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Styrets sammensetning
Leder: Tomm Kristiansen
Nestleder: Helena Bergan
Sekretær: Ubesatt
Styremedlem: Tone Tveten, medlemsansvarlig
Styremedlem: Jarle Olafsen, stevneansvarlig
Styremedlem: Siv Hege Olafsen
Styremedlem: Helena Bergan, bevertning
Styremedlem: Jannicke Morken, oppmann ABC
Styremedlem: Sten Are Sandbeck, oppmann rekrutt
Vara styremedlem:
Regnskapsansvarlig: Roger Brenna
Valgkomité: Ubesatt
Revisorer:

Styremøter
Det er avholdt 7 styremøter i 2021. Styret har gjort et stort arbeid i å tilpasse aktiviteten til gjeldene
regler og med å være smittevernvakter.

Årsmøte
Årsmøtet for 2021 ble utsatt og gjennomført 15 juni.
Under møtet medelte daværende leder at han ville avgå fra vervet. Det var ikke kommet inn noen
forslag til ny leder før årsmøte, så det besluttet å avholde et ekstraordinært årsmøte for å velge ny
leder. Det ekstra årsmøtet ble gjennomført den 29 september. Undertegnede under ble møtet valgt
som ny leder for Modum Svømmeklubb. Det ble i tillegg valgt inn to nye styremedlemmer:
Jannicke Tobiassen og Ingeborg Hovde Kårtvedt.
Styrets sammensetning etter årsmøtet
Leder: Helena E Løf Bergan, valgt frem til neste årsmøte
Nestleder: Ingeborg Hove Kårtvedt, valgt for 2 år
Sekretær: Siv Hege Olafsen
Styremedlem: Tone Tveten, medlemsansvarlig
Styremedlem: Jarle Olafsen, stevneansvarlig
Styremedlem: Jannicke Tobiassen, bevertning
Styremedlem: Jannicke Morken, oppmann ABC
Styremedlem: Sten Are Sandbeck, oppmann rekrutt
Vara styremedlem:
Regnskapsansvarlig: Roger Brenna
Valgkomité: Ubesatt
Revisorer: Unni Kopland og Lydia Smith
Styrets arbeid
Klubben har 139 registrerte betalende medlemmer pr 31.12.2021 jfr. Idrettsregistreringen, se tabell
1. Antall medlemmer har gått ned sammenliknet med tidligere år.
2021 har vært et veldig vanskelig år for Modum svømmeklubb på grunn av korona begrensninger.
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Det er svingende interesse for nybegynnerkursene, og dette i er tydelig samsvar med pandemien og
smittevernrestriksjoner.
Pandemien har begrenset våre muligheter for trening og stevner. I flere perioder har all aktivitet
stoppet opp. Det har også vært lengre perioder meget begrenset tilgang til trening i svømmehallen.
Vi har omorganisert treningstider flere ganger for å kunne avholde svømmeopplæring og
svømmetrening, og samtidig følge smittevernregler for de begrensede tidene som har blitt tildelt
klubben pga. korona pandemien.
Det har ikke vært arrangert stevner siden mars 2020 som har vært allment åpne. Modumsvøm og
Modumrekrutten ble vi tvungne til å avlyse. I februar omorganiserte vi en trening til en
stevnetrening med tidtaking. Vi lagde fliser med tidene til deltakerne som ble utdelt til svømmerne
av hovedtrener. Denne høsten kunne vi endelig arrangere Modumrekrutten, men med begrensinger i
antall deltagere pga. smittevernregler.
Det ble ikke avholdt årsfest, og det det da heller ikke delt ut pokaler til svømmer for ulike
prestasjoner.
Modum svømmeklubb har i styreperioden planlagt/gjennomført følgende arrangement:
1 Årsfest - ikke gjennomført
2 Stevnetrening - gjennomført
3 Årsmøte - gjennomført
4 Påsketreningssamling - ikke gjennomført
5 Modumsvøm - ikke gjennomført
6 Sommeravslutning - gjennomført
7 Rekruttsamling - ikke gjennomført
9 Modum rekrutt – gjennomført, men i mindre skale pga. restriksjoner.
10 Klubbmesterskap - gjennomført
11 Juleavslutning - gjennomført
Årsmelding fra oppmann for ABC partiene
Det har dessverre vært få stevner som har blitt avholdt dette året.
Ingen stevner ble avholdt for våre svømmere før i juni 2021.
Til tross for dette har vi en fin gjeng med ivrige svømmere fra MSK og Glitre MSK som har deltatt
på følgende stevner.
Navn
BK Sommersvøm 2021
NM Langbane
AQ Kickoff Kristiansand
LÅMØ i Kongsberg
Asker Høststevne 2021
Lambertseter Open 2021
Bergmannsvøm 2021
NM ungdom 2021
Slottsfjell Open
Nordsjøstevnet 2021
NM Kortbane 2021
Roald Amundsen Cup Nov 2021
Bærum Open

