
Foreldremøte ESK
Tirsdag 5. februar 2019



Fakta

● På opplæring har vi i dag 93 barn
● På Sjøløve har vi 16 svømmere
● På Delfin har vi 14 svømmere
● På Hai har vi 16 svømmere
● På K3 har vi 15 svømmere
● På K2 har vi 14 svømmere
● På K1 har vi 2 svømmere
● På Sjøstjerner har vi 15 svømmere
● Totalt 185



Hvorfor foreldremøte

Oppdatere alle foresatte på hva klubben arbeider med.

Vi ser og anerkjenner et forbedringspotensiale 

Vi justerer derfor både på K-partiene og opplæringspartiene



Hvem trener hvem

K1 og K2: Øystein, Frank og Rolf

K3: Max, Kristian og Anne Lise

Hai: Roger - med Vetle, Kristian og Thor Ares 

Delfin: Iselin - med Thomas

Sjøløve: Kristian - med Thor Ares

Opplæring: Fredrik og Thor Ares - med Kirsten, Karianne, Maria, Emilia og Marte



Forandring på opplæringspartiene

● Alle instruktørene deltar på kurs med Rolf Husebø søndagen før kursstart
● Det vil bli sendt ut en plan for hva som skal jobbes med i de ulike ukene slik at 

foresatte kan følge opp med spørsmål eller familiebading
● To instruktører har gitt seg, Renate fikk baby, Emma har for lite tid til overs
● Ny hovedinstruktør som erstatter Renate er Fredrik Kydland
● Tilbake etter et halvt års pause er Kirsten Hegdal 
● Hvorfor gjør vi grep? - For å bedre kvaliteten og opplevelsen til barn og voksne
● Faktura på første kursdag
● Gi oss gjerne tilbakemelding slik at vi kan korrigere så snart som mulig
● Rolf forteller litt om innholdet i kurset på søndag



Omlegging av trener struktur

● Tommy gir seg som hovedtrener og går over i en fristilt ulønnet rolle hvor han 
bistår Thomas ved behov

● Vi går bort fra ordningen med hovedtrener
● I stedet blir det et trenerteam, samt at de ulike trenerne får spesifikke grupper 

de har ansvar for
● Vi ønsker “en rød tråd” fra vanntilvenning til partiene
● Trenerteamet velger ut færre stevner enn i 2018
● på K2 og K1 jobber de ut fra - Frank informerer
● Rolf forteller om hvorfor det er klokt å lage treningssykluser og være tro mot 

disse



Bygge svømmehall … og klubb

● Tom Ove informerer om byggeprosessen
- hvor langt er vi kommet
- når håper vi å begynne
- når håper vi å ta hallen i bruke

● Å bygge hall krever innsats
● Eierskap 
● Enten bygger vi sammen eller så bygger vi ikke i det hele tatt. Det er ikke vi 

som har bedt om en pengegave for å bygge svømmehall, det er Kontrari som 
har kommet til oss



Medlemskap i klubben

For å være medlem i Egersund Svømmeklubb må du betale medlemsavgiften på 
100 kr i året. 

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av 
idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1).

Vi kommuniserer gjennom e-post primært. I tillegg legger vi ut informasjon på 
hjemmesiden og facebooksiden.

Gå over fra medlemsnett til KlubbAdmin - Tom Ove forklarer



Min idrett

Min idrett er ditt personlige utgangspunkt for å bruke idrettens medlemsdatabase.

● Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)
● Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien.
● Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg.
● Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort
● Melde deg på og betale kurs
● Melde deg på og betale arrangementer / konkurranser / stevner / løp (ikke 

alle idretter)



KlubbAdmin

● Medlemsoversikt
● Felles utsendelse av epost og SMS
● Felles utsendelse av medlemskontingent og treningsavgift
● Medlemssøknad
● Meldinger fra NIF



SportsAdmin
● SportsAdmin sørger for sikker oppbevaring av person- og 

organisasjonsopplysninger. 
● SportsAdmin er en kostnadsfri løsning med gratis support!
● registrering og oppdateringer av person- og organisasjonsopplysninger
● kommunikasjon og distribusjon av informasjon
● Startlisens fra NSF
● Overføring av medlemslister til NSF



Dagens styre

Lise Ravneberg - sekretær

Tom Ove Sørdal - oppmann

Ove Tunheim - nestleder

Nils Tore Puntervoll - kasserer

Tom Asbjørn Hatleskog - utdanningsansvarlig

Hedvig C. Karlsen - leder



Styrets rolle

Svømmeklubben - et tilbud for alle

Vi ønsker å ha

● ryddighet i møte med foresatte
● tydelighet i møte med utøverne
● forutsigbarhet i møte med trenere og instruktører



Økonomi i klubben

● Hva tjener vi penger på - i dag, primært sett på opplæringspartiene
● Hva bruker vi penger på - svømmerne, trenerne og utstyr
● Hva koster en konkurransesvømmer - kontra en på vanntilvenning
- å ha en konkurransesvømmer i hus gir en merutgift for familien på mellom 16 

og 23.000 kr i året.
- å ha en svømmer på opplæringspartiet koster 2400 kr i året

● Sponsorinnhenting - vi jobber med brosjyre og sponsorpakker



Profesjonalisering av styrets arbeid

● Kurs - hvordan være en styrestyrt klubb
● Veiledning - på gjennomføring av årsmøte, bygging av svømmehall, ansatt og 

arbeidsgiverrolle og svømmefaglig. Veiledning gitt fra kretsen og 
Svømmeforbundet sentralt

● Kontrakter
● Medarbeidersamtaler
● Oppfølging av det vi ser, får tilbakemelding på eller får vite i første samtale at 

ikke fungerer



Presentasjon av treningsleir i høstferien

ved Lise

Se info lagt ut på facebooksiden K1-K2-K3 samt svømmeklubbens hjemmeside



Presentasjon av dugnadsarbeid

Ved Annfrid

- et ønske om å lage egenandelen til treningsleiren lavere
- dugnad hvor alle jobber for å få sin egen pris lavere
- åresalg, loddbøker og basar
- sparing hver måned



Hva prioriterer fremover

- Kurs med Rolf Husebø for instruktørene på opplæring 10.februar
- Inspirasjonsøkt med Rolf Husebø for trenere fra Sjøløve til K1 10.februar fra 

17:00 til 19:00
- Bestille treningsleir i Danmark, avvikles i høstferien 2019, i samarbeid med 

Frisinn
- Årsmøte 5.mars
- Klubbmesterskap 7.mars
- Årsfest med utdelinger av pokaler 26.mars
- Sponsor-rettet aktivitet
- Finne dugnader vi kan tjene penger på til treningsleir



forts. prioriteringer fremover

- Søke på alle tilskuddsordninger vi nylig har fått opplæring i for å ha mer å ta 
av

- Få gjennomført dommerkurs i Egersund
- Sende Frank, Roger og Kristian på trener 1 del 3 og Anne Lise på del 4


