ÅRSBERETNING

2017

Årsmøte mandag 19.03.2018
Thon Hotel Alta
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Til medlemmer i Alta Svømmeklubb
Alta 05.03.18

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Alta Svømmeklubb
Styret viser til innkalling til årsmøte av 19. februar 2018 via vår hjemmeside www.altask.no og
facebooksiden @altasvommeklubb.
Årsmøtet avholdes den 19.03.18 kl. 18:00 på Thon Hotel Alta.
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Velge dirigent
Sak 5: Velge referent
Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand, eget bilag
Sak 9: Vedta idrettslagets budsjett
Sak10: Vedta lov for Alta svømmeklubb
Sak 11: Foreta følgende valg:
11.1
Styreleder
11.2
Kasserer
11.3
Øvrige styremedlemmer
11.4
Sportslig leder (varamedlem i styret)
11.5
Barneidrettsansvarlig (varamedlem i styret)
11.6
Valgkomiteen
11.6
Revisor
11.7
Representanter til svømmetinget
Vedlagt følger følgende dokumenter:
- Idrettslagets årsberetning
- Resultat og balanse for 2017, legges fram på årsmøtet
- Regnskap med revisors beretning, legges fram på årsmøtet
- Valgkomiteens innstilling, legges fram på årsmøtet
- Styrets innstilling til ny valgkomité, legges fram på årsmøtet
Med vennlig hilsen
Styret i Alta Svømmeklubb
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Årsberetning Alta Svømmeklubb 2017
Styret og utvalg
Styret har i 2017 hatt følgende sammensetning:
Leder:

Rune Hammari (trakk seg fra verv høst 2017,pga sykdom)

Nestleder:

Øivind Korneliussen (fungerende leder fra høst 2017)

Kasserer:

Lill Marit Hansen

Styremedlemmer:

Veronica Bye Jessen
Lise Amundsen

Varamedlem:

Ann Charin Thomassen
Hanne Eliassen

Ungdomsrepresentant:

Oskar Andre Ordemann Olsen

Sportslig utvalg:
Har bestått av leder Ragnhild Margrethe Tapio.

Barneutvalget:
Har bestått av leder Veronica Jessen og medlem Rune Hammari.

Regnskapsansvarlig:
Jorun Paulsen Nyvoll

Revisorer:
Per Hindenes
Linn Knudsen
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Medlemmer
Klubbens medlemstall er på om lag 150 stk.

Styremøter
Det er i perioden avholdt 6 formelle styremøter.
Utover dette er det mye kommunikasjon på e-post. Alle styremedlemmer er for øvrig mottakere av
mail som sendes til post@altask.no.

Egne arrangementer
DNB Sommerstevne i Hammerfest 3-4. juni 2017
Pga renovasjonsarbeid i Nordlysbadet ble sommerstevnet derfor avholdt i Hammerfest i et
samarbeid mellom Alta SK og Hammerfest SLK. Ca 150 svømmere i alderen 08-20 år deltok. Med
reiseledere, og frivillige var det ca. 300 i drift fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag i
Isbjørnhallen. Vellykket samarbeid.
Klubb Cup
Det har blitt gjennomfør to klubbcuper i 2017. Dette er en flott arena spesielt for våre rekrutter som
ønsker å prøve seg på tidtaking og konkurransesituasjonen. Her får utøverne øvd på
konkurransesvømming i trygge rammer. Dette er også en viktig arena for å bygge klubbfølelsen.
Det var ingen interesse for svømming av 10.000 meter på nyttårsaften. Artig om vi får dette til i
2018. 