Dato
12.06.2021
03.07.2021 – 06.07.2021
14.08.2021 – 15.08.2021
03.09.2021 – 05.09.2021
10.09.2021 – 12.09.2021
17.09.2021 – 19.09.2021
16.10.2021
22.10.2021 – 24.10.2021
23.10.2021 – 24.10.2021
29.10.2021 – 31.10.2021
11.11.2021 – 14.11.2021
20.11.2021 – 21.11.2021
03.12.2021 – 05.12.2021

Jenter/Gutter
7/7
4/1
4/3
1/1
4/4
2/0
5/8
1/0
1/0
2/1
2/0
1/1
1/0

Det har vært ekstra viktig med både trener og oppmann til stede på stevnene der ikke foreldre har
hatt tilgang pga. smittevernstiltak.
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Klubben har hatt utøvere i senior og junior NM (ungdomsmesterskapet/UM) som har kvalifisert seg
til finaler, og som har tatt flere medaljer i disse mesterskapene. MSK er spesielt stolt av Antonina
Biegajlo som tok sølvmedalje på 50m fri under UM!
Klubbmesterskap ble avholdt på Furumo svømmehall mandag den 6 desember 2021.
Her prøvde mange seg for aller første gang, og det gleder et oppmannshjerte å se hvordan barna
heier på hverandre og hvor godt samhold er blant barn og trenere er i klubben.
MSK Oppmann for ABC parti Jannicke Morken
Årsrapport for MSK Rekruttene 2021! ☺ ☺ ☺
Aktiviteter for MSK sine rekrutter har vært sterkt redusert også i 2021 som følge av
koronaepidemien. Det ble ikke arrangert rekruttstevner i kretsen i løpet av våren. Treningstilbudet
var i kortere perioder nedstengt. Heller ikke den tradisjonelle rekrutt-leiren eller Morgendagens
Svømmere treningsleir som normalt arrangeres av ØESK kunne gjennomføres.
Siden vi ikke kunne arrangere klubbmesterskap i 2020 og på grunn av den generelt labre stevnesituasjon, tok styret initiativ til å gjennomføre en «stevnetrening» under vanlig treningstid. Her fikk
alle tatt tid på et utvalg av øvelser og svømmerne fikk senere de tradisjonelle «flisene» utlevert
(med oppførte individuelle resultater).
Ved oppstart høst åpnet restriksjoner for arrangement tilstrekkelig for at MSK kunne arrangerte eget
rekruttstevne med begrensninger i antall utøvere, klubber og publikum. Dette var første mulighet på
1,5 år for våre rekrutter å delta på stevne! Etter den nasjonale gjenåpningen arrangerte Øvre Eiker
rekruttstevne uten restriksjoner. I tillegg kunne MSK i desember igjen arrangere eget
klubbmesterskap hvor flere rekrutter fikk prøve seg i det store bassenget for første gang. Lier
arrangerte ikke stevne som de normalt ville gjort i november. Restriksjoner for arrangement ble
igjen innført medio desember.
Alt i alt bar høsten bud om en «ny vår» for rekruttene: Det har igjen fylt seg godt opp på
bokstavpartiene i det lille bassenget, og på E-partiet. Det er et stykke opp til nivået for deltagelse på
rekruttstevner som vi hadde før pandemien, men det er likevel mye positivt å spore.
Høst 2021: Antall deltagere/indv. resultater/lagstarter:
(høst 2019 - tall i parentes - det ble ikke arrangert rekruttstevner i 2020)
Modumrekrutten
ØESK-rekrutten

