Årsmøte DSK 2016
Drammen svømmeklubb innkaller herved til Årsmøte tirsdag 16.mars kl. 18.30. Årsmøtet finner
sted i 3.etasje på Drammensbadet (det store møterommet).
Møtet er åpent for alle, vi ønsker at så mange som mulig møter opp for å være med å påvirke driften i
klubben vår. Men for å ha stemmerett må man være medlem av klubben; man må ha betalt kontingent for
2016, evt. for 2017 innen 15.03.2017. Det er personlig medlemskap, man kan ikke benytte fullmakt på
årsmøtet.

1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle årsberetning for 2016.
5. Godkjenne revisorer for 2016 regnskapet
6. Behandle regnskap og balanse for 2016 i revidert stand.
7. Behandle forslag og saker.
8. Fastsette medlemskontingent på kr 350
9. Behandle budsjett 2016.
10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
11. Valg

Velkommen til årsmøte
Mvh
Styret i Drammen svømmeklubb

DRAMMEN SVØMMEKLUBB
ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetens art og hvordan den drives
Klubben har som formål å gi et best mulig svømmetilbud til alle våre medlemmer. Vi
er en klubb som ønsker å tilby et bredt spekter av kurs og har et sammenhengende kurs og
aktivitetstilbud, fra barn til voksen. Våre elitesvømmere skal ha et kvalitetsmessig godt tilbud slik at
de kan nå høye mål, men vi skal gi et godt svømmetilbud til alle utøvere uavhengig av ambisjonsnivå.
Drammen svømmeklubb inngår som en organisasjonsmessig del av Norges Svømmeforbund og drives
fra Drammensbadet på Marienlyst i Drammen.
Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsbudsjett for 2017 er satt på dette grunnlag.
Resultatet for 2016 og balanse 31.12.2016 gir etter styrets oppfatning en rettvisende oversikt over
utvikling, resultat og stilling.
Arbeidsmiljø
Drammen svømmeklubb inngår årlig kontrakt med alle trenere, instruktører og kursansvarlig.
Likestilling
Det er klubbens målsetting at det skal råde full likestilling ved nyansettelser og representasjon i styret.
Ytre miljø
Klubben driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Drammensbadet er Miljøfyrtårn bedrift.
Våre aktiviteter er tilpasset deres miljøkrav.
Styrets årsberetning for 2016

DSK hadde ved utgangen av 2016 totalt 659 medlemmer, herav 579 medlemmer under 20 år. Tallene inkluderer
kursdeltakere. Tallen viser en økning på 136 medlemmer fra 2015.
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Styrets sammensetning i 2016:
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Børre Hilden
Bjarte Olsen
Chantal Berntzen
Camilla Borgersen
Thor Bjørnstad
Lars Petter Vollebæk
Bjørn Arne Syvertsen
Annelie Gundersen
Christina Canander
Svein Bellika
Truls Rieger

Revisorer:

Truls Rieger
Kristin Bjørøen
Kjersti Heggenhougen

Oppmann:

Det er avholdt 10 styremøter i perioden.
Styrerapport 2016
Etter at Drammen svømmeklubb falt i antall medlemmer i 2015 har 2016 vist en betydelig bedring. Antall rekrutter
tok seg opp og antallet kursbarn økte vesentlig sammenlignet med 2015. Vi har også i 2016 hatt høyt
aktivitetsnivå i og utenfor bassenget. MO ble arrangert for 6 år på rad i samarbeid med Lier svømmeklubb.
2015 ga oss et betydelig underskudd med en inngangsfart som ikke var i balanse. Året har derfor vært preget av
stort fokus på kontroll av utgifter og arbeid for å sikre inntekter. Økonomisk har vi snudde et negativt resultat i
2015 på 450’ til et positivt resultat på 46’ for 2016. Viktigste årsaker er noe reduksjon i lønn og baneleie samt
økte inntekter som følge av flere barn på kurs. Kursansvarlig Silje Muggerud Johnsen valgte å takke for seg og ny
kursansvarlig Lisa Thielemann ble ansatt fra 1 mai. Det har i løpet av året blitt gjennomført flere møter med
Drammensbadet og vi opplever å ha hatt et godt samarbeide med Drammensbadets ledelse.
Stevneavvikling er en meget viktig inntektskilde for klubben, som er avhengig av en bred dugnadsinnsats fra
medlemmene. MO arrangeres i samarbeid med Lier svømmeklubb, og årets stevne meget bra gjennomført. Hver
gang får vi positive tilbakemeldinger på bespisningen vår, vi vet at flere med glede kommer tilbake som dommere
rett og slett på grunn av god forpleining og god mat. MO bidrar med ca 100’ i overskudd for hver av de to
klubbene.
Klubbens aktivitetstilbud i 2016

