
 

Årsmøte DSK 2018 
 
Drammen svømmeklubb innkaller herved til Årsmøte tirsdag 15.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 

2017, evt. for 2018 innen 15.02.2018. Det er personlig medlemskap, man kan ikke benytte fullmakt på 

årsmøtet. 

 

Saksliste Årsmøte 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokoll 
4. Behandle årsmeldingen 2017 

5. Behandle revidert regnskap 2017 

6. Behandle innkomne forslag og saker 

7. Medlemskontingent 
8. Budsjett 2018 

9. Behandle organisasjonsplan for DSK 

10. Valg av styre 

11. Valg av valgkomité og revisor 

 

Velkommen til årsmøte 

Mvh 

Styret i Drammen svømmeklubb 

 

 

 

  



 
DRAMMEN SVØMMEKLUBB  

ÅRSBERETNING 2018 

 

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, og 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 2018 er satt på dette grunnlag.  

Resultatet for 2017 og balanse 31.12.2017 med noter 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 2017 

 

DSK hadde ved utgangen av 2017 totalt 683 medlemmer, herav 627 medlemmer under 20 år. Tallene inkluderer 

kursdeltakere. Tallen viser en økning på 24 medlemmer fra 2016.  
 
 

Alderstrinn 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Totalt 

Jenter 74 209 25 4 19 331 

Gutter 86 210 23 6 27 352 

Totalt 160 419 48 10 46 683 

 
 

 

  



 
Styrets sammensetning i 2017: 

Styreleder    Børre Hilden 
Nestleder    Bjarte Olsen 
Sekretær   Andrea Fjellstad 
Styremedlem/kasserer   Kristin Bjørøen 
Styremedlem    Chantal Berntzen 
Styremedlem    Lars Petter Vollebæk 

Styremedlem    Bjørn Arne Syvertsen 
Vara     Nina Furan Markussen 
Vara     Stig Sivertsen 
Valgkomité    Svein Bellika 
Valgkomité   Truls Rieger 
 
Revisorer:   Truls Rieger og Camilla Borgersen  
 
Oppmann:    Kjersti Heggenhougen, fra november Karin Linders 

 
Det er avholdt 10 styremøter i perioden. 

 
Styrerapport 2017 
 

2017 viser en svak økning i antall medlemmer fra 2017 etter en betydelig vekst i 2016. Antall rekrutter tok seg 
opp og antallet kursbarn økte. Vi har også i 2017 hatt høyt aktivitetsnivå i og utenfor bassenget. MO ble arrangert 
for 8 år på rad i samarbeid med Lier svømmeklubb.  
 

Dessverre må vi registrere at den anstrengte økonomiske situasjonen fortsatte også i 2017. Regnskapet viser et 
betydelig underskudd som vil få betydning for 2018. Viktigste årsaker til det negative resultatet er overforbruk i 
bassenget, noe dårligere resultat på MO17, manglende fakturering, uteblitt fortjeneste på dugnad og avlyst 
sprintsevne. Takket være en veldrevet kursavdeling holder klubben seg fortsatt flytende. Det har i løpet av året 
blitt gjennomført flere møter med Drammensbadet men vi har dessverre opplevd noe mer anstrengt 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 50’ i overskudd for hver av de to 
klubbene. 
 
Klubbens aktivitetstilbud i 2017 

• C-Gruppa: 3-4 g/uka.  

• B-Gruppa: 4-7 g/uka.  

• A-gruppa/Elite; Inntil 9 g/uka,  

• Masters: egentrening 
 

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. Nytt av året er at Olymiatoppen har bidratt med coaching. 
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.  
 



 
Trener for B og C -gruppa er Tomasz Sobek sammen med Magnus Vindheim Salmi. Andre trenere som har 
bidratt på Erik Holtmoen, Magnus Nilsen, Hilde Olsen og Bahram Kiani. Fremgangen på B og C -gruppa 
fortsetter, veldig bra innsats både på treninger og stevner! Flotte sports lige resultater samt en godt 

sammensveiset gjeng. 
 
Endring av Videregående I og II til rektrutt og 2 treninger i uka ser ut til å være en suksess. Rekruttgruppe ser nå 
ut til å ligge stabilt på ca 95 svømmere. Det er her grunnlaget for rekruttering ligger, og vi fortsetter å ha fokus på 

dette i 2018. Tomasz har bidratt med drils og tekniske øvelser.  
 