12 / 34 / 4
5 / 18 / 1

(18/96/8)
(14/77/4)

Fra høsten gikk MSK tilbake til ordinære treningstider. E-partiet fikk endelig flyttet ordinær
treningstid på onsdager fra sent til tidlig. Det førte etter intensjonen til et betydelig større oppmøte
på onsdagstreningene og dermed til at flere nå trener to ganger i uken på det partiet.
Den bekymringsverdige nedgangen i oppmøte vi så i slutten av 2020 og våren 2021 ved
bokstavpartiene i det lille bassenget er snudd i løpet av høsten 2021. Det er svært gledelig! Samtidig
preges situasjonen fremdeles av at kontakt med foresatte har vært sterkt skadelidende på grunn av
Korona – nedstenging og smitteverntiltak. Det blir en viktig oppgave framover å tilrettelegge for
foresattes tilknytning til og involvering i klubben. Her er rekruttstevner fine arenaer.
- Sten Are Sandbeck, rekrutt oppmann MSK
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Masters
Masters har nesten ikke hatt tilgang til trening under 2021 pga. restriksjoner under Covid-19
Vanntrim
Vanntrim har nesten ikke hatt tilgang til trening under 2021 pga. restriksjoner under Covid-19
Stevnekomité
Jarle Olafsen, leder
Tom Ivar Holm
Sten Are Sandbeck
Siv Hege Olafsen
Det har i perioden blitt gjennomført ett rekruttstevne og ett klubbmesterskap. Rekruttstevnet ble
gjennomført med et begrenset antall utøvere og publikum fra noen få klubber grunnet
koronarestriksjoner. Klubbmesterskapet ble avholdt som tidligere år, med juleavslutning og
grøtservering. Det ble registrert tider for utdeling av fliser under kommende årsfest, og det ble kåret
klubbmester for 2021.
Bevertningskomité
Helena Bergan, leder
Jannicke Tobiassen
Gunvor Gunnerud Eken
May Ingela Hopen
Ewa Biegajlo
Arrangement i MSK som vi i bevertningskomitéen bidratt med å arrangere.
Året har vært preget av pandemien Covid-19.
Etter styremøtet 29 september overtok Jannicke Tobiassen ansvaret for bevertningen i MSK.
Gunvor Gunnerud Eken og May Ingela Hopen trakk seg samtidig ut av komiteen.
Januar: Årsfest
Klubben pleier å arrangere fest for svømmere og deres familie én gang i året. Vi har pleid å
reservere lokale på Tyrifjord Hotell med matservering (klubben har betalt maten til svømmerne,
foresatte har betalt selv) og vi har stilt med kakeservering og organisert loddsalg. Premiene har vi
fått fra ulike lokale bedrifter som vi har snakket med. Det har under festen vært utdeling av
resultater fra klubbmesterskapet og pokaler til svømmere for ulike innsatser gjennom året.
Dette ble innstilt pga. pandemien.
Februar/mars: Sponsorsvøm
Klubben har pleid å arrangere sponsorsvøm for å få inn penger til klubben der svømmerne deltar.
Komiteen lager da noe godt til de som svømmer og foresatte. Det har vært vafler, saft og kaffe.
Dette ble også innstilt pga. pandemien.
Mars: Modumsvøm
Med kiosk salg og servering til dugnadsarbeidere. Innstilt pga. covid-19 pandemi
Påske tider: Påskelunsj
Trening med lunsj sammen med Eiker svømmeklubb. Det serveres pølser og arrangeres
påskeeggbytte.
Ikke planlagt eller gjennomført pga. pandemi.
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14 juni: Sommeravslutning,
Sommeravslutning ble arrangert på den siste treningsdagen til nybegynnerpartiene før sommeren.
Vi serverte grillmat, hamburgere og pølser til alle svømmere og trenere,. Foresatte fikk også
mulighet å kjøpe mat for en liten sum. Maten ble servert forløpende til de som var ferdige med sitt
svømmeparti, slik at de var de små svømmekohorterne som spiste sammen.
September: Rekruttleir
Rekruttleiren ble avlyst pga. corona. Bevertningen pleier å ordne mat til deltagerne.
26 September: Modumrekrutten
Kiosksalg og servering til dugnadspersonell under Modum rekrutten. Pga. pandemien ble det
arrangert i et forminsket format, med begrensing av antall deltagere.