•
•
•
•
•

C-Gruppa: 3g/uka.
B-Gruppa: 4-7 g/uka.
A-gruppa/Elite; Inntil 9 g/uka,
Masters: egentrening
Vannaerobics.

Ronny Skaalien har vært vår hovedtrener gjennom hele året. Han har fortsatt jobben med å innarbeide en god
treningskultur helt fra kursvirksomhet til A/Elite. Sammen med våre øvrige trenere har han jobbet for etablering av
en helhetlig plan fra kursbasseng og helt opp til A-gruppene. Det avholdes jevnlig trenermøter, og trenerne har
deltatt med god info til foreldrene på foreldremøtene, samt gitt sportslige innspill til styret gjennom Sportslig

utvalg. Ronny er også bidragsyter i trenergruppa på landslaget for de funksjonshemmede, der vi har hatt med
Andreas.
Trener for B-gruppa er Tomasz Sobek etter at Manuel Candiotto valgt å gi seg i DSK. Andre trenere som har
bidratt på B-Gruppa er Erik Holtmoen, Magnus Nilsen, Hilde Olsen, Tiril Larsen Henninen og Helene Nordmark.
Fremgangen på B-gruppa fortsetter, veldig bra innsats både på treninger og stevner! Flotte sportslige resultater
samt en godt sammensveiset gjeng.
Kursavdelingen har vært gjenstand for de største endringene i klubben. Etter forsøk i løpet av våren valgte vi å
definere Videregåendekursene I og II som klubbens rekruttavdeling og samtidig øke antall treninger til to økter i
uka. Så langt ser endringen ut til å være godt mottatt. Det er her grunnlaget for rekruttering ligger, og vi fortsetter
å ha fokus på dette i 2017. Tomasz har bidratt med drils og tekniske øvelser. Det er fortsatt utfordrende å fylle
alle kursplasser. Tidligere års bytte av kursansvarlig har helt klart bremset kursavdelingens utvikling. Det ser
imidlertid ut til at vi i løpet av høsten har funnet tilbake til momentet og fremtiden for kursavdelingen ser lysere ut
enn på lenge.
Miljøet i klubben er godt. Trenersituasjonen har vært noe utfordrende både fordi Manuel valgt å gi seg og på
grunn av hovedtreners engasjement i forhold til landslaget og Andreas sin deltagelse i Paralympics.
Klubbens aktiviteter:
Det har gjennom året blitt gjennomført flere sosiale aktiviteter for gruppene men vi savner fortsatt et litt mer
håndfast grep om dette. Et 20-tall svømmer tilbrakte også i år 14 dager i Torremolinos. Vinterferieleir ble avviklet
på Drammensbadet. Klubbstevnet ble avviklet i august med påfølgende grilling. Høstferietreningen foregikk
hjemme i Drammensbadet.
I desember var det julesvømming, tradisjonen tro med Tyttebærbråtan og Lyssvømming. I år avviklet vi felles
julefest for A, B og C-gruppa, igjen takk til flinke foreldrekontakter som arrangerte, det var suksess som vanlig!
Spesielt takk til Magnus som sørget for at klubbens tradisjoner på julefesten blir holdt i hevd. Siste trening før jul
var 22 . des. og DSK stilte som vanlig med julegrøt. Viktig med gode tradisjoner og sosialt samvær, noe
svømmerne setter pris på.
Trener for yngre grupper og kursansvarlig deltok på Trener og Lederkonferansen. Vi har hatt kursinstruktører på
både basis og videregående kurs, og vil i 2017 oppfordre til flere deltakere på trener- og instruktør-kurs.
DSK har i 2016 vært representert i svømmeutvalget i Buskerud Svømmekrets, kretsstyret.
Jeg vil rette en stor takk til styremedlemmene, trenere, instruktører og andre, som har bidratt til å gjøre 2016 til et
sportslig bra år. Videre stor takk til alle som har bidratt på dugnader. Dere gjør alle en flott innsats for svømmerne
våre, og jeg er sikker på videre sportslig fremgang i 2017.
For styret,
Børre Hilden
Styreleder Drammen Svømmeklubb

