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Gjelleråsen IF Svømmestyrets årsberetning 2018 
                                                            
1. Tillitsvalgte:  

Bente Mari Mortensen1, Lars Grande2,  Monika Mangdal3, Tone Singstad4, Louise Mifsud5, Anders 

Dahlen6, Thomas Øyen7, Martin Thørnblad8, Sander Laahne9, Helene Flyen10. Karl Jan Aanes11I 

tillegg har Øystein Godøy vært redaktør for vår nettside. Jorun Solstad er valgkomite. Med-trener 

Håkon Johannesen har møterett på våre møter.  

       

2. Møtevirksomhet: 

Vi har gjennomført et styremøte i måneden foruten i juli. Det vil si 11 styremøter. Referater ligger på 

nettsiden vår. 

 

3. Medlemsutvikling 

Vi var pr. 31.12.2018 registrert med 51 aktive medlemmer på treningspartiene (rekrutt, B,  C, D og 

Masters). (2015, 63. 2016, 57 2017 63). Vår undervannsrugbygruppe ble avviklet våren 2018 da de 

ikke ville betale kontingent til gruppen.  

 

4. Verdier, profilering og kommunikasjon 

Gruppens aktivitet speiler verdiene vi alle i Gjelleråsen idrettsforening(GIF) etterstreber å følge: 

Mestringsglede for alle. Våre verdier er tuftet på begeistring, inkludering og mangfold. 

Virksomhetsideen for GIF er at vi gjennom et bredt aktivitetstilbud vil GIF skape gode holdninger  

og et levende lokalmiljø- for alle.  

 

Kommunikasjonen utad med publikum, deltakere og interesserte går via mail, lokalavis, facebook og 

nettsider til GIF sentralt og til GIF If svømming. Vår påmeldingsportal for svømmerne og for 

kursdeltakerne våre er trygg i vann. Gjennom dette systemet sendes det ut felles mailer til våre 

medlemmer og brukere. I tillegg har vi i 2018 benyttet oss av kommunikasjonssystemet spond.  

                                                 
1 Lede styret i GIF IF Svømming sitt arbeid. Inneha det overordnede ansvaret for styrets arbeid. Sitte i GIF sitt Hovedstyre og har gjennom 

det ansvar for driften av GIF. Viktig oppgave som leder er kontakten mot kommunen. Hallsøknader og andre søknader og rapportering er 

viktige oppgaver.  
2 Nestleder. Jobbe tett sammen med leder, dele på møte byrden. Har vært trener støtte 
3 Kasserer. Oppgaven er å holde oversikt over gruppens budsjett og være i kontakt med vårt sentrale regnskapsbyrå Solregn. Ta i mot, og 

sende inn timeregninger fra trenere og instruktører. Booke betalingsterminal til stevne fra sparebank 1 samt holde rede på pengeskrin i 

forbindelse med stevne arr.  
4 Styremedlem med ansvar for dugnader. 

5 Booke scenen/klasserommet. Sette opp stevner i Victoria. Oppfølging av påmeldinger og lage program. Sitte i sekretariatet under stevner. 

6 Styremedlem med ansvar for instruktører og trygg i vannsystemet.  

7 Styremedlem, hatt ansvar for politiattester og kontrakter. 
8 Kursansvarlig, sa opp sin stilling vår 2018 
9 Hovedtrener med ansvar for treningsopplegg og veiledning av de andre trenerne.  
10 Representant for svømmerne 
11 Dommerkontakt 
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Leder og nestleder i GIF  If svømming samarbeider tett med Øystein Myhre som er leder for idrett og 

friluftsliv i Nittedal kommune. Vi er også i dialog med bademester I Li badet, Monika Roll Hetting. Vi 

forsøker å samarbeide med alle aktive leietakere i badet. Høsten 2018 har det kommet 2 nye aktører 

inn. Det er Nittedal rekrutt og Nittedal livredning. Vi har  samarbeidet med handicapgruppen i GIF 

siden oppstart.  

 

5. Gruppenes aktiviteter, målsettinger, trenere og instruktører   

• Vi tilbyr A) svømmeopplæring på alle nivå og vi tilbyr B) svømmetrening. 