6 Desember: Klubbmesterskap og juleavslutning med grøtfest
Det ble servert grøt fra Tyrifjord hotell, og vi handlet inn saft, kaffe, pepperkaker som ble servert til
svømmere, foreldre og søsken. Ikke så stor deltagelse i disse Koronatider. Ca. 70 stk.
Helena Bergan, leder for bevertingskomité (vår)

Økonomi for 2021
Konto
3110
3120
3150
3210
3300
3400
3410
3620
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3920
3921
3930
3950
3960
3970
3971
3990
3999
4010
4020
4030
4040
4050
4100
4110
4200

Konto navn

2021

2020

2019

Salgsinntekter, avgiftsfrie
Sponsorinntekter
Egenandel kunder
Annonseinntekter
Stevneinntekter
Norsk Tipping
Offentlige tilskudd

-380,00
-30 000,00
-36 280,00
0,00
-3 150,00
-31 403,05
-154 446,00

-5 290,00
-31 506,00
-23 900,00
0,00
0,00
-36 761,20
-149 089,00

-12 200,00
-30 000,00
-42 138,52
0,00
-72 000,00
-48 295,69
-104 724,00

Salgsinntekter

-255 659,05

-246 546,20

-309 358,21

Leieinntekter Målplater
Treningsavgift
Treneravgift
Treningsavgift Masters
Treningsavgift Vanntrim
Kursavgift Nybegynner
Kursavgift Andre
Medlemskontingent aktiv
Medlemskontingent andre
Lisenser
Kiosksalg
Dugnad
Julekalendere
Jul – loddsalg
Sponsorsvøm
Diverse inntekter

-6 000,00
-64 779,00
-52 927,00
-1265,00
0,00
-99 829,00
0,00
-27 400,00
-1 000,00
-10 300,00
-6 174,78
-3 000,00
0,00
-24 374,00
0,00
-38 054,80

-6 000,00
-38 950,50
-30 609,50
-10 120,00
-13 225,00
-68 305,00
0,00
-28 800,00
-1000,00
-11 900,00
-2 935,34
-560,00
0,00
-57 618,00
-27 000,00
-32 148,00

-8 000,00
-60 938,50
-49 855,00
-13 918,00
-32 060,00
-107 330,00
0,00
-26 625,00
-750,00
-15 900,00
-33 350,25
-9 378,00
-6 750,00
-24 076,00
-23 800,00
-257 273,30

Annen driftsinntekt

-335 103,58

-329 171,34

-670 004,05

Startkontingent klubbstevner
Startkontingent kretsstevner
Startkontingent nasjonale stevner
Startkontingent internasjonale stevner
Andre utgifter stevner
Stevneutgifter egne stevner
Innkjøp varer, avgiftsfritt
Treningsutgifter – halleie

650,00
13 900,00
2 800,00
2 100,00
7 678,00
0,00
836,46
0,00

1 500,00
25 000,00
0,00
0,00
28 004,00
0,00
2 980,50
1 658,53

11 500,00
43 700,00
6 300,00
6 500,00
7 623,15
4 150,00
12 304,50
53 400,00
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4210
4220
4230
5010
5190
5330
5900
5920
5960
6540
6550
6560
6610
6800
6840
6850
6860
6940
7021
7100
7305
7310
7315
7410
7420
7421
7500
7600
7770
8040
8060
8130

Samlinger leire
Velferdstiltak/sosiale arrangement
Toppidrett

27 596,00
5 217,30
98 126,00

3 550,00
28 049,76
13 202,00

0,00
23 718,40
81 367,87

Varekostnad

158 903,76

103 944,79

250 563,92

Faste lønninger
Påløpne feriepenger
Godtgj. Til styret- og bedriftsforsam.
Trenerhonorar etter regning
Yrkesskadeforsikring
Gaver til ansatte