Årsberetning kursvirksomhet.
Kursene vi kjører i Drammen svømmeklubb er etter Norges Svømmeforbund oppsett og pedagogikk. Vi
gjennomfører 8 av de 9 ulike kursene. 4 av kursnivåene forgår i kursbassenget hvor dybden er på 80 cm. Vi har
valgt å bake inn vannmerket i hval. Rett og slett fordi det var nesten ingen barn som trengte alle 8 kursdagene på
å klare vannmerket. Vi deler opp bassenget i 4, hvor hver av banene har en instruktør på maks 5 barn. Dette gjør
at de får tett oppfølging og tilrettelagt opplæring på hvert enkelt barn.
Vi har også satt inn en ekstra instruktør som er til hjelp da barna skal ut å øve seg for videregående partiene og til
funksjonshemminger i vann. Vi har til nå 4 barn som trenger spesial oppfølging pga funksjonshemminger. Dette
har hatt en positiv effekt og mange fornøyde foreldre. Vi tilbyr nå kurs i terapibassenget på mandag, tirsdag,
torsdag og lørdager. I det store bassenget, 50meteren, har vi 4 ulike videregående grupper (rekrutter). På disse
nivåene lærer barna alle de forskjellige svømmeartene før de blir sendt videre til C-gruppa. Rekrutt 1 (Sel og
Sjøløve) har 2 treninger i uken av 45 min.
De har nå også fått egne baner slik at de får øvet seg på å svømme 25 m og tilgang til å øve mer vendinger.
Rekrutt 2 (Delfin og Hai) har 2 treninger i uken av 60 min. De har nå også fått en da pause mellom øktene.
Kursavdelingen gjennomfører fire kursrunder i året hvor hver runde går over åtte kurskvelder.
Vi bruker svømmeforbundets portal www.tryggivann.no for påmelding til kurs. Vi har i løpet av høsten sendt ut en
spørreundersøkelse til kursforeldrene og fikk inn svar fra totalt 107 stykker på denne undersøkelsen.
Undersøkelsen legger grunnlag for kvalitetsforbedring og mer målrettet salgsinnsats.

Vi er også aktive på facebook, da vi ser at dette blir delt rundt blant kjente.
Påmeldinger 2016:
Førstehalvår, runde 1: 220
Førstehalvår, runde 2: 209
Andre halvdel runde 1: 262
Andre halvdel runde 2: 261
I 2016 arrangerte Drammen Svømmeklubb Sommersplash for tredje gang. Dette er et arrangement for
barn som ønsker å lære å svømme eller for barn som vil lære teknikk. Vi kjørte Sommersplash i 1 uke,
hvor hver gruppe hadde 3 timer om dagen i 5 dager. Av 40 plasser ble 39 av de fylt. Vi har også
gjennomføre Svømmeaksjonen som er et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og Norges
Svømmeforbund. I 2016 arrangerte vi svømmeopplæring i 2 uker med 5 forskjellige grupper på 15
deltakere. Vi holdt også første runde av Barnehagekurs i samarbeid med Drammen Kommune. Dette
ble også holdt igjen i høstferien. Drammen Kommune har vært svært fornøyde med tilbudet vårt og
dette samarbeidet blir også aktivt i 2017.
Lisa Marie Thielemann
Svømmeskoleansvarlig i Drammen Svømmeklubb

