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Styret  
Styrets sammensetning 
 
Styret har fra 24.04.2013 til 28.04.2014 bestått av: 
Leder: Ole Refseth 
Nestleder: Heidi Elin Myklebost  
Sekretær: Torill Braa 
Kasserer: Eva Bekkavik 
Oppmann: Leif Eriks Skjelten 
Styremedlem: Hege Rognes Steen 
Styremedlem: Marianne D. Samdahl 
Varamedlem: Kim Johansen 
 
Valgkomité: 
Leder: Siri Rasmussen 
Medlem: Trine H. Gangåssæter 
Medlem: Roger Mårvik 
Varamedlem: Hilde Aune 
 
Medlemmer av Kretsstyret:  
Styrets leder og styrets nestleder. 
Klubbene er medlem av valgkomiteen i svømmekretsen gjennom leder eller nestleder. 
 
Medlem av hovedstyret i Vestbyen IL:  
Styrets leder (styremedlem som leder av klubb i allianse med hovedlaget Vestbyen IL). 
 
 

Arbeidsoppgavene 
Foreldremøte 21. november, saker som ble tatt opp: foreldres/foresattes adgang til 
bassenget under trening og diskusjon av regler, Terminlisten - 2013/2014, påskeleir og  
Sommerleir.  
Flere treneremøter er gjennomført i 2013, her har det vært fokus på utviklingstrapp og 
kommunikasjon mellom trenerne. 
Klubben har ønske om regelmessige møter for kursinstruktørene med tanke på 
kunnskapsoverføring og arbeid med å få enda bedre kurs. Første instruktørmøte ble 
gjennomført i januar 2014. 

Økonomi 
Det har vært en nedgang i inntektene fra 2012 til 2013, rundt 270.000. Nedgangen skyldes 
mindre inntekt fra bingo og lotteri, samt inntekter/overføringer fra idrettskretsen o.l. 
Lønnskostnadene har en liten stigning, noe som kan forklares med at hovedtrener har hatt 
100% stilling i 2013 (mot 75% tidligere), ellers er driftskostnadene i samsvar med året før, 
men klubben har kjøpt inn nye treningsklær hvor litt over 40.000 er utgiftsført i 2013. 
Utgifter til stevner og samlinger ligger på samme nivå som 2012. 
 
Det er sendt inn 38 lønns- og trekkoppgaver for 2013. Pr. 01.01.2014 så har klubben 25 
ansatte. 
 
Resultatet for Vestbyen IL Svømming 2013 er kr. –52.244,23. 
Årsregnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift.  



Cafè Le Swim 
Cafè Le Swim er Vestbyens eneste faste dugnadsoppgave for foreldrene. I år er det kommet 
inn kr 98.824,50 på salget. Ellers er det mange som hjelper til på leirer, stevner og 
ministevner som dommere og tidtakere, eller med andre funksjonæroppgaver. 

Idrettsregistrering 
Idrettsregistreringen gjennomføres hvert år i januar, der idrettslagene rapporterer 
nøkkelinformasjon inn til Norges idrettsforbund. Tallene fra idrettsregistreringen danner 
grunnlag for ulike økonomisk støtteordninger som lokale aktivitetsmidler, utstyrsmidler, 
kommunale midler med mer.  
Det ble rapportert inn tall for alle medlemmer og aktive medlemmer i Vestbyen IL inndelt 
etter alder og kjønn. For 2013 ble det rapportert inn 747 medlemmer derav 682 som 
aktive. 

 

Svømmegruppene 
Klubben har som mål å være en breddeklubb med treningsgrupper på alle nivåer. Vestbyen 
har svømmegrupper på fem nivå. Delfin og D-gruppene på nybegynnernivået, C- og B-
gruppene på et nivå for mer viderekomne, og A gruppa som er klubbens elitegruppe. 
Treningsmengden og forventninger til svømmerne øker oppover i treningsgruppene.  