 
Klubbens aktiviteter:  
Det har gjennom året blitt gjennomført flere sosiale aktiviteter for gruppene men vi savner fortsatt et litt mer 

håndfast grep om dette. 19 svømmere deltok på sommerleir i Bulgaria. Vinterferieleir ble avviklet på 
Drammensbadet. 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!  
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.  
 
Kursansvarlig og styreleder deltok på Trener og Lederkonferansen. Vi har hatt kursinstruktører på både basis og 

videregående kurs, samt flere voksne på dommerkurs. I løpet av året økte antall dommere til 12. Vi må honorere 
dommerne for årets innsats på MO.   
 
DSK har i 2017 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 2017 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 2018.  
 
For styret, 
 
Børre Hilden  
Styreleder Drammen Svømmeklubb 

  



 

DSK Kursavdeling 
 

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 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.  

 
I 2017 har vi investert i hjelp av Sven Ove Bakke i henhold til markedsføring og synliggjøring på søk og facebook. 
Noe som kommer frem i årets tall. I november hadde vi fotograf på besøk for å kunne bruke eget “rå materiale” til 
markedsføring, flyers, nettside, facebook og instagram.  
 

Det har vært et stort bytte i instruktører gjennom sommer/høst og det har tatt litt tid å lande riktige instruktører til 
riktige kurs. I sommer hadde vi “SommerCamp” for Delfin og Hai svømmere i en uke.  
 
Vi har etablert et godt forhold til Drammen kommune med hensyn til barnehagekurs og fikk gjennomført 2 runder i 

2017. Vinterferien ble tilbragt i Lier svømmehall, mens i Juni/juli fikk vi ha dette på hjemmebane. Vi kommer til å 
fortsette med dette samarbeidet videre i 2018.  
 
VG /rekrutt 
 

De store endringene i 2017 kom i August da vi la om VG partiene (Sel-Hai), til månedlige innbetalinger og aktiv 
utmelding med 1 måneds oppsigelse. Dette har resultert i at flere føler de har begynt å “trene” svømming og ikke 
bare “på kurs”. Samt at de har jevn trening over semestrene August - Desember og Januar- Juni. Sel- merket er 

nå blitt delt inn i Sel 2 og Sel 1. Dette fordi vi så at overgangen mellom terapibassenget og 50-metern var veldig 
stor. Sel 2 tar imot de fra kursbassenget, har 2 instruktører og banen helt nærmest kanten. Dette skaper ett litt 
tryggere miljø for de som er litt nervøse for overgangen. Med 2 instruktører er det også enklere å ha en ut i 

vannet til hjelp eller visuell forklaring til barna.  
 
Foreldrene har også satt pris på å bli automatisk meldt på og ikke må stresse med å skaffe plass på kursene, 

men er ett stort ønske om avtalegiro. 
 
Vi fortsetter å ta med Delfiner og Haier på rekruttstevner, noe de synes er gøy!  
 
Terapibassenget 
 
Fra August har vi investert i 1 ekstra instruktør til alle skilpadde-kurs (Flytekurs). Dette på grunnlaget av at det 
krever mer av en instruktør når 5 barn skal øve/lære seg å flyte. Skilpaddemerket er ett veldig “hands-on” kurs og 
krever mye 1 til 1 opplæring. Fra skilpaddekurs våren gikk ca. 20% av skilpaddene opp på første kursrunde vs. 
på høsten gikk ca. 65% opp på første kurs. Terapi har fremdeles Mandag, Tirsdag, Torsdag og Lørdag som 

mulige kursdager. 

 
Statistikk 
 
Antall kursdeltakere fra Hval - Hai  
Vår 1: 267  
Vår 2: 276  
Høst 1: 309  
Høst 2: 315 

 
 
Mvh. Lisa Marie Thielemann Svømmeskoleansvarlig i DSK 



 
 
 

Årsberetning A- og B-gruppa v/hovedtrener Ronny Skaalien: 

2017 har vært et spennende og utviklende år for vår A-gruppe. Vi har jobbet videre med å knekke koden for 
videre utvikling og nye steg. Dette er en lang og krevende prosess som pågår fortsatt i form av coaching av 

trenere og utøvere gjennom olympiatoppen. Olympiatoppen har kommet på banen da Andreas Bjørnstad er A-
stipend utøver og gjennom han tildeles lokal klubb ressurser i oppfølgingen. Hovedtrener har deltatt på ulike 
møter hvor alle hovedtrenere med landslagsutøver i Norge er samlet for å nedfelle det vi mener må til for å løfte 
norsk svømming til et nytt nivå frem mot Tokyo 2020. Først og fremst er dokumentet som er utarbeidet i samråd 
med Espen Tønnessen ved Olympiatoppen et flytende treningsdokument under stadig utbedring. 