Årsberetning A- og B-gruppa v/hovedtrener Ronny Skaalien:
2016 er unnagjort og mye har skjedd. Våre yngre utøvere har tatt store skritt
fremover og stått for den beste fremgangen. Vi står fortsatt frem som den beste
klubben i Buskerud og satsningen har brakt oss tilvekst fra andre klubber. Men vi har
også fått større konkurranse innenfor vår region og for våre svømmere på A-gruppa
må det en nivåheving til om vi skal holde unna på sikt. Mange av våre eldste
svømmere har siste året på videregående og det må påregnes at 50/50 velger å
fortsette i klubben eller søker andre miljøer som resultat av videre studier.
Som fjoråret har vi også i år stått ovenfor mange utfordringer med tanke på
utskiftninger av trenere og generasjonsskifte med tanke på våre eldste svømmere.
Selv om vi har tatt på oss å være en satsende og ledende klubb i Buskerud er vi
fortsatt på nasjonal basis å anse som en rekrutteringsklubb og konkurransen fra
større og hardere satsende klubber er tøff. Kjernen på A-gruppa består av 9 utøvere
samt ytterligere 2 stk som ikke satser like hardt. En svømmer har valgt å slutte
samtidig som det har kommet 2 stykker inn i gruppa fra henholdsvis Kongsberg og
Modum. Det forventes også noe tilvekst i klubben fra andre klubber i distriktet også i
år mye grunnet Drammen toppidrett sin idrettslinje.
Som varslet i fjor har vi nå kommet til veiskillet med tanke satsende og ikke satsende
utøvere i klubben og vi har måttet forta tiltak og tilpasse deler av opplegget gjennom
å opprette en sprintgruppe for å fornye og gjøre det interessant og motiverende nok
for de eldste.
Utviklingen i treningsarbeidet blant C-gruppa (tidligere rekrutter) og B-gruppa har
vært formidabel og jobben med å ivareta alle nivåer og svømmere har kommet noen
skritt videre. Mye av dette skyldes noen nødvendige utskiftninger i trenerstabben.
Oppmøte på morgentreninger har stabilisert seg igjen selv om vi selvfølgelig alltid
skulle sett at alle kommer på morgentrening. Jobben med å informere og forklare
foreldrene at det å trene om morgenen ikke er farlig selv i ung alder fortsetter.
Morgentreninger i tidlig alder er og blir en viktig faktor for å bygge en god grunnmur
for videre satsning.
I år har Helene Nordmark og Heidi Marie Sviggum Helgerud trappet ned på
trenersiden og og ikke minst har vi byttet ut hovedtrener for B-gruppa hvor Tomasz
Sobek har tatt over for B- og C-gruppa. Vi har også fått med oss Hilde Fredriksen
Olsen på teamet samtidig som Magnus Nilsen er tilbake i kulissene. Forsterkninger
på C-gruppa er også plass gjennom Magnus Vindheim Salmi.
Trenere:
A: Erik Holtmoen, Tomasz Sobek, Hilde F. Olsen og Ronny Skaalien
B-gruppa:Tomasz Sobek, Magnus Nilsen, Hilde F. Olsen og Ronny Skaalien