211 699,20
21 593,33
11 392,00
148 357,00
1 568,00
0,00

128 774,65
11 911,03
5 571,00
149 032,00
1 522,00
1395,72

207 479,85
19 938,97

Lønnskostnad

394 609,53

298 206,40

424 116,82

Inventar
Driftsmaterialer
Rekvisita
Serviceavtaler/abonnement
Kontorrekvisita
Aviser, tidsskrifter, bøker mv.
Administrative kostnader
Møter, kurs, oppdatering mv.
Porto
Vedlikehold tidtakeranlegg
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
Kostnader julekalendere
Kostnader kiosksalg
Kostnader dugnad
Kontingenter
Gaver/premie
Gave til veldedig formål
Forsikringspremier
Lisensavgifter og royalties
Bank og kortgebyrer

477,20
26 095,94
0,00
2 320,00
156,00
500,00
0,00
1 550,00
360,00
982,88
37 884,00
993,86
3 522,83
0,00
3 100,00
3 984,30
0,00
5 085,00
14 800,00
427,00

0,00
5 549,40
0,00
10 195,00
1 351,20
500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
16 851,00
4 194,80
573,11
0,00
4 300,00
9 463,00
6 750,00
4 946,00
2 250,00
574,77

0,00
19 846,90
831,25
9 690,00
1 023,75
500,00
0,00
26 112,00
0,00
11 709,50
25 616,00
0,00
12 412,91
1 650,00
4 100,00
48 139,00
5 950,00
4 806,00
12 600,00
754,50

Annen driftskostnad

102 239,01

68 998,28

185 741,81

Renteinntekter, skattefrie
Purregebyr, kunder
Gebyr bank

-1 512,00
0,00
2 632,00

-2 549,00
0,00
4 144,00

-2 445,00
1 500,00
1 695,00

Årsoverskudd / Underskudd

66 109,67

-102 973,07

-121 189,71

193 565,00
1 463,00
1 670,00

Det er satt opp tabell som inneholder alle inntekts og utgiftskontoer for tre siste år.

Årsresultat viser et underskudd på kr. 66 109,67
Sum inntekter: 592 274,63
Sum utgifter: 658 384,30
Regnskapet for 2021 og 2020 er direkte sammenlignbare. Kontoplanen er standardisert, så det skal
være enklere i fremtiden å få mer sammenlignbare tall, slik at inntektskontoer har tilhørende utgiftskontoer, og slik at det skal være enkelt å se om aktiviteten går med over- eller underskudd.
Det er et negativt resultat for året 2021.
Året 2021 har vært krevende pga koronapandemien. Dette vises i både inntekter og utgifter, og det
har vært vanskelig å følge budsjettet. Det har til tider vært treningsforbud, og i perioder var svømmehallen stengt, og stevner avlyst. I aldersgruppen over 20 år, har det vært store begrensninger i
mulighet for trening og deltakelse på stevner. Dette har ført til at Masters, kun en kort periode, har
hatt mulighet til trening, og Vanngym ingen trening. Og frafall av medlemmer i alle alderstrinn.
Dette har medført tap av inntekt i form av treningsavgifter og medlemskontingenter.
Det er også stor usikkerhet for året 2022, pga Korona pandemien, men forslag til budsjett for 2022,
er satt opp med samme grunnlag som for 2020.
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Konto 3410 inneholder; kompensasjon fra krisepakke Korona for inntektsbortfall egne stevner i
2020 kr 25 200, Krisepakke moms 2021 kr 9 254, Modum kommune tilskudd kr 3 000, LAM midler 2021 kr 46 161, Stimuleringsmidler Korona pga avlysning av egne stevner 2021 kr 33 383,
Momskompensasjon kr 37 448.
Vi har mottatt gave til drift kr 30 000 fra Sparebank 1 Modum. Denne gaven er ført på 3999 Diverse
inntekter.
Konto 3150 inneholder egenandelene fra treningsleirer, rekruttleir, egenandelene ved stevnedeltakelser inkludert toppidrett, og egenandeler for voksne i forbindelse med årsfest og juleavslutning.
Konto 4230 Toppidrett dekker ”andre utgifter stevner” for de svømmerne som er registrert i Glitre
sk/ MSK.
Konto 5330 (Godtgj. Til styret- og bedriftsforsam.). I vedtak fra årsmøtet, får styremedlemmene
halv pris på trening/trener- avgiftene pr år, for sine barn.
01.01.2020 ble klubbadministrasjon flyttet over til NIFs Klubbadmin. Det gjelder medlemsregister,
kommunikasjon med medlemmene, og fakturering av medlemskontingenter, treningsavgifter, lisenser og loddsalg.
Faktura for halleie, har vi ikke mottatt i 2021, vi har hatt et sterkt redusert tilbud i svømmehallen.
Per 31.12.2021 har vi kr 19 200 i utestående fordringer i Klubbadmin. Det hviler noe usikkerhet
rundt dette tallet. Dette tallet er hentet fra rapport over fakturaer vi har purret opp. Og kan inneholde
noen feilregistreringer. I tillegg, utestående fordringer for egenandeler stevner kr 9 347. Følger dette
opp videre i 2022. Vi regner ikke med å avskrive noen vesentlig del av dette beløpet.
Et viktig arbeid fremover vil være å holde driftskostnadene lavest mulig, og det må jobbes aktivt for
å øke inntektene eks. sponsorer, dugnad, se på muligheten for økte treningsavgifter og egenandeler.
På utgiftssiden må det arbeides med å holde kostnadene i forbindelse med stevnedeltakelse lavest
mulig. Eksempelvis å sjekke ut billigste reisealternativer, behovet for voksne som er med på stevner
blir vurdert og at kostnader til bespisning foregår på rimeligste måte. Dette er viktige tiltak for å bevare en stabil økonomi i fremtiden.
Klubben har en oversiktlig økonomi og har gått med overskudd tidligere år, og bygd opp god likviditet.
Med stabil medlemsmasse og god etterspørsel for svømmeopplæring bør det være realistisk med et
overskudd i 2022.
Roger G Brenna
Regnskapsansvarlig