 
Klubben har hatt et velorganisert treningsopplegg med skolerte og erfarne trenere. 
Trenerteamet har bestått av 10 trenere med Øystein Gaasvik som hovedtrener. 
Hovedtrener har et overordnet ansvar for svømmegruppene både når det gjelder opplegg, 
kvalitet og gjennomføring. 
 
Pr. 31.12.2013 hadde Vestbyen IL, svømming 130 aktive svømmere inkl. masters. I løpet av 
2013 så har 157 svømmere vært aktiv på en eller annen svømmegruppe. 
 
 
Tabell 1. Viser antall svømmere fordelt på gutter og jenter og totalt antall pr 
svømmegruppe. Tall er hentet ut pr. 31.12.2013. 
 

Svømmegruppe Gutt Jente Totalt antall 

A 12 7 19 

B 16 12 28 

C 6 13 19 

C-Hai 2 8 10 

D 11 12 23 

Delfin 8 8 16 

 
 
 
Mastersgruppen er tilbud til aktive svømmere over 25 år. De trener tirsdager og torsdager. 

 

Inkludering av funksjonshemmede 
Det er viktig for klubben å sørge for tilrettelegging og inkludering av svømmere med 
funksjonshemminger. Klubben har pr. i dag svømmere som presterer veldig godt både på 
trening og stevner. 

 



Svømmekurs 
Vestbyen IL, svømming holder svømmekurs for barn fra fylte fem år. Det tilbys fire ulike 
svømmekurs, nybegynner 1 (NK1), nybegynner 2 (NK2), videregående 1 (VK1) og 
videregående 2 (VK2).  
 
Astrid Gaasvik er kursansvarlig og dermed ansvarlig for kursenes innhold og oppfølging av 
instruktørene. I 2013 har Vestbyen hatt 15 instruktører med godkjent instruktørutdannelse 
fra NSF, og de har stått for selve gjennomføringa av kursene. 
 
I løpet av året så ble 779 kursplasser oppfylt. Til sammen har 450 barn har deltatt på ett 
eller flere kurs i 2013 (232 gutter og 218 jenter). De fleste kursdeltagerne har vært mellom 
7 og 9 år når de startet på kurs. Etter gjennomført videregående 2 kurs kan man søke om 
opptak i treningsgruppen (Delfin) i klubben. Kursene holder et høyt nivå, og det 
rekrutteres mange nye talent årlig til klubben. All deltakelse på svømmekursene er 
elektronisk registrert. 

 
Høsten 2013 ble det startet et arbeid med å tilpasse kursene til NSF sin nye plan for 
svømmeopplæring. Dette arbeidet videreføres i 2014. 

 

 

 
 
Figur 1 viser aldersfordelingen på kursdeltakerne.  
Totalt 450 barn deltok på kurs i 2013, 232 gutter og 218 jenter 

 
 
 
 



 
 

 

 
Figur 2 Fordeling av gutter og jenter på de ulike kursene, totalt 779 kursplasser. 
NK1 = nybegynner 1, NK2 = nybegynner 2, VK1 videregående 1, VK2 = videregående 2. 
VK1+2 er et kurs som inkl. både VK1 og VK2. 

 

Vanngymnastikk 
Klubben har også tilbud om vanngymnastikk til ungdom og voksen. Det arrangeres to 
vanngym-partier hver mandag under ledelse av utdannet instruktør. Ca. 45 personer har 
benyttet seg av dette tilbudet i løpet av 2013. 
 

Dommere 
For å kunne arrangere svømmestevner, er vi avhengige av dommere. Det er dommerne som 
sørger for at arrangementet ledes i havn på en god måte, etter gitte lover og regler. 
Vestbyen  
har derfor jevnlig behov for nye dommere for å arrangere klubbens stevner på en forsvarlig 
måte. Norges Svømmeforbund oppfordrer klubbene til å utdanne nye dommere. 
 