C-Gruppa:Tomasz Sobek, Bahram Kiani og Magnus Vindheim Salmi

Landslagsaktivitet:
Andreas og hovedtrener har opprettholdt sin aktivitet ift landslaget og 2016 var det
store året hvor all satsningen skulle konkludere i en opptur under Paralympics i Rio.
Selv om Andreas slet med en skulder og nakkeskade i januar og februar kom vi oss
raskt på track i mars/april måned og gjorde beinharde prioriteringer for å nå vårt mål,
nemlig medalje på 400m fri i Rio. Og som før viser Andreas at han er en mann for de
store anledningene. Etter et langt høydeopphold i Sierra Nevada, Spania konkurrerte
Andreas under EM i Funchal, Madeira(Portugal) hvor han nok en gang perset på alle
løp og kom hjem med medalje på 400m fri og 100m bryst. Etter EM gikk det slag i
slag med forberedelser til Rio og tilsammen 9 uker ble brukt på leir i løpet av
sommeren, først Torremolinos, Spania deretter Ft. Lauderdale, Florida, videre til
Calella Spania før avreise Rio. Rio ble en kjempesuksess for Andreas hvor han
svømte seg inn til en bronsjemedalje på 400m fri, 4. plass på 100m bryst og 8. plass
på 200m medley. Drammen og Andreas ble for alvor satt på svømmekartet og brakte
i ettertid med mye positiv og god omtale for klubben. Et idrettsøyeblikk som kommer
til å bli husket av hovedtrener i all fremtid, helt rått, medalje til Andreas og Drammen
SK i Paralympics.

Treningsleirer:
Drammen svømmeklubb var på sommerleir i Torremolinos (Spania) som
forberedelse frem mot NM langbane. Det ble trent godt og leiren la var med på å
finpusse formen inn mot NM langbane på hjemmebane, nok et godt mesterskap for
våre svømmere.
Trener: Ronny Skaalien
B-gruppa består i dag av 16 svømmere (8 jenter og 8 gutter) i alderen 11-15 år.
Antallet varierer noe gjennom sesongen, men sammenlignet med fjorårets sesong er
antallet stabilt, særlig med tanke på at 4 svømmere har rykket opp til A-gruppa.

Svømmerne har mulighet til å trene opp til 7 ganger i uken i bassenget pluss 2
ganger styrke/basis i treningssal og 2 ganger styrke/kjernemuskulatur (30 min) ved
bassengkanten. Det har denne sesongen vært et økt fokus på skulderøvelser som
bidrar til å redusere skadeomfang og ikke minst som virker skadeforebyggende.
Både kvaliteten og kvantiteten (antall meter svømt) i øktene har hatt en svært positiv
progresjon. Svømmerne svømmer nå mye lengre pr økt enn tidligere og fordi det har
vært økt fokus på teknikk så har også teknikken forbedret seg hos alle. Dette
kommer også til å være et hovedfokus i kommende sesong, og vi gleder oss til å se
resultatene av arbeidet som svømmerne legger ned i treningene.

Vi hadde større deltagelse under LÅMØ enn noen gang tidligere og ikke minst
kvalifiserte to av våre utøvere seg til ÅM (årsklassemesterskapet). B-gruppa
begynner for alvor å hamle opp med mange av utøverne på A-gruppa, noe som er
ventet og gledelig da det viser at planen bak utviklingstrappa fungerer. Tanken og
håpet er at jo tidligere enn utøver kommer inn i trappa jo raskere vil utøveren
svømme tross mindre trening enn de utøverne som kom senere inn i utviklingstrappa.
B-gruppa har i tillegg blir delt inn i to grupper i år, B-gruppe 1 og B-gruppe 2. Dette
for å differensiere mengden trening og ta hånd om de som ikke ønsker å satse like
mye. B-gruppe 2 har tilbud om 5 treninger i uka.
Vi har jobbet mye med og løftet det tekniske nivået på gruppa. Mange av svømmerne
har hatt som mål å kvalifisere seg til Landsdelsårsmønstringen (LÅMØ), så de visste
alt i begynnelsen av sesongen av mange av øktene kom til å bestå av lange
distanser som 800m 1500m for å være best mulig forberedt og for å kunne kvalifisere
seg til LÅMØ. Denne konkurransen ble avviklet i år i Sandefjord i februar. For å
kvalifisere seg må de svømme 5 ulike øvelser (400m fri, 200m IM, 200m bryst, 200m
rygg og 100m butterfly). I 2016 stilte DSK med 11 deltakere til LÅMØ, inneværende
år stilte vi med 12 deltakere hvor fremgangen var formidabel også i år og omtrent alle
personlige rekorder stod for fall. I det store og hele er vi veldig fornøyde med
fremgangen til svømmerne. Vi ser at individuelle svømmere har større fokus, og at de
ikke bare har dette som en fritidssyssel, men at de har det som et viktig element i
hverdagen sin og at de fleste strekker seg mot høye mål. Vi ser også et stort behov
for å jobbe mentalt inn mot utøverne med tanke på å tro på seg selv og tørre å ta
steget opp til neste nivå. Vi har klart å bevare noen av de eldste svømmerne som
signaliserte at de kom til å gi seg og det begynner å bli en trend at de eldste kommer
tilbake og trener med klubben ved anledning, dette viser at vi til en viss grad klarer å
bygge en god kultur og miljø til tross av hard satsning.
Med tanke på til tider merkbare kutt i antall timer i vannet grunnet en tøff økonomisk
situasjon det siste året har vi klar å opprettholde nivået og utvikle oss videre ved hjelp
av økt fokus på landtrening og uttøyning. Et team Buskerud er også på
planleggingsstadiet og et møte med alle hovedtrenerne i Buskerud vil bli avholdt i
februar måned. Et slikt lag og samarbeid er ønskelig ikke minst for de fleste klubbene
for å samle de beste svømmerne og mane til kamp mot de store klubbene. Dette vil
gjøre Buskerud slagkraftig i forhold til lag og ikke minst i forsøket på å holde på de
beste utøverne lenger.
Masters
DSK har en aktiv mastersgruppe på ca 20 svømmer hvorav 12-15 relativt aktive. Flere av
gruppens svømmere deltok på både NM og Nordisk med flere medaljer og for øvrig gode
resultater.
KONTINGENTER

