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Styret  
Styrets sammensetning 
 
Styret har fra 28.04.2014 til 29.04.2015 bestått av: 
Leder: Ole Refseth 
Nestleder: Heidi Elin Myklebost  
Sekretær: Olav Egil Roseth 
Kasserer: Eva Bekkavik 
Oppmann: Frode A. Selvik 
Styremedlem: Hege Rognes Steen 
Styremedlem: Leif Erik Skjelten 
Varamedlem: Ingrid Sundet 
 
Valgkomité: 
Leder: Marianne Samdahl 
Medlem: Marit Valslag 
Medlem: Erlend Johannessen 
Varamedlem: Lars Braathen 
 
Medlemmer av Kretsstyret:  
Heidi Elin Myklebost og Eva Bekkavik. 
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 28. august, saker som ble tatt opp: Orientering om trenersituasjonen, 
presentasjon av trenere, terminlisten høsten 2014, info om stevner som prioriteres,   
Trondheimsmedleyen 2014. 
Foreldremøte 22. september, saker som ble tatt opp: Ansvarsområde for hvert enkelt 
styremedlem, hva har styret gjort de siste to årene og arbeidsoppgaver fremover. 
Referater fra foreldremøtene ligger på Vestbyen sin hjemmeside 
www.vestbyentrondheim.no 
 
Det ble avholdt et trenermøte 1. halvår 2014 (februar), her var det fokus på 
utviklingstrapp og kommunikasjon mellom trenerne. 2. halvår har det vært gjennomført 
faste månedlige trenermøte.  
 
Målet fra 2013 om å avholde jevnlige møter for kursinstruktørene er innfridd, instruktørene 
har hatt jevnlige møter for å arbeide med å få enda bedre kurs, samt oppnå 
kunnskapsoverføring. Første instruktørmøte ble gjennomført i januar 2014. 
 
Styret jobber kontinuerlig med å skriftlig gjøre alle arbeidsoppgaver i svømmeklubben, 
dette er et tidkrevende og møysommelig arbeid. Målet for styret er at klubben skal ha 
skriftlige arbeidsprosedyrer for alle arbeidsoppgaver slik at kunnskapsoverføring til nye 
styremedlemmer skal være enkel. Styret er kommet godt på vei, men arbeidet vil også 
pågå i 2015.  

http://www.vestbyentrondheim.no/


Økonomi 
Salgsinntektene ligger på samme nivå som i 2013, men det er en økning i Andre 
driftsinntekter (bingo- lottoinntekter og tilskudd fra andre) på rundt 140.000,-. Økningen i 
andre driftsinntekter skyldes hovedsakelig tilskudd fra Tr.heim kommune til innkjøp av 
elektronisk tidtakingssystem. 
 
Lønnskostnadene har økt i forhold til 2013, dette skyldes hovedsakelig ekstra kostnader i 
forbindelse med sluttavtale hovedtrener og lønnskostnader vedr. trener fra Serbia. 
Andre driftskostnader har også økt i forhold til 2013, dette skyldes i hovedsak en veldig 
aktiv stevne- og reisevirksomhet i 1. halvår, klubben har sponset i overkant av 260.000,- til 
stevner og samlinger 1. halvår, totalt for 2014 ble det sponset litt over 300.000,- 
 
Det er sendt inn 38 lønns- og trekkoppgaver for 2014. Pr. 01.01.2015 så har klubben 24 
ansatte. 

Resultatet for Vestbyen IL Svømming for 2014 er et underskudd på kr. 444.505,26 

Årsregnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift.  

Cafè Le Swim 
Cafè Le Swim er Vestbyens eneste faste dugnadsoppgave for foreldrene. I 2014 er det 
kommet inn kr 95.188,00 på salget. Vi hadde omtrent samme omsetning i 2013. 