Vestbyen IL, svømming arrangerte i 2013 ett kretsdommerkurs i regi av NSF. Kursholder var  
Alice C. Boyd som har lang erfaring som dommer. Hun var blant annet dommer under  
sommer-OL i London i 2012. I alt 11 stk. fra Vestbyen deltok på kurset. Pr. 31.12. 2013 har 
vi 23 autoriserte dommere som er tilknyttet Vestbyen IL svømming. 
 

Sportslige resultater 
Utgangspunktet for 2013 var et generasjonsskifte i klubben. Mange yngre svømmere fra B-
partiet har tatt mange skritt i 2013-sesongen, og vi har fått etablert en ny A-gruppe.  
 
Vestbyensvømmerne har vist en god framgang fra stevne til stevne gjennom hele 
kalenderåret. Svømmerne i alle grupper har hatt meget stor framgang individuelt og som 
lag. Vestbyen hevder seg godt regionalt, og er blant de ledende klubbene i regionen. Det 

har vært om lag 70 % persing eller bedre på stevnene.  
 
Vi har deltatt på lokale, regionale, nasjonale og internasjonale stevner: 

 Trøndersvøm, Pirbadet 



 LÅMØ-kvalik 2, Husebybadet 

 Krets / regionsstevne, Levanger 

 Lansdelsårsklassemønstring (LÅMØ) i Pirbadet 

 International Swim Meeting (ISM), Berlin 

 Rosesvøm, Molde 

 Oasensvøm, Namsos 

 Stjørdalstoppen, Stjørdal 

 Ullbergstrofén, Gøteborg 

 Sommerstevnet, Pirbadet 

 Stockholm Summer Games, Stockholm 

 Nordisk Idrettsleir For Unge (med konkurranse), Danmark 

 Høstmønstringen, Pirbadet 

 Sundsvall Cup, Sundsvall 

 Trondheimsmedleyen, Husebybadet 

 Noroddtoppen, Kristiansund 

 Kveldsstevnet, Pirbadet 

 Høstjakta, Hommelvik 

 EU Swim, Tallinn 

 Junior-NM og Ungdomsmesterskap, Asker 

 Julelauget, Stjørdal 

 LÅMØ-kvalik-1 

 Juleavslutning og klubbmesterskap 

 Vi har i tillegg arrangert om lag 7 uapproberte klubbstevner, «ministevner», i 

treningstida for alle svømmere i Vestbyen. 

Som dere ser på listen over, så har det vært en aktiv konkurransesesong på et godt nivå. 
Det har også vært arrangert en rekke treningssamlinger og treningsleirer. Selve 
treningsarbeidet har vært holdt på et høyt nivå, selv om det har vært en stor belastning på 
enkelttrenere (flere trenere har sluttet), for å opprettholde den sportslige aktiviteten til 
de om lag 120 aktive svømmerne i treningsgruppene.  
 
Én utøver har fått tildelt stipend: Ådne Viken Refseth mottok Trondos Vestkrets’ idretts-/ 
kulturstipend.  
Det var to søkere fra Vestbyen til Idrettslinja ved Heimdal vgs i 2013, og Ådne Viken 
Refseth kom inn på Svømmelinja. 
Prestasjoner som bør fremheves: 

 Ådne Viken Refseth klarte UM-krav på 50m bryst, langbane med tiden 34,15. Og ble 

med det kvalifisert til UM i Asker. 

 Fredrik H. Myrenget oppnådde 1 gull, 1 sølv og 1 bronse under Nordisk Idrettsleir 

For Unge i Danmark. 

 Juniorklubbrekord for jentene: Jentenes 1.-lag satte ny juniorklubbrekord på 4x50m 

fri med tiden 2.00,82. Laget besto av Nora Kristine Rasmussen, Ane Viken Refseth, 

Sigrid Steen og Martine Selvik. Den forrige rekorden var drøyt et år gammel. 

 Nora Kristine Rasmussen kom seg inn på klubbens all time-liste «5-på topp» på 

øvelsen 50m fri med tiden 29,13 og er med denne tiden Vestbyens 4. beste 

svømmer gjennom alle tider på denne øvelsen. 