 

A) Svømmekurs 2018:  

 

Kursvirksomheten vår er den økonomiske ryggraden til GIF svømming. Vi hadde totalt 339 benyttede 

kursplasser i 2018. Kursene våre ble holdt på Rotnes og i Li badet vår 18 og bare i Libadet høsten18.  

Det har vært utfordrende å holde kurstilbudet oppe i å med at vår totale bassengtid ble betraktelig 

redusert samtidig som den tiden vi har fått har vært i tider som ikke har vært gunstig for våre mest 

aktuelle kursdeltakere og svømmere. Dette har vi synliggjort for idrettsrådet og vi håper på bedre tider 

kommende år.  

 

Våre instruktører rekrutterer vi fra svømmegruppa. Instruktører under våre svømmekurs er stort sett 

aktive svømmere eller tidligere aktive svømmere. Vi er stolte av vår interne rekruttering og 

videreutvikling av kompetanse som dette systemet bygger opp under.  

 

Klubbens kursinstruktører i 2018:  

Viktoria Løberg  

Victoria Sand  

Marvin Stensrud  

Viljar Glorvigen Allesøe   

Helene Midtlin Eriksen  

Helene Kristiansen  

Emma Greftegreff  

Maiken Torgersen  

Aurora Helsing  

Camilla Gnyla 

 

Våre svømmekurs på Rotnesbadet har en varighet på 30 min og en kurspris på kr 150 pr kurskveld. 

Normal varighet pr kursrunde er 8 uker. Kursene våre på Libadet har en varighet på 45 min og 

kursprisen ligger her på kr 200 pr kurskveld.   
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Vill-i-vann er vårt aktivitetstilbud til barn og ungdom i alderen 8-19 år. Vi har i 2018 holdt 1 gruppe 

for barn i alderen 8-13år.   

 

Kursaktiviteten følger Norges Svømmeforbund sin nasjonale plan for svømmeopplæring. GIF IF 

svømming sine svømmekurs tilbyr svømmeopplæring av høy faglig kvalitet. Norges Svømmeskole er 

basert på solid pedagogikk/metodikk, og tuftet på nasjonale standarder for hvilke øvelser som må 

beherskes på veien mot svømmedyktighet. Deltakerne følger en kursstige hvor delmål må oppnås for å 

gå videre til neste kurs.  

 

Tryggivann.no er en portal for påmelding og administrering av svømmekursene våre. Tjenesten 

utvikles og driftes av Norges Svømmeforbund. 

 

B) Svømmetrening 

 

Vi har  5 ulike grupper som tilbyr ulike treningsprogram.  Rekrutter, D, C, B og mastergruppe.   

 

• Svømmestevner: 

Svømmegruppa deltok på følgende stevner i 2018: 

Januar: Lørenskog 13-14. januar 

Mars: Nordtvet 18. mars 

April: Giffi vår open i Li badet 21. april 

Mai: Tøyen 13.mai 

Juni: Mjøs-svøm 8-10 juni (Overnattingsstevne).  

September: Skjetten 14-16 september 

Oktober: GIFFI høst open 

Desember: Lamberseter 16.desember 

 

• Egne stevner: 

GIF IF svømming arrangerte 4 stevner i 2018 fordelt på to dager. Et rekruttstevne og ett 

approbertstevne høst og vår. Stevnene har fungert godt. Det har vært en forbedring av inntektene ved 

de siste stevnearrangement. 

 

Ved deltagelser på stevner har våre svømmere i all hovedsak oppnådd forbedring av svømmetider hver 

gang. Alle utøvere takkes for en super innsats 

 

• Målsettinger: 
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GIF IF svømming etterstreber å lage et tilbud til alle som vil bevege seg i vannet. For våre aktive 

svømmere vil vi også tilpasse opplegget og treningsmengden etter individuelle ønsker og behov. Vi 

tilbyr treninger for de som vil bli gode og hevde seg i sin aldersgruppe samtidig som vi rommer de 

svømmerne som svømmer for å komme i god form. Klubben har som målsetting å få med svømmere 

til Låmø. Dette krever trening, treningstider og mange meter svømt i bassenget vårt(februar/mars 2019 

reetableres en A gruppe).  