Medlemstall for 2021
2021 hadde vi noe ustabile medlemstall i Modum svømmeklubb. Mye av dette grunnet mindre
treningstilbud og stengt svømmehall grunnet korona. N-partiene var så å si fulle begge periodene vi
tilbydde trening. Hovedtrener i det lille bassenget er Cassandra Jacobsen. Cassandra, Melker og
Philip er trenerne i det lille bassenget. Rodney har kommet inn som vikar/ekstra.
G og F partiene har noe tynne medlemstall, men det jobbes kontinuerlig med å fylle partiene. Det er
god interesse for rekruttstevner, utfordringen var at svømmerne ikke kunne ha med en foresatt inn.
Noe som medførte at de yngste ikke deltok like mye som tidligere år.
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Svømmeåret 2021var noe redusert grunnet covid-19. Det ble en del medlemmer borte, ventelistene
ble tomme og pågangen for medlemskap redusert. Det var enkelte medlemmer som beholdt
medlemskapet, men ikke deltok på de treningene som var i periodene det var åpent for trening.
I 2021 hadde vi 24 utmeldinger. Det var mindre trykk på ventelister, noe som medførte at N partiene
hadde i snitt 11 medlemmer pr sesong og ikke 15 som er fulltallig parti.

Kvinner
Menn
Totalt

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og eldre Totalt
4
29
7
3
33
72
2
39
10
2
16
67
6
68
17
5
49
139

Pr. 31.12.2021 Tabell 1 Registrerte betalende medlemmer

Medlemsutvikling

Kvinner
Menn
Totalt

2012

2013

117
102
219

114
88
202

2014 2015 2016
96
106
202

105
106
211

2020

2021

78
77
155

72
67
139

99
115
214

Tabell 2 Medlemsutvikling

Tone Tveten, medlemsansvarlig
Trenerkabalen 2021
Petter Koch har hatt ansvar som hovedtrener, og er ansvarlig for treningene til A- og B-partiene 2 til
4 treningskvelder i uka.
Anette Moholdt og Roger Skretteberg fungerer som trenere for C- og D-partiene.
Øyvind Nordbø fungerer som trener for E-partiet.
I perioder har også Frode Jørgensen hatt ansvar for A- og B-partiene etter avtale med Petter.
Cassandra Jakobsen er hovedansvarlig for å trene F, G- og nybegynnerpartiene, og har to
hjelpetrenere for svømmeopplæring; Melker Bergan og Alexandra Stenmo (vår )/Philip Kolsrud
(høst). Philip Kolsrud fungerte som tilkallingsvikar for vårhalvåret, og Rodney Brown Tveten har
vært tilkallingsvikar for høsthalvåret.

