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Gjelleråsen IF  
Svømmestyrets årsberetning 2017 
                                                            

1. Tillitsvalgte:  

Bente Mari Mortensen (leder), Mona Jotvedt (nestleder), Monika Mangdal (kasserer), Tone 

Singstad (dugnadsansvarlig), Louise Mifsud (teknisk ansvarlig for stevner), Martin Thørnblad 

(kursansvarlig), Aleksander Laahne (hovedtrener), Per Jahr (representant for svømmerne), 

Karl Jan Aanes(dommerkontakt, stevnearrangør). I tillegg har Øystein Godøy servet styre 

med GIF svømming sine nettsider(svomming.gif.idrett.no) samt data ansvar under stevner. 

Jorun Solstad er valgkomite.  

       

2. Møtevirksomhet: 

Vi har gjennomført 10 styremøter. Referater ligger på nettsiden vår. 

 

3. Medlemsutvikling 

Vi var pr. 31.12.2017 registrert med 63 aktive medlemmer på treningspartiene (rekrutt, B,  C, 

D og Masters). (2015, 63. 2016, 57). I tillegg har vi 10 deltakere med i 

Undervannsrugby(UV).  

 

4. Verdier, profilering og kommunikasjon 

Gruppens aktivitet speiler verdiene vi alle i Gjelleråsen idrettsforening(GIF) etterstreber å 

følge: Mestringsglede for alle. Våre verdier er tuftet på begeistring, inkludering og 

mangfold. Virksomhetsideen for GIF er at vi gjennom et bredt aktivitetstilbud vil GIF skape 

gode holdninger  og et levende lokalmiljø- for alle.  

 

Kommunikasjonen utad med publikum, deltakere og interesserte går via mail, lokalavis, 

facebook og nettsider til GIF sentralt og til GIF svømming.  

 

Leder i GIF svømming samarbeider tett med Øystein Myhre som er leder for idrett og 

friluftsliv i Nittedal kommune.  

 

5. Gruppenes aktiviteter, målsettinger, trenere og instruktører   

 Vi tilbyr A) svømmeopplæring på alle nivå og vi tilbyr B) svømmetrening 

Og vi tilbyr Undervannsrugby UV.  
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A) Svømmekurs 2017:  

Kursvirksomheten vår er den økonomiske ryggraden til GIF svømming. Vi hadde totalt 349 

benyttede kursplasser i 2017. Kursene våre holdes på Rotnes- og Libadet. I tillegg til våre 

ordinære svømmekurs holdt vi barnehagesvømming for en gruppe på 19 barn fra Bjertnes 

barnehage.  

Instruktører under våre svømmekurs er stort sett aktive svømmere eller tidligere aktive 

svømmere og vi er stolte av vår interne rekruttering av kompetanse som videreføres ut til de 

unge håpefulle. 

 

Klubbens kursinstruktører i 2017:  

Elise Stulen  

Viktoria Løberg 

Ellen Ariansen  

Victoria Sand  

Marvin Stensrud  

Viljar Glorvigen  

Helene Midtlin Eriksen  

Helene Kristiansen  

Emma Greftegreff  

Maiken Torgersen  

Aurora Helsing  

Sander Laahne (kurs for voksne)  

 

Våre svømmekurs på Rotnesbadet har en varighet på 30 min og en kurspris på kr 150 pr 

kurskveld. Normal varighet pr kursrunde er 8 uker. Kursene våre på Libadet har en varighet 

på 45 min og kursprisen ligger her på kr 200 pr kurskveld. Varighet pr kursrunde er 8 uker.  

 

Vill-i-vann er vårt aktivitetstilbud til barn og ungdom i alderen 8-19 år. Vi har i 2017 holdt 2 

grupper. 8-13år og 13-19år.  

Kursaktiviteten følger Norges Svømmeforbund sin nasjonale plan for svømmeopplæring. GIF 

svømming sine svømmekurs tilbyr svømmeopplæring av høy faglig kvalitet. Norges 

Svømmeskole er basert på solid pedagogikk/metodikk, og tuftet på nasjonale standarder for 
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hvilke øvelser som må beherskes på veien mot svømmedyktighet. Deltakerne følger en 

kursstige hvor delmål må oppnås for å gå videre til neste kurs.  

 

Tryggivann.no er en portal for påmelding og administrering av svømmekursene våre. 

Tjenesten utvikles og driftes av Norges Svømmeforbund. 

 

B) Svømmetrening 

Vi har  5 ulike grupper som tilbyr ulike treningsprogram.  Rekrutter, D, C, B og 

mastergruppen,  

 Svømmestevner: 

Svømmegruppa deltok på følgende stevner i 2017: 

Januar: Låmø kvallik  (LÅMØ = Landsdelårsklassemønstring)  

Februar: Låmø   

Mars: Gjøvik open 

April: Meny open (skjetten) 

Mai: GIFFI Vår Open og OI Open 

Juni: Mjøssvøm 

September: Skjetten Open 

Oktober: GIFFI open 

 

GIF- svømming arrangerte 4 stevner i 2017 fordelt på to dager. Et rekruttstvne og ett 

approbertstevne høst og vår. Stevnene har fungert godt. Det har vært en forbedring av 

inntektene ved de siste stevnearrangement. 