 

• Trenere: 

Aleksander Laahne har vært hovedtrener 2018. Han gikk ned i stilling fra 1.9 og fikk med Håkon 

Johannesen i trenerteamet. Viktoria Sand har fungert som trener for rekruttene fra høst 2018 og hun 

knyttet etter hvert trenersamarbeid også med Kristin Merete Bjerkås(KMB). KMB er mor til en 

svømmer, er tidligere svømmer og hun er fysioterapeut. Hun bidrar med kunnskap og kompetanse på 

betydningsfulle områder for svømmegruppa.  

Aurora Helsing har vært trener med hovedansvar for de yngste  på D og Rekrutt vår 2018 med Elise 

Sollie som vikar og samarbeidstrener ved behov.  

 

 

• Fruity friday, klubbkvelder, treningsleir, utflukter og alternativ trening. 

Vi har i 2018 hatt klubbkvelder og arrangert Fruity Friday(FF) . FF har vært arrangert den siste 

fredagen i måneden. FF er et arrangement hvor fokuset har vært stevnetrening i trygge omgivelser 

der det avsluttes med frukt og lek. FF er en aktivitet som har virket samlende. Våre svømmere, 

både store og små, uttrykker glede og forventning til disse arrangementene. 

I 2o18 arrangerte vi kveldsmat -samlinger, klubbkvelder, foreldresamlinger og 

avslutningsarrangement som sommergrill og jule-svøm. Svømmerne liker å treffes utenom 

svømmeaktivitet. Treningsleirer og treningssamlinger er populært! Lars Grande har tatt initiativ og 

ansvar og gjort en flott innsats for svømmegruppa med tanke på nettopp treningsfelleskap, 

trenerfelleskap og treningsturer! Påsken 2018 reiste vi med 27 svømmere til Danmark hvor de 

klinka inn i underkant av 40.000 meter i Sæby svømmebad.  

Desember 2018 måtte bassenget stenge på grunn av problemer med himlingen i svømmehallen. 

Dette skapte problemer for kursvirksomhet og trening. Vi løste dette gjennom å kompensere for 

kurskvelder og lage alternativ treningsopplegg for svømmerne. Cathrine Wilhelmsen stilte opp 

med yoga for våre atleter. Sander og Håkon trente ivrige svømmere i Bjønndalen med hinderløype 

og intervalltrening. Vi fikk i tillegg til et samarbeid og tilbud om samtrening med svømmeklubben 

Varg og med turngruppen i GIF som vi ikke benyttet denne gangen. Vår kontakt i Varg er Tore 

Wilhelmsen.  

 

6. Kursing av våre svømmere og instruktører 
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• Dommerkurs 

Dette året har vi fått 5 nye dommere inn i klubben. Våre nye dommere er: Anders Dahlen, Victoria 

Løberg, Mette Vidnes, Nancy Jackobsen, Camilla Sand, Nathalia Leon, I tillegg har vi fra før Per Jahr, 

Viljar, Karl jan Aanes, Monika Gnyla og Robin D B Lorentzen.  

Vi trenger mange aktive dommere i klubben. Dette skaper miljø og det gir oss anledning til å arrangere 

egne stevner.  

 

• Instruktørkurs 

Våre svømmere er velkommen til å ta instruktørkurs med økonomisk dekning fra klubben. Dette året 

ble ingen nyutdannet instruktører.  

 

7. Støtteordninger 

GIF er organisert slik at svømmegruppen ligger under hovedorganisasjonen som en av flere grupper. 

GIF IF med Hovedstyre og Arbeidsutvalget sikrer alle gruppene i forhold til å overholde HMS og 

økonomi. Ved økonomisk usikre tider kan GIF sentralt bistå med løsninger. Vi støttes av kommunen 

slik at vi kan trene gratis i kommunens svømmehall.  

 

8. Økonomi 

 Se eget skriv med regnskap og budsjett for kommende år.  

 

• Treningsavgifter: 

 Svømmegruppa har fire konkurransepartier for barn og ungdom, delt inn ut i fra utøvernes 

ferdighetsnivå. Treningsavgiften justeres i forhold til hvor mange terninger hver gruppe har per uke. 