Parti
A-parti
B-parti
C-parti
D-parti

Trener
• Petter Koch
• Frode Jørgensen
•

Petter Koch

•

Anette Moholdt

•

Roger Skretteberg
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E-parti

F-parti

Nybegynner 1

Nybegynner 2

Nybegynner 3

G-Parti

•

Øyvind Nordbø

•
•
•
•
•

Cassandra Jacobsen
Melker Bergan
Alexandra Stenmo våren 2021
Philip Kolsrud høsten 2021
Rodney Brown Tveten vikar høsten 2021

•
•
•
•
•

Cassandra Jacobsen
Melker Bergan
Alexandra Stenmo våren 2021
Philip Kolsrud høsten 2021
Rodney Brown Tveten vikar høsten 2021

•
•
•
•
•

Cassandra Jacobsen
Melker Bergan
Alexandra Stenmo våren 2021
Philip Kolsrud høsten 2021
Rodney Brown Tveten vikar høsten 2021

•
•
•
•
•

Cassandra Jacobsen
Melker Bergan
Alexandra Stenmo våren 2021
Philip Kolsrud høsten 2021
Rodney Brown Tveten vikar høsten 2021

•
•
•
•
•

Cassandra Jacobsen
Melker Bergan
Alexandra Stenmo våren 2021
Philip Kolsrud høsten 2021
Rodney Brown Tveten vikar høsten 2021

Treningstidene har vært meget begrensede under 2021
Pga. pandemien har det til tider vært svært begrenset med treningstider i svømmehallen. Klubben
har tilpasset treningstidene underveis etter de reglene som til enhver tid har blitt pålagt fra
svømmehallen og NIF. Vi fått tilgang til hallen mandager og onsdager i lengre perioder, og måtte da
endre treningstidene til svømmerne å dele de små kohortene (treningspartiene) jevnere ut på de to
dagene. Til vanlig har klubben tilgang til hallen 5 dager per uke, (man-tor + lørdager).
Tilgang til svømmehallen våren 2021
1/1 – 19/1 - stengt
20/1 – 16/3 - 2 dager pr. uke
16/3 – 11/4 - stengt
12/4 – 5/7 - 2 dager pr. uke (14/6 for nybegynnerpartiene, 5/7 for A-E partiene)
Tilgang til svømmehallen høsten 2021
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23/8 – 1/10 - 2 dager pr. uke (begrensede treningstider, man og ons)
11/10 –
- full tilgang til svømmehallen man-tor før barn og ungdom

Utvalg
Buskerud Svømmekrets – svømmeutvalg
• Tomm Kristiansen
Modum Idrettsråd
• Tomm Kristiansen
Kretsdommere i MSK
Etternavn Fornavn
Sand
Kristin B.K.
Biegajlo
Ewa

Autorisert til:
31.12.2022
31.12.2023

Utdanning og kursing
Politiattester fra trenere og de med verv i klubben er oppdaterte.
Livredningsprøve:
Alle trenere gjennomført i 2021
Begynner instruktørkurs svømming:
Rodney Brown Tveten gjennomført

Avtaler
Avtale med furumo svømmehall er oppdatert 2021.
Lønnsavtaler med trenere er oppdatert 2021.

AVSLUTNING
Styret takker alle aktive, tillitsvalgte og medhjelpere for god innsats i 2021!
2021 har vært et meget krevende år for svømmeklubben. Restriksjoner innført for å forebygge
smitte av korona har lagt store utfordringer i gjennomføringen av normal svømmeklubbaktivitet.
Vi håper 2022 blir et bedre år for svømming!
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