I Buskerud svømmekrets har det skjedd noe veldig spennende. Etter et møte med kretsen og alle hovedtrenerne 
til de ulike klubbene i Buskerud ble det vedtatt å danne et elitesamarbeid i Buskerud. En ny klubb ble dannet 
under navnet Glitre Svømmeklubb i oktober måned. Samarbeid er et konkurransesamarbeid hvor alle utøvere 

med NM krav blir meldt inn i Glitre SK og konkurrerer sammen i nasjonale mesterskap. Dette i håp om å trigge 
videre motivasjon og ikke minst holde på våre beste svømmere lengre.  

I løpet av 2017 har vi fått tre nye utøvere inn i gruppa, Mari Alvsaker (tidligere BK), Herman Skavlebø (tidligere 
BK) og Maria O. Aasland (tidligere ØESK). I tillegg valgte en utøver, Birk H. Ersdal, å trappe ned svømmingen 

etter sommeren grunnet studier på Sørlandet. Kjernen på A-gruppa består nå av 15 utøvere hvor 5 utøvere kom 
opp fra B-gruppa mot slutten av året. 

Veiskillet mellom satsende og ikke satsende utøvere i klubben har blitt ytterligere forsterket etterhvert som 

satsningen i de yngre gruppene tar mer form og tilbudet om en gruppe som ikke satser fullt ut er kommet på 
plass. Alle de eldste guttene i gruppa gikk i løpet av året over til et sprintbasert program med større vekt på 
landtrening ved siden av svømmingen. Dette ser ut til å ha fungert sånn passe da vi fortsatt sliter noe med å få 

kvaliteten og innsatsen opp til ønskelig nivå i hverdagen, men oftere og oftere er det god driv og trøkk i gruppa. 
Det vil være riktig å anta at 2-4 stk på sprintgruppa velger å trappe ned svømmingen grunnet skole og andre 

prioriteringer. 

Oppmøte på morgentreninger har holdt seg på det samme, men som tidligere år skulle vi gjerne ha 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. Vi har også en jobb å gjøre ift videreføring av treningskultur nedover i gruppene, 
kunsten er å klare å få utøverne til å møte på ønsket antall økter uten å senke kvaliteten på arbeidet for mye. Inn 
mot dette har vi prøvd å gjøre litt sosiale aktiviteter og påfunn, men mye mer kan gjøres. 

Trenerstaben 2017 har holdt seg på det stabile, men Magnus V. Salmi har bidratt i større grad på de yngre 
gruppene enn 2016 og det virker å fungere godt. 

Trenere: 

A: Erik Holtmoen, Tomasz Sobek og Ronny Skaalien (vikar Magnus N. og Hilde F.) 

B: Tomasz Sobek, Magnus V. Salmi og Ronny Skaalien (vikar Magnus N og Bahram K.) 

C:Tomasz Sobek, Bahram Kiani og Magnus Vindheim Salmi 



 
Landslagsaktivitet: 

Andreas og hovedtrener har opprettholdt sin aktivitet ift landslaget og i 2017 har vi gjort vårt beste for å følge opp 
fjorårets suksessfulle sesong. Hovedtrener har i år tatt et mer aktivt steg mot å bruke ressursene som kommer 
gjennom Andreas sitt a-stipend. Dette har resultert i oppfølging og gjennomgang av treningsopplegg og 
planlegging ved hjelp av Espen Tønnessen, fagansvarlig for kondisjonsavdelingen ved Olympiatoppen. I tillegg er 
vi som nevnt tidligere midt i et coaching prosjekt hvor målet er å hente mer ut av relasjonene i laget og ikke minst 
få tilbakemelding på hva hovedtrener kan gjøre for å skape grobunn for videre fremgang med trivsel og mestring 
som grunnpilarer. 