Rapport fra de forskjellige gruppene
A-gruppa: 14-18 år B-gruppa: 9-14 år.
En flott gjeng på 10-12 stk. Alle sammen har hatt fin framgang. Viktig å tenke på at store og små gjør
hverandre gode, samhold og trivsel gir fremgang.
Stevner vi har vært på:
Bergen, Harstad, Hammerfest, Karasjok, Kirkenes, Bodø.
Treningssamling hadde vi sammen med Hammerfest og vi har gjennomført sosiale tilstelninger med
suksess.
Hilsen Ragnhild

C-gruppa:
Denne gruppa har hatt treninger tirsdager og torsdager.
4

Pr i dag har vi 10 svømmere. Noen trener en dag i uka mens de fleste trener både tirsdag og tordag.
I løpet av sesongen har vi sendt 1 opp til B gruppa, og vi har fått opp fra D gruppa 1 stk.
Vi merker at nivået på gruppa nå er et hakk lavere enn i vår, men dette skyldes mange nye og yngre
svømmere, og at vi har sendt mange opp til neste nivå.
I desember var rekruttene på juleavslutning sammen med D-gruppen på peppes pizza. De
approberte hadde i tillegg julebord med A og B gruppen på Thon Vica. Vi hadde også rekrutter som
deltok på Juleplasken i romjula.
Vi har deltatt på 4 stevner dette året:
Kirkenes, Sommerstevnet, Hammerfest og Karasjok
Til stevnet i Lakselv kom vi oss ikke avgårde da fjellet var stengt.
Vi har vært fire trenere som har hatt ansvaret dette året.
Med hilsen
Håvard, Lise, Leonora og Veronica

D-gruppa:
Vi har totalt hatt 18 barn innom D-gruppa dette året. vi har sendt 1 stk videre til C-gruppen.
Vi har per 01.03.18 17 unger på listen, men det er veldig varierende hvor mange som er på trening. I
snitt ca 10 stk. på treningene. Noen trener mandag eller onsdag mens noen trener begge dagene.
Det er en fin gjeng som nå er igjen på D-gruppen, det er noe forskjell på nivået til svømmerne men
alle er motivert og koser seg på trening. Det vi holder på med er mye lek, samt øving på de
forskjellige teknikkene. Da med mest fokus på crawl og rygg. Vi har vært så heldige å ha flere av asvømmerne med som trenere, og det tror vi de yngste setter stor pris på.
Trenere er Karl Andre, Frida, Sabrina, og Lisa

Norges Svømmeskole:
I løpet av 2017 har vi gjennomført 8 kurs. 4 på høsten og 4 på våren.
31 unger har deltatt på kursene. Grunnen til at det bare var 4 kurs i
vårhalvåret var at Nordlysbadet stengte for å legge nye fliser.
Vi har kurs på 4 nivåer : skilpadde, pingvin, selungen og sel.
Vi har fokus på trygghet i vann, flyte og dykke. På siste kurset selen er det crawl og å svømme på
rygg som er i fokus. Kursene går på mandager og følger skoleruta. Ungene er fra 5-6 år og oppover. I
2017 har jeg hatt god hjelp av Lisa Eline fra A- gruppa og Kolbrun. Lisa er ikke med på svømmeskolen
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i år. Hadde vært fint om flere voksne kunne vært med oss for vi er veldig sårbar hvis det blir sykdom
eller at en av oss, Kolbrun eller meg ikke kan stille opp en mandag.
Hilsen Ann Charin

Trenere
Følgende trenere, instruktører og dommere har virket i 2017:
A-gruppa: Ragnhild M Tapio, Marte Lindi
B-gruppa: Ragnhild M Tapio, Marte Lindi
C-gruppa: Håvard Jessen, Veronica Bye Jessen, Lise Amundsen, Leonora Franksdottir
D-gruppa: Karl Andre Thomassen, Sabrina Jessen, Frida Suhr Berg, Lisa Korneliussen
Svømmeskole-instruktører
Ann Charin Thomassen, Kolbrun M. Einarsdottir og Lisa Korneliussen. Henriette Thomassen har hatt
det administrative ansvaret.

