velges
på årsmøtet. Årsmøtet velger i tillegg revisor og en valgkomite bestående av 2 personer.

Informasjon om drift og organisering av klubben
Årsmøtet er klubbens øverste organ. Styret velges på årsmøte med 6 medlemmer + 2
vararepresentanter hvor av styreleder og nestleder velges slik at ikke begge skiftes på samme år.
Utvalg og øvrige tillitsvalgte:
Sportslig utvalg: Klubbens hovedtrener, trener for yngre utøvere, oppmann, kursansvarlig,
ungdomsrepresentant, styreleder eller nestleder samt ett styremedlem.
Oppmann: Oppmann fungerer som oppmann for hele klubben og er blant annet ansvarlig for alle
påmeldinger til stevner samt organisering av treningsleir i samarbeid med styret/ hovedtrener.
Foreldrekontakt B-gruppen: Samarbeider med oppmann. Formidle informasjon og bistå ved
påmeldinger til stevner og annet.
Foreldrekontakt C og D gruppa: Samarbeider med oppmann. Formidle informasjon og bistå med
påmeldinger til stevner og annet.
Aktivitetskomite: Ansvar for klubbens arrangementer.
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Styreleder er klubbens daglige leder så lenge klubben ikke har ansatt i denne funksjonen.
Klubben har ansatt hovedtrener i ca. 70% stilling med ansvar for all sportslig utvikling samt
arbeidsledelse for øvrige trenere.
Klubben har en kursavdeling med 9 instruktører og ansatt kursansvarlig i 50% stilling.
Kursansvarlig rapporterer til styreleder.

Organisasjonsplan for Drammen svømmeklubb 2016-2020

Årsmøtet i
DSK

Revisor

Valgkomité

Styre-/
Daglig leder

Nestleder

Sekretær

Kasserer

Styremedlem

Styremedlem

Oppgaver og retningslinjer i styret og utvalg
Rollebeskrivelser for styret er dokumentert i egne dokumenter tilgjengelig på klubbens
hjemmesider. Se vedlegg 1
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Visjon, verdier og virksomhetsidé
Visjon
Vi skal skape begeistring, vennskap og trygghet i alle ledd i vår klubb. Vi skal være samfunnsbyggende og skape gode resultater både i topp og bredde.

Verdigrunnlaget for Drammen Svømmeklubb
Være et åpent og inkluderende idrettsmiljø
Svømming for alle, tilpasset eget ferdighetsnivå̊ og ambisjoner.
Respekt, toleranse og likeverd
Vår aktivitet skal preges av frivillighet, åpenhet og ærlighet
Klubben skal være inkluderende og ansvarsbevisst.

Virksomhetside
Drammen svømmeklubb skal være den viktigste tilbyder av grunnleggende svømmeopplæring for
barn og unge i drammensregionen. Vi skal gi et godt og variert treningstilbud til alle samtidig som
ungdommer i regionen som ønsker å satse mot et høyt nasjonalt nivå skal foretrekke DSK som
utviklingsklubb. DSK skal være et kraftsenter for svømming i regionen.

Innsatsområder og delmål
Organisasjonshjulet

Organisasjonshjulet beskriver klubbens indre liv og setter
medlemmene i sentrum. Organisasjonshjulet viser hvilke
hovedområder klubben må være god på for at virksomheten i
klubben skal fungere godt.
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Handlingsplan
Delmål trener
Hva

Hvordan

Hvem

Når

Alle trenere skal ha
minimum trener1 kurs

Krav ved ansettelser
Plan for utdanning

Hovedtrener

Høsten 2016

Styreleder
Hovedtrener

Ferdig til
årsmøte

Sportslig plan
foreligger

•
•

•
•

Utkaste til plan
foreligger.
Bearbeides av
hovedtrener og
styreleder.
Behandles i SU
Godkjennes av styret

Delmål aktivitet
Hva

Hvordan

Hvem

Når

Gå i dialog med badet
for å overta alle
barnekurs

Invitere «bademesteren» til et
møte og se hvordan de ser på
saken

Styret, Silje

I løpet av
høsten 2015
Beslutning
tidlig vår
2016
Minimum 285
kursdeltakere
i snitt i første
halvår 2016.
Minimum 350
kursdeltakere
i snitt i andre
halvår 2016.