 

Ved deltagelser på stevner har våre svømmere i all hovedsak oppnådd forbedring av 

svømmetider hver gang. Alle utøvere takkes for en super innsats i 2017. 

UV gruppen trener undervannsrugby i Libadet . Gruppen består av en hard kjerne med 

landslagspillere som er klare for å trene opp og videreutvikle de av våre svømmere som er 

interessert i å prøve denne svømmeidretten.  

 Målsettinger: 

GIF- svømming etterstreber å lage et tilbud til alle som vil bevege seg i vannet, samtidig som 

tilpasser vi opplegget og treningsmengden etter individuelle ønsker og behov. Vi tilbyr 

treninger for de som vil bli gode og hevde seg i sin aldersgruppe samtidig som vi rommer de 

svømmerne som svømmer for å komme i god form, og utvikle sine ferdigheter innen 



 4 

svømmeteknikk. Klubben har som målsetting å få med svømmere til Låmø (Landsdel-års-

klassemønstring). Dette krever motivasjon, trening, god veilednig og mange meter svømt i 

bassenget vårt. I 2016/2017 kvalifiserte Louise Sollie seg til LÅMØ og deltok der med god 

innsats i februar 2017. 

 

 Trenere: 

Aleksander Laahne har vært hovedtrener 

Aurora Helsing har vært trener, hovedsakelig for de yngste  på D og Rekrutt 

Elise Sollie har steppet inn som vikar ved behov 

 

 Vi har i 2017 hatt klubbkvelder og arrangert Fruity Friday(FF) . FF har vært arr den 

siste fredagen i måneden men også andre kvelder for å finne ut hvilken kveld som 

passer best for flest. FF er et arrangement hvor fokuset har vært stevnetrening i trygge 

omgivelser der det avsluttes med frukt og lek.  

 

6. Støtteordninger 

GIF er organisert slik at svømmegruppen ligger under hovedorganisasjonen som en av flere 

grupper. GIF med Hovedstyre og Arbeidsutvalget sikrer at alle gruppene overholder HMS 

krav og har en sunn økonomi. Ved økonomisk usikre tider kan GIF sentralt bistå med 

løsninger. Vi som grupe har 2017 mottatt støtte til å starte opp og klargjøre klubben for å ta 

imot flyktninger(se regnskapstall). Inkludering vil alltid være målsettingen. Vi støttes av 

kommunen slik at vi kan trene gratis i kommunens svømmehaller. Vi har også mottatt støtte 

fra fylket med tanke på å videreføre opplæringstilbudet mht. barnehage-svømming som vi 

igangsatte i 2016 (se regnskapstall).  

 

7. Økonomi 

 Se eget skriv med regnskap og budsjett for kommende år.  

 

 Treningsavgifter: 

Svømmegruppa har fire konkurransepartier for barn og ungdom, delt inn ut i fra utøvernes 

ferdighetsnivå. Treningsavgiften justeres ift hvor mange terninger hver gruppe har per uke. 

B- gruppa betaler 2000,- per halvår 

C-gruppa betaler 1700,- per halvår 

D-ruppa betaler 1500,- per halvår 
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Rekrutt betaler 1200,- per halvår 

I tillegg til konkurransepartiene har vi en Masters-gruppe, som er en trenings- og 

konkurransegruppe for voksne. Treningsavgiften for masters er 1500,- per halvår. 

 

8. Faste ansatte i gruppen 

I GIF svømming er Alexander Laane ansatt som hovedtrener. Han jobbet 90% i svømme-året 

2017 og fra januar2018 er han ansatt 100 % . Vi setter stor pris på hans svømmefaglige 

kompetanse og er svært glad for at han følger opp våre svømmere år etter år. Som 

kursansvarlig var Martin Thørnblad ansatt i 2017 i 50% stilling. Vi er tilfreds med å ha klart å 

drifte gruppen med ansatte i et og et halvt årsverk, men vi har i 2017 sett en trend med mindre 

inntekter. Reduksjon av stillingsstørrelse og omorganisering av oppgaver har vært nødvendig 

for å redusere kostnader, samtidig som vi jobber for å øke antallet svømmere. Dette vil gi oss 

handlingsrom og et bedre utgangspunkt når det gjelder å kunne tilby et godt aktivitetstilbud 

både mht svømmeidrett og svømmeopplæring i Nittedal kommune.   

 

9. Sluttord 

Vi i styret vil takke alle sammen som har bidratt til at klubben vår er et godt sted å være for 

våre deltakere. Vi vil også takke for all dugnadsinnsatsen som er nedlagt i året som er gått. Vi 

arrangerer 4 stevner i året fordelt på 1 dag i semesteret. I tillegg har mange kommet med frukt 

til FF, deltatt på våre klubbkvelder og nå sist på kveldsmatsamling.  

 

Vi ser fram til å fortsette arbeidet i og med svømmegruppen i 2018 

 

Vennlig hilsen Styret i GIF Svømming ved  

Bente Mari Mortensen 

styreleder 

 

 

 

Mars 2018 

 


