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Årsberetning fra styret Horten Svømmeklubb 2017 
 

HSK er en breddeklubb, og har det siste året jobbet målrettet med å få en bedre stabilitet i de ulike 

svømmegruppene, A, B og C. Stor og målrettet innsats fra trenerteamene har gitt resultater. De ulike 

gruppene (A, B og C) økt aktivitet og klubbens innsats med gjennomføring av svømmekurs har gitt 

klubben en solid vekst. NSF krever nå at alle barn i svømmeskolen skal være medlemmer av klubben. 

Flere av ungdommene som for en tid tilbake sluttet å svømme aktivt, deltar som trener på svømmekurs 

eller på trening i de ulike gruppene. Dette i tillegg til foreldre. Dette er noe klubben setter stor pris på og 

som igjen gir oss ett påfyll til de ulike gruppene på sikt. I år har det vært rekord for deltagelse på 

rekruttstevener for C svømmerne og utøverne i A og B har deltatt på mange approberte stevner.  

Klubben har videre hatt fullt fokus på å utdanne flere instruktører og trenere. Trener 1 kurs ble arrangert 

i Horten i mai og juni. I tillegg har ett av fokusområdene vært trivsel og det å ta hensyn til andre. HSK skal 

være en klubb for alle. Det er derfor jobbet mye med det sosiale på utsiden av treningen. Dette i form at 

sosiale arrangementer for alle gruppene sammen og for enkeltgruppene alene. Eksempelvis: 

Sommeravslutning for alle gruppene på Rørestrand, oppstartsleier for alle gruppene fra fredag til søndag 

i august, dagstur til Fangene på Fortet for alle gruppene i november og grøtavslutning i desember. 

Vi har gjennom året forsøkt å gjøre den informasjonen som trengs tilgjengelig. 

2017 har vært ett svært godt år økonomisk. Regnskapet viser et overskudd på 277.344,-. I 2018 

planlegges det med store investeringer i utstyr og det budsjetteres med økte lønnskostnader i form av 

lønnede trenere og instruktører. Dette må vi for å kunne opprettholde det gode tilbudet med 

svømmekurs, som igjen er vårt største inntektskilde og største kilde til rekruttering. Opparbeidede 

midler, samt overskudd fra 2017 planlegges å benyttes.  

Styret har utenom styremøter jobbet med administrative funksjoner som å arrangere 2 stevner, 

samarbeid med svømmeklubbene i Tønsberg og Sandefjord for deleierskap i vårt tidtagersystem, økt 

deltagelse på stevner og de sosiale blant foreldre/barn, samt klubbens web-sider/portaler på sosiale 

medier. Styret har også dekket roller som oppmann og påmelding til stevner, jobbet med vedlikehold av 

utstyr, samt sosiale arrangement. 

Styret har avholdt 7 ordinære styremøter i 2017.  Her var fokuset: 

 Behandle enkeltsaker og jobbe med aksjoner i aksjonsliste 

 Vurdere økonomiske saker (kontroll med innkjøp og utgifter) 

 Passe på at roller dekker daglig drift og at dette fungerer 

Saker i aksjonslisten er blant annet: 

 Koordinere dugnader (egne svømmestevner), samlinger og rekruttstevner 

 Rekruttstevner (mai og oktober) 

 Approberte stevner (mai og september) 
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 Trenerkabalen og Trener 1 kurs 

 Tilgang til halltid ut fra behov og innspill fra trenergruppa. Horten Svømmehall og Braarudåsen 

 Søkt om støtte LAM støtte, fått innvilget kr 81.000,- som må investeres i spesifikt utstyr. 

 Behandling og oppfølging av noen få enkeltsaker i forbindelse med uheldige situasjoner/episoder 

som: uro i garderobe og skade av inventar i garderobe 

 Medlemshåndtering, stevner, kurs og trenere i forbindelse med instruktørkurs og dommerkurs 

 Jobbe med tidtaker-/startanlegg. Samarbeid med Tønsberg og Sandefjord 

 Koordinere samling etter rekruttstevne, pizzasamling for barna, trenere & arrangører 

 Oppdatering politiattester 

 Oppstartsleir august 2017 

 Dagstur for A, B og C i desember på Fangene på Fortet 

 Avslutninger juni 2017 og i desember 2017 

 Dugnader: Horten Aftersail, Enjoy Bonusguiden 

 Sponsormidler mottatt i 2017: Kongsberg Maritime og Betonmast AS 

 Trener og leder samling, NSF 

 Kompetansehelga, NSF 

 Innkjøp av bord og stoler til bruk på stevner og arrangementer 

 Innkjøp av minipolo start pack 

 Innkjøp av tatoveringer med klubbens logo 

 Innkjøp av klistremerker i 3 ulike størrelser for å merke klubbens eiendeler 

 4 nye kretsdommere 

7 ordinære styremøter:  

 05. januar, 20. mars, 24. april, 29. mai, 14. august, 21 september og 21. november. 

Andre møter: 

 Foreldremøter i januar og august 

 Trenermøter: Styret har deltatt på noen trenermøter 

 Arbeidsgrupper, i hovedsak med deltakere fra styret som har jobbet med:  

1. Kriseberedskapsplan, årshjul, sportslig plan  

2. Kontrakter for trenere og instruktører, klubbpakka, klubbhåndbok 

3. Lønningsmodell for trenere og instruktører 

4. Bruk av Sportsadmin til innkalling til stevnepåmelding 

 

Alt i alt- har sportsåret 2017 vært ett aktivt og spennende år for barn, ungdommer, foreldre og styret i 

HSK. 

 

Mvh 

Styret Horten Svømmeklubb 