Men Andreas har klart å opprettholde sitt nivå noe som har resultert i mange gode prestasjoner og utmerkelser. 
Andreas ble i 2016 kåret til årets mannlige funksjonshemmede utøver under idrettsgallaen på Hamar, stor stas. I 
tillegg ble han kåret til årets idrettsnavn i Drammen 2017. Under VM i Mexico i desember måned svømte Andreas 
inn til 1 gull, 1 sølv og 1 bronsje. Gratulerer! I tillegg satt han i oktober måned verdensrekord på 1500m fri i 
kortbane under Lambertseter open. Av treningsleire deltok hovedtrener under høydeopphold i Sierra Nevada i 
mai måned, samt precamp til VM Flagstaff, USA. 

Treningsleirer: 

Drammen svømmeklubb var på sommerleir i Kranevo (Bulgaria) som forberedelse frem mot NM langbane. Det 
ble trent godt og leiren var med på å finpusse formen inn mot NM langbane på hjemmebane, nok et godt 

mesterskap for våre svømmere. Trenere: Tomasz Sobek og Hilde F. 

Mesterskap: 

Våre eldste svømmere har deltatt ved de tre nasjonale mesterskapene som er blitt arrangert, sr -NM Bergen mars 
måned, NM langbane Trondheim juli måned og jr-NM Kristiansand november måned. 

Under sr-NM i Bergen stilte vi med 4 svømmere: Kaia C. Hylland, Karina D. Bråthen, Andreas Bjørnstad og Brage 

H. Ersdal. Med unntak av Andreas som ble småsyk før NM gjennomførte alle solide løp og kunne se tilbake på 

personlige bestenoteringer. Andreas stod for medaljefangsten med sine 2 gull og 4 sølv.  

Langbane NM i Trondheim ble et solid mesterskap for oss med solide fremganger. Drammen stilte med 9 
utøvere: Andreas Bjørnstad, Tom O.C. Bellika, Markus Syvertsen, Brage H. Ersdal, Birk H. Ersdal, Kaia C. 

Hylland, Karina D. Bråthen, Lina M. Gundersen og Linnea Rieger. Her opplevde vi mange gode og gledelige 
prestasjoner. Kaia C. Hylland tok gull på 50m fri i juniorklassen og sølv i seniorklassen på samme øvelse, samt 
sølv på 100m fri i juniorklassen og bronse i seniorklassen. Andreas Bjørnstad tok 4 gull og 3 sølv.  

Under jr-NM i Kristiansand i november måned deltok vi for første gang under Glitre SK og det med 

kjempesuksess. Våre utøvere stiller da til start som utøvere i Glitre SK/DSK. Dette gav oss helt nye mul igheter til 
å ta opp konkurransen med de store klubbene på stafetter og det gjorde vi til de grader med jentene som 
veivisere. Jentene svømte seg inn til sølv på 4x50m fri og 4x100m fri samt 4. plass på 4x50m medley og 4x100m 

medley. På jentelaget stilte DSK med 3 utøvere. I tillegg fikk vi individuelle medaljer ved Kaia C. Hylland og gode 
prestasjoner i UM klassen ved Victoria D. Bergeli. Vi stilte med 10 utøvere: Tom O. C. Bellika, Victoria D. Bergeli, 

Karina D. Bråthen, Brage H. Ersdal, Lina M. Gundersen, Kaia C. Hylland, Sebastian F. Markussen, Linnea 
Rieger, Zoe H. Sivertsen og Markus Syvertsen 

  



 
 
 
KONTINGENTER 
 

Grupper Medlemskontingent Treningsavgift 

C-Gruppa 350,- 5000,- 

B-Gruppa 350,- 6000,- 

A-Gruppa 350,- 7500,- 

Masters 350,- 2500,- 

Medlemskap 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 06.03 2018 

Drammen Svømmeklubb 
Styret 

 
 
Chantal Berntzen Bjarte Olsen Børre Hilden   Kristin Bjørøen 

Styremedlem  Nestleder Leder   Styremedlem/Kasserer 
 
 
Bjørn Arne Syvertsen Lars Petter Vollebæk Andrea Fjellstad   
Styremedlem  Styremedlem  Sekretær  
 
 
              
 

  



 

ORGANISASJONSPLAN  

FOR 

Drammen Svømmeklubb 
 

 

Vedlegg på årsmøtet 15. mars 2018 
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Styret i Drammen svømmeklubb består av: 

 

• Leder     Velges for 2 år 

• Nestleder    Velges for 2 år 
• 4 styremedlemer   Velges for 2 år 

• 2 varamedlem   Velges for 1 år 
 

Leder og nestleder velges motsatte 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 

INSTRUKTØRER 

KURSANSVARLIG 

SVØMMEKURS 



 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 