 



Etter nyttår 2014 

 Ådne (50m bryst) og Brage F. Habberstad (50m rygg) har klart NM junior-krav. 

 Martine Selvik kvalifiserte seg til Årsklassemesterskapet, ÅM under LÅMØ i Namsos. 

 Ny juniorklubbrekord på jentene på 4x50m fri: 1.57,88 (Nora, Ane, Martine, Sigrid) 

 Flere resultater på 5 på topp: Nora: 50m fri, 50m rygg og 100m fri; Sigrid: 50m rygg 

og 100m rygg 

 1.48,15 på 4x50m fri for guttene (14 sek. pers på ett år)  

 Ca ett minutt forbedring på Rosemedleyen (6x100m IM mix) fra i fjor, kun 3 sek. fra 

1.-plass  

 Thomas Johansen er under 1 minutt-grensa på 100m fri (59,40) 

 Vi har nå 4 gutter på 26-tallet på 50m fri. 

 
LÅMØ 2014  
Årets Landsdelsårsklassemønstring for Midt-Norge ble gjennomført i Namsos 7. - 9. februar. 
Fire av våre svømmere klarte sammenlagtmedalje. Det var Martine Selvik og Patricia 
Lysvoll, som begge fikk sølvmedalje, og Solveig Flem Habberstad og Jonas Johansen, som 
fikk hver sin bronse. Martine ble 19. best i sin årsklasse i landet og er kvalifisert til 
deltakelse i Årsklassemesterskapet (ÅM), der de 24 beste i hver årsklasse får delta. Jonas 
ble nummer 17 av alle i landet i sin årsklasse, men er for ung til å delta i år. Også Patricia 
og Solveig kom høyt opp på landsoversikten. De kan delta om to år. 
 
Våre svømmere tok også mange medaljer underveis i stevnet. Patricia fikk en gull (100m 
rygg) og tre sølv (50m bfly, 400m fri, og 200m medley), Martine fikk en gull (100m bfly)og 
tre bronse (400m fri, 200m rygg og 200m medley), Jonas fikk to sølv (400m fri og 200m 
bryst) og to bronse (200m rygg og 200m medley), Sigrid Steen fikk en sølv (200m rygg), 
Solveig fikk tre bronse (50m bfly, 100m bryst og 200m medley), Thomas Johansen fikk en 
bronse (100m bfly) og det samme gjorde Ane Viken Refseth (200m bryst). 
 
Utøverne våre hadde en personlig forbedringsprosent på 80 i forhold til alle starter i 
stevnet. Dette er svært bra! Størst avansement hadde Ane, som var rangert nr. 11 før 
stevnet og endte på 5., og Jonas Roseth, som avanserte fra 13. til 7. plass. 

 Egne stevner og arrangementer 
Påskeleiren var som vanlig lagt til Støren, 18 utøvere deltok på leiren. 
For 5. året på rad ble treningsleiren lagt til Sollefteå, 24 svømmere, 3 trenere og 3 ledere 
var med på leiren. 9 av svømmerne skulle videre til Stockholm og delta på Stockholm 
Summer Games. 
 
Trondheimsmedleyen ble som vanlig arrangert som et todagersstevne med øvelser på 
lørdag og søndag. 190 svømmere fra Fauske i nord til Brattvåg i sør, som stilte til 900 
starter. Vestbyen Il Svømming hadde 68 svømmere med i stevnet. 
Stevnet var meget vellykket, og mange av resultatene var på høyt nasjonalt nivå. 
 
Vi har også i 2013 arrangert tradisjonell juleavslutning med stemningsfull lyssvømming og 
klubbmesterskap. Omkring 60 svømmere deltok i klubbmesterskapet.  

Andre forhold 
I april deltok styre- og nestleder på årsmøte i Sør Trøndelags svømmekrets, 
der Vestbyen har 2 personer i styret. 
I august hadde styre- og nest leder møte med Heimdal Videregående skole mht 