Priser for 2018 

B- gruppa betaler 2000,- per halvår 

C-gruppa betaler 1700,- per halvår 

D-ruppa betaler 1500,- per halvår 

Rekrutt betaler 1200,- per halvår 

I tillegg til konkurransepartiene har vi Mastergruppa, en trenings- og konkurransegruppe for voksne. 

Treningsavgiften for masters er 1500,- per halvår. 

(treningsavgiftene justeres noe for 2019, men det vil ikke bli stort avvik i forhold til tidligere priser).  

Vi hadde tidlig tanker om at vårt totale driftsbudsjett måtte justeres som et resultat av sannsynlige 

synkende inntekter som et resultat av stenging av svømmehallen og bortfall av kursstedet på Rotnes.  

Vår ansatte kursansvarlige sluttet og vi frigjorde gjennom dette midler som kunne kompensere for 

synkende inntekter. I tillegg reduserte vår hovedtrener sin stilling og gikk fra fast 100% stilling til å 

jobbe time-basert 2-3 dager i uken. Sammen med Håkon Johannessen og Viktoria Sand utgjør de vårt 

trener team. Trenerne støttes av styremedlem og nestleder i GIF IF Svømming og spesielt av Lars 

Grande. Gjennom denne løsningen skal vi se at tallene for året i svømmegruppen ble bra og at de 



 6 

tiltakene som ble gjennomført fungerte på dette planet. Utfordringen nå blir drifting av kurstilbud og 

arbeidsmengden som må gjøres av styre. Høst 2018 leide vi inn Øyvind Telle som superbruker av 

trygg i vann systemet 

 

9. Faste ansatte i gruppen 

I GIF IF svømming er Alexander Laane ansatt som hovedtrener. Han jobbet 100% fra januar 2018 og 

fram til september 2018. Fra septemebr fyller  han i samarbeid med Håkon Johannesen treningstidene. 

Sander er hovedtrener og Håkon fyller inn tid der Sander ikke lenger kan jobbe. Sander er på kanten 

mandag tirsdag og onsdag og Håkon trener torsdag og fredag. Vi setter stor pris på hovedtrener sin 

svømmefaglige kompetanse og er svært glad for at han følger opp våre svømmere år etter år. Vår 50% 

ansatte kursansvarlig var Martin Thørnblad. Han sa opp sin stilling tidlig vår 2018. Hovedtrener tok 

over hans ansvar og driftet svømmekurs fram til høsten 2018. Styret har gradvis overtatt dette ansvaret 

og har en avtale med Øyvind Telle om timevis konsulent oppdrag ved behov. Vårt styremedlem 

Anders Dalen har tatt et spesialt ansvar rundt dette arbeidet.  

 

10. Livredningskurs 

Livredningskurs i regi ab GIF IF svømming ble sist avholdt høst 2018 i svømmehallen på Li. 8. 

September hadde Øyvind Telle oppfrisking og tester slik at alle våre instruktører er oppdatert til å 

kunne være livreddere hvis situasjonen krever dette.  

 

11. GIF- dagen 

GIF dagen ble for første gang arrangert dette året. 20 januar arrangerte GIF sentralt en dag hvor alle 

gruppene presenterte seg for hverandre. Våre svømmere Helene og Phillip laget en flott reklamefilm 

om svømmegruppen og vårt tilbud. Alle våre svømmere bidra på en fin måte for å vise hva vi holder 

på med. Styremedlemmer var også delaktige på filmen. Stor takk også til foreldre som bidro til dette 

fine resultatet. Spesiell takk til far Pål Fosseland.  

 

12. Sluttord 

Vi i svømmegruppa vil takke alle sammen som har bidratt til at svømmegruppa er et godt sted å være 

for våre deltakere. Vi vil også takke for all dugnadsinnsatsen som er nedlagt i året som er gått. Vi 

arrangerer 4 stevner i året fordelt på 1 dag i semesteret. I tillegg har mange kommet med frukt til FF, 

deltatt på klubbkveld og i det siste kveldsmatsamling.  

 

Vi ser fram til å fortsette arbeidet i svømmegruppen i lag(sammen) også i 2018 

Vennlig hilsen Styret i GIF svømming ved styreleder Bente Mari Mortensen 
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Februar 2018 

 

For styret: Bente Mari Mortensen.  

 