Idrettsregistrering 
Idrettsregistreringen gjennomføres før den 31. januar hvert år, der idrettslagene må 
rapporterer nøkkelinformasjon inn til Norges idrettsforbund. Tallene fra 
idrettsregistreringen (aktivitetstall) danner grunnlag for ulike økonomisk støtteordninger, 
som lokale aktivitetsmidler, utstyrsmidler og andre kommunale midler. Halltid som er 
antall timer Vestbyen har i svømmeanlegget beregnes også ut i fra aktivitetstallene. 
 
Det ble rapportert inn tall for alle medlemmer og alle aktive medlemmer i Vestbyen IL 
svømming fordelt på alder og kjønn. For 2014 hadde Vestbyen totalt 689 medlemmer 
hvorav 660 som aktive. 
 
Tabell 1. Nøkkelinformasjon som rapporteres inn til Norges idrettsforbund, inndelt etter 
alder og kjønn.  
Kjønn Kvinner         Menn           
Alderstrinn (år) > 26  20-25 13-19 6-12 0-5 > 26 20-25 13-19 6-12 0-5 Total 
Medlemmer 87 4 45 230 10 38 4 38 229 13 698 
Aktive 68 4 45 230 10 19 4 38 229 13 660 
 
Som aktive medlemmer regnes følgende: 

• Alle barn som deltar på svømmekurs 
• Barn og ungdom på de ulike svømmegruppene 
• Trenere, instruktører, andre ansatte, masters, dommere, styremedlemmer 

 
 



Svømmegruppene 
Klubben har som mål å være en breddeklubb med treningsgrupper på alle nivåer. Vestbyen 
har pr i dag svømmegrupper på fem nivå. Delfin og D-gruppene på nybegynnernivået, C1, 
C2 og B gruppene på et mer viderekommende nivå, og A gruppa som er klubbens øverste 
nivå. Treningsmengden og forventninger til svømmerne øker oppover i svømmegruppene.  
 
Klubben har hatt et godt treningsopplegg med skolerte og erfarne trenere. Trenerteamet 
har bestått av 10 trenere med Øystein Gaasvik som hovedtrener frem til 1.8.2014. Miriam 
Næss overtok som midlertidig trener inntil ny hovedtrener var på plass. Hovedtrener og 
midlertidig hovedtrener har hatt et overordnet ansvar for svømmegruppene både når det 
gjelder opplegg, kvalitet og gjennomføring. 
 
Pr. 31.12.2014 hadde klubben 108 aktive svømmere (51 jenter og 57 gutter). I løpet av 
2014 så har til sammen 174 svømmere vært aktiv på en eller annen svømmegruppe i 
Vestbyen IL svømming. 
 
 

 
 
Figur 1. Viser antall svømmere fordelt på de ulike svømmegruppene. Tall er hentet ut pr. 
31.12.2014. 
 
 
Inkludering av funksjonshemmede 
Det er viktig for klubben å sørge for tilrettelegging og inkludering av svømmere med 
funksjonshemminger. Klubben har i 2014 hatt svømmere som presterer godt både på 
trening og stevner. 
 

Masters 
Vestbyen Masters er åpent for voksne over 25 år med gode svømmeferdigheter. De fleste 
som er aktiv i mastersgruppa har vært aktive svømmere tidligere. Masters trener to ganger 
i uka. Det å trene i Masters Vestbyen er sosialt og hyggelig, men det er fullt mulig å løse 
lisens og stille opp på stevner og NM i Masters.  

I 2014 har Vestbyen hatt 11 registrerte masters som har trent i klubben. 