Dommere
Anne-Grethe Lillemoen, Linn Knudsen, Håvard Jessen, Ragnhild Margrete Tapio og Knut Olav
Thomassen.

Trenere fra andre grupper har vært veldig flink å steppe inn for andre grupper på stevner, til tross
for lite stevneerfaring. Våre dommere har også gjort en flott innsats med å stille opp på andre
klubbers arrangement, noe som gjør det lettere å få hjelp tilbake.

Økonomi
Regnskapet viser et årsresultat (overskudd) på kr. 24 484,-

Nordlysbadet:
Vi har ikke betalt baneleie til Nordlysbadet. Kommunestyret har også vedtatt at våre utøvere får fri
inngang i Nordlysbadet i forbindelse med trening.
Vi har ikke hatt egne arrangementer på hjemmebane i 2017 pga renovering i Nordlysbadet.
Sommerstevnet ble arrangert i Hammerfest i samarbeid med HSLK, hvor vi delte overskuddet.
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Høy stevneleie vil være en utfordring fremover, og ikke minst å få inntektsmuligheter under egne
arrangementer. Styret bør jobbe for å fremforhandle en bedre avtale med Alta kommune.

Dugnad:
Klubben har solgt toalettpapir i perioden før jul. Dugnaden var vellykket og produktet var enkelt å
selge. Det ga oss et overskudd på kr. 14 000,Vi måtte takke nei til dugnad (parkeringsvakt) forespurt fra Alta IF i forbindelse med Altaturneringen
11.-13.august. Men vi ba Alta IF ta kontakt i god tid før turneringen i 2018 om de har behov for hjelp
da.
For øvrig vises det til vedlagt resultat og balanse for 2017.

Styrets kommentar
















Det er stor aktivitet i klubben, og det er vi veldig glad for.
Klubben har et greit overskudd tatt i betraktning at det ikke er avholdt egne arrangementer i
Alta.
Klubben er sårbar på trenersiden. Tilgangen på erfarne trenere er liten, men vi ser at flere av de
unge ønsker å bidra. Klubben må fortsette å ha fokus på rekruttering av nye trenere i 2018 og
tilby kurs til de vi har. Vi håper også på at Kent Ove får kapasitet til å stå mer på kanten i 2018.
Det blir viktig å få på plass en god struktur og ansvarsfordeling i det nye styret. På grunn av
sykdom har styret hatt litt utfordringer i året som har gått. Styreleder måtte trekke seg og man
lyktes ikke å få på plass en ny styreleder. Nestleder ble sittende som styreleder ut året.
Styret har et ønske om at flest mulig foreldre engasjerer seg i klubben, slik at det blir flere å
fordele ansvar på og mer ressurser til å skape enda bedre kvalitet for våre utøvere. I dag har vi
en utfordring med at det kan bli litt overveldende mange arbeidsoppgaver på de som er
engasjerte i klubben. Styret må ha fokus på å ikke «slite ut» sine frivillige…
Klubbcupen er et populært innslag når det arrangeres. Det anbefales at cupen videreføres i
2018. Det må også jobbes for å få gjennomført oppstartsleir i Korsfjord etter sommerferien, da
denne turen er viktig for samholdet i klubben, både når det gjelder voksne og barn.
Svømmerne fortsetter sin sportslige utvikling og presser stadig ned sine personlige rekorder.
Trener, ledere og støtteapparat fokuserer på å skape et godt klubbmiljø. Styret opplever
klubbmiljøet og samholdet i klubben som godt.
Vi er veldig takknemlige for den innsatsen som legges ned i klubben av trenere, instruktører,
styremedlemmer, dommere og andre frivillige. Vi ønsker å trekke frem innsatsen til alle trenerne
og svømmeskoleinstruktørene som er helt avgjørende for at vi skal kunne ha et godt tilbud til
våre medlemmer.
Styret takker med dette for 2017.

Hilsen styret i Alta svømmeklubb
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Sak 9 Budsjett
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