Grupper
C-Gruppa
B-Gruppa
A-Gruppa
Masters
Medlemskap

Medlemskontingent
350,350,350,350,350,-

Treningsavgift
5000,6000,7500,2500,-

Sum
5350,6350,7850,2850,350,-

Medlemskontingent faktureres en gang pr år.
Treningsavgiften deles i to, faktureres hvert halvår.
50% søskenmoderasjon på treningsavgift fra og med barn nr 2.
Drammen 28.02 2017
Drammen Svømmeklubb
Styret

Thor Bjørnstad
Styremedlem

Bjarte Olsen
Nestleder

Bjørn Arne Syvertsen Lars Petter Vollebæk
Styremedlem
Styremedlem

Børre Hilden
Leder
Chantal Berntzen
Sekretær

Camilla Borgersen
Styremedlem/Kasserer

Innkomne forslag
Forslag om at DSK åpner for differensiert medlemskontingent.
Foreldermedlemskap/støttemedlem dog fullverdig medlem
Tilrettelagt gruppe
Pris 100,-

Forslag om at DSK avvikler ordning hvor foreldre får avskrevet utgifter mot dugnadsinnsats.

Forslag om å legge på startavgiften 10,- el. for å håndtere bla sykdom, skade og annet som uventet
hindrer utøverne å stille til konkurranse. Startavgift vil da i slike tilfeller ikke viderefaktureres. Vil
fungere som en forsikringsordning.
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Styret i Drammen svømmeklubb består av:

•
•
•
•
•
•

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
2 styremedlem
2 varamedlem

Velges
Velges
Velges
Velges
Velges
Velges

for
for
for
for
for
for

2
2
2
2
2
1

år
år
år
år
år
år

Leder og sekretær velges fortrinnsvis samme år, nestleder og kasserer velges motsatt år.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.
Deretter velges varamedlem/ene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i
forhold til stemmetall

Oppmenn
Hver treningsgruppe i klubben oppnevner en oppmann for sin gruppe. Styret innkaller
oppmenn til styremøte etter behov. Oppmann er medlem av sportslig utvalg.
Oppmenn har virketid på 1 år, og oppnevnes etter årsmøtet.

Oppnevning av utvalg/komitèer og ansvarlige roller
Styret kan etter behov oppnevne utvalg, komiteer og ansvarlige roller der hvor dette ikke
fremkommer i Organisasjonsplanen.

Svømmeskolen
Svømmeskolen drives av kursansvarlig som har ansvaret for instruktørene og
aktivitetene.

