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Styret har hatt 6 styremøter etter årsmøte. Det har vært et trenermøte. Styrets arbeid
har konsentrert seg rund klubbens daglige drift. De viktigste tingene har vært
trenerkabal, stevner, dommerjakt, sponsorjakt, trenerutdanning, endring av struktur
rundt partinavn og svømmeleir.

I starten på mai kom nyheten som har vært med å prege resten av året. Teigen
selskapet Kontrari ønsket å bidra med 10 millioner til ny svømmehall på Lagård.
Denne gledelige nyheten førte til mye blest rundt svømmeklubben og har satt mange
tanker i sving. Det er laget fine prospekter av hallen både i forhold til selve
bassengene og til fasilitetene rundt. Styret og trenere har sammen vært med på å
lage prioriteringer til store og små detaljer, for å få et godt resultat for alle parter.
Prosessen med hallen har ikke stoppet opp enda det er nokså stille rundt prosjektet.
Kommunen arbeider med å finne en løsning som skal sikre et juridisk riktig grunnlag
for et godt samarbeid i tiårene som kommer. Svømmeklubben er også glade for at
det har blitt en god løsning mellom Undervannsklubben og kommunen.

Sportslig i 2017 har det vært arbeidet godt fra opplæringspartene og opp til Kl
partiet. Godt arbeid i alle ledd gjør at klubben klarer å ivareta både bredde og topp.
Det er viktig at alle blir ivaretatt på en god måte. Styret ønsker en god dialog med
svømmere, foreldre! foresatte og trenere for at den enkelte svømmer skal kunne nå
sitt potensiale. ESK har i 2017 deltatt på mange lokale stevner og også i nasjonale
og internasjonale konkurranser her i landet. Sjøstjernene (HC- partiet) deltok på
Landsstevne på Gjøvik i september med 7 svømmere. Gode enkeltprestasjoner og
en 3. plass på stafett som resultat.
10 svømmere deltok på Bergen swim festival i mai. 5 svømmere, Richard, Jorge,
Brede, Vetle og Thomas, kvalifiserte seg til Nordsjøstevnet og Jorge kvalifiserte seg
til Nm jr!UM i november. Høsten 2017 var igjen Thomas tilbake som klubbens
fremste utøver. Arbeidet med å få han tilbake i god gammel form har stått i fokus. Det
å ha ikke bare en men to NM svømmere er med på å sette klubben på kartet.
Samtidig som det er en motivasjon for andre til å legge ned det arbeidet som
behøves for å nå til topps. Samtidig må balansen mellom trening, restitusjon og
personlige behov ivaretas slik at skader blir holdt på et minimum.

Klubben er avhengige av gode trener på alle partier i klubben. Det er alltid en kabal
som må legges for å dette på plass. Takk til dere som påtar seg denne viktige
jobben. Ekstra gledelig at 4 av jentesvømmerne, Maria, Emma, Emilia og Karianne
påtok seg en hjelpetrenerrolle i opplæringspartiene. Uten trener på alle nivå stopper
aktiviteten i klubben opp. Styret har derfor også prioritert utdanning for trenerne.
Dette tar noe tid å gjennomføre, men det arbeides med.

Takk til alle svømmere, foreldre/forestere og styremedlemmer for et vel
gjennomført svømmeår 2017.
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