Doble antall
kursdeltakere fra
dagens ca. 200 per
kursrunde til 400 per
kursrunde

•
•
•
•
•
•

Øke rekrutteringen fra
kurs til minimum 10%
av VG1-4 hver
kursrunde. Dvs ca 6
barn per kursrunde.

Annonsere på Google Styret, Silje
Distribuere flyers med
foreldre og svømmere.
Bruke alle tilgjengelige
sosiale medier.
Annonsere i DT
Tydelig annonsering
på badet
Beachflagg

Tilby 2 treninger i uka. Styret, hovedtrener og
Silje
Øke kvaliteten på
Instruktørene med
veiledning fra trenerne.
• Inspirasjonstrening
med A-gruppa 4
ganger i året?
Drøftes på SU-møte
Styret, Manuel, Silje
•
•

Endre siste kursnivåer
og implementere dem i
Rekrutt, dagens rekrutt
endres til C- og Dgruppa
Etablere
Drøftes på SU-møte
treningsgruppe for
ungdom

Styret
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Høsten 2015
og våren
2016

Våren 16

Våren 16

Redusere frafallet i alle Plan for å bryte opp
grupper.
treningene, litt mer
variasjon/alternative treninger
+ litt moro spesielt for yngre
grupper
Få sosiale aktiviteter for alle
treningsgrupper inn i årshjulet
Øke antall dommere
Informere på foreldremøter

Trenere, SU.
Styret
Aktivitetskomité

1.1-16

Styret

kontinuerlig

Delmål arrangement
Hva

Hvordan

Hvem

Når

Prioritert stevnearrangør
(MO/nasjonalt)

Dokumenter rutiner og
prosedyrer.
Sikre høy kvalitet på stevnet
Avtale med badet. Avklare om
kretsen har nok plater.

Styret

Pågående
arbeid

Styret

Høsten 2016

Avtale med Arena og 3 andre
klubber. Telefonmøte

Styret

2017

Hva

Hvordan

Hvem

Når

Tilgang til baner og
terapibasseng i henhold
til planer for
treningspartier og
kursavdeling

Møte med badet og avtale
Involvere DIR

Styret

Pågående
arbeid

Hva

Hvordan

Hvem

Når

Utarbeide
virksomhetsplan

Styreseminar og arbeidsmøter

Styret

Ferdig til
årsmøte 2016

Klubbhåndbok

Styremøte og arbeidsmøter
Samling høsten med
klubbveileder

Styret

2016

Utnevne markeds- og
informasjonsansvarlig,
media, profilering,
marked

Profilering og markedsføring
Informasjon på internett
Reklame gjennom skoler og
barnehager.
Aktiviteter elvefestivalen
• For eksempel andeløp

Styret

2016

Arrangere rekruttstevne
Etablere Norges-cup i
samarbeid med 3 andre
klubber (2017)

Delmål anlegg

Delmål organisasjon
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• RODE el. lign.
Kommunikasjon mot media
Aktivitetsgruppe

Opprettes, ta kontakt med
aktuelle foreldre

Styret

Årsmøte 2016

Hva

Hvordan

Hvem

Når

Få på plass styrende
dokumentasjon

Definere nødvendige
dokumenter.
Styrearbeid, arbeidsgrupper

Styret

Påbegynt høst
2015, tidlig
2016

Riktig/hensiktsmessig
fordeling av oppgaver i
styret og i
utvalg/komitéer.

Gjennomgang på styreseminar

Styret

Våren 2016

Delmål leder
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