 

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 var kursansvarlig frem til august 2014. Tine Marie Bekkavik Husnes ble 
midlertidig engasjert frem til 31.12.2014. Husnes ble ansatt i stillingen 1.1.2015. 
Kursansvarlig har hatt ansvar for innhold og gjennomføring av svømmekursene, samt 
oppfølging av instruktører. I 2014 har Vestbyen hatt 15 instruktører med godkjent 
instruktørutdannelse fra NSF. Flere personer fra Vestbyen ble utdannet som instruktører i 
2014 og fullførte både nybegynner og videregående instruktørutdannelse. 
I løpet av året så ble 803 kursplasser oppfylt, og til sammen har 403 barn deltatt på ett 
eller flere kurs (212 gutter og 192 jenter). De fleste kursdeltagerne har vært mellom 6 og 8 
år når de startet på kurs. Etter gjennomført videregående kurs 2 (VK2) kan man søke om 
opptak i treningsgruppen Delfin i klubben. Kursene holder et høyt nivå, og det rekrutteres 
årlig mange nye talent til klubben.  
 
Høsten 2014 startet arbeidet med å tilpasse svømmekursene til NSF sin plan for 
svømmeopplæring med elektronisk påmelding gjennom Norges svømmeforbund sin portal 
«TRYGG I VANN». Dette arbeidet videreføres i 2015. 

 
 
Figur 2 viser aldersfordelingen på kursdeltakerne.  
Totalt 403 barn deltok på kurs i 2014 (212 gutter og 192 jenter). 
 
 



 
 
 
Figur 3 Fordeling av jenter og gutter på de ulike kursene, totalt 803 kursplasser (376 
jenter, 427 gutter). 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 i 2014 hatt tilbud om vanngymnastikk for ungdom og voksen. Det 
arrangeres to vanngym-partier hver mandag under ledelse av utdannet instruktør. 43 
personer har benyttet seg av dette tilbudet i løpet av året. 
 

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.  
 
Vestbyen har pr i dag 23 autoriserte svømmedommere, 5 forbundsdommere og 18 
kretsdommere. Dommerne stiller på Vestbyens egne stevner, og kan leies ut til andre 
stevner i regionen. Andre stevner som dommere fra Vestbyen har stilt på i løpet av året er; 
Kveldsstevnet (Pirbadet), Høstjakta (Hommelvik) Noroddtoppen (Kristiansund) og 
Julelauget (Stjørdal).  
 

Sportslige resultater 
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 75 % persing eller bedre på stevnene.  
 
Vi har deltatt på lokale, regionale, nasjonale og internasjonale stevner: 

• Trøndersvøm, Pirbadet 
• LÅMØ-kvalik 2, Husebybadet 



• Lansdelsårsklassemønstring (LÅMØ) i Namsos 
• International Swim Meeting (ISM), Berlin 
• Rosesvøm, Molde 
• Oasensvøm, Namsos 
• Stjørdalstoppen, Stjørdal 
• Sommerstevnet, Pirbadet 
• Aquarama Open, Kristiansand 
• NUSS, Norrkøping 
• Høstmønstringen, Pirbadet 
• Trondheimsmedleyen, Husebybadet 
• Noroddtoppen, Kristiansund 
• Kveldsstevnet, Pirbadet 
• Høstjakta, Hommelvik 
• Julelauget, Stjørdal 
• LÅMØ-kvalik-1, Husebybadet 
• Juleavslutning og klubbmesterskap 
• Vi har i tillegg arrangert om lag 7 uapproberte klubbstevner, «ministevner», i 

treningstida for alle svømmere i Vestbyen. 
Det har 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.  
 
Det var en søker fra Vestbyen til Idrettslinja ved Heimdal vgs i 2014, og Maximilian Westen 
Aune kom inn på svømmelinja. 
 
Prestasjoner som bør fremheves: 

• Flere resultater på 5 på topp: Nora Rasmussen: 50m fri,100m fri,50m bfly og 50m 
rygg; Sigrid Steen: 50m fri, 50m rygg, 100 rygg og 200m rygg; Ane Viken 
Refseth:50m rygg. 

• Iver Ørbog (100m bryst), Jonas Roseth (50m fri) og Maximilian Westen Aune (50m 
bryst) har klart NM krav. 

• Nora Rasmussen (50m fri), Jonas Roseth (50m butterfly og 50m fri) har klart (UM) 
NM-junior krav. 

• Jonas Johansen kvalifiserte seg til Årsklassemesterskapet, ÅM under LÅMØ i 
Ålesund. 

• Ny juniorklubbrekord på jentene på 4x50m fri: 1.56,30 (Sigrid Steen, Ane Viken 
Refseth, Martine Selvik, Nora Rasmussen) under Rosesvøm 2015, den forrige 
rekorden var ett år gammel. 

• 1.plass på Rosemedleyen 2015 (6x100m IM mix).  
• Jonas Roseth på 25-tallet (25.61) på 50m fri og under 1 minutt - grensa på 100m fri 

(57.40). 
• Vi har nå 4 jenter som har gått under 30-tallet på 50m fri (satt på stafetten under 

Rosesvøm 2015). 
 
 



LÅMØ 2015  
Årets Landsdelsårsklassemønstring for Midt-Norge ble gjennomført i Ålesund 6. - 8. februar. 
Fire av våre svømmere klarte sammenlagtmedalje. Det var Patricia Lysvoll, Ada Viken 
Refseth og Jonas Johansen som fikk sølvmedalje, og Martine Selvik som fikk bronse. Jonas 
Johansen 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. Patricia Lysvoll og 
Ada Viken Refseth er for unge til å delta på ÅM i år. 
 
Våre svømmere tok også mange medaljer underveis i stevnet. Patricia Lysvoll fikk en gull 
(200m rygg), to sølv (100m bfly og 200m medley) og to bronse (400m fri og 200m bryst), 
Martine Selvik fikk en sølv (100m bfly) og tre bronse (400m fri, 200m rygg og 200m 
medley), Jonas Johansen fikk tre sølv (400m fri, 200m rygg og 200m medley) og to bronse 
(100m bfly og 200m bryst), Sigrid Steen fikk en sølv (200m rygg), Iver Ørbog fikk en sølv 
(200m bryst) og Ada Viken Refseth fikk to sølv (400m fri og 100m bryst) og to bronse (100m 
rygg og 200m medley). 
 
Utøverne våre hadde en personlig forbedringsprosent på 87,14 i forhold til alle starter i 
stevnet. Dette er svært bra!  
 

 Vestbyens egne stevner og arrangementer 
Trondheimsmedleyen ble arrangert i Husebybadet den 4.-5. oktober. 
Det ble arrangert eget rekruttstevne (Lilleputten) for svømmere født 2004 og seinere. 
28 rekrutter fordelt på fem klubber deltok. 
Lilleputten ble holdt i forkant av Trondheimsmedleyen både lørdag og søndag. Det var stor 
oppslutning både på Lilleputten og Trondheimsmedleyen. Totalt ni klubber var 
representert under stevnet og 139 svømmere deltok på Trondheimsmedleyen. Mange 
frivillige fra klubben var i sving og det ble et vellykket arrangement.  
 
Også i 2014 har vi arrangert to stevner for LÅMØ kvalifisering, LÅMØ-kvalik 1 og LÅMØ-
kvalik 2. Stevnene går av stabelen i desember og januar. Stevnene arrangeres for at flest 
mulig av våre utøvere skal kvalifisere seg til LÅMØ (Landsdels årsklassemønstring) som 
arrangeres i februar hvert år. 
 
Klubben arrangerer også jevnlige interne ministevner for klubbens svømmere. 
 
Påskeleiren ble lagt til Namsos og Vestbyen sine svømmere hadde treninger sammen med 
svømmere fra Namsos svømmeklubb.  
 
Treningshelg 28. mai – 1. juni 2014 i Brunflo, Sverige, sammen med Namsos svømmeklubb. 
 
Vestbyen deltok også i år med fane i 17. mai-toget.  
Årets sommerleir ble lagt til Pulawy i Polen (15. til 29. juni). Til sammen 21 svømmere 
deltok på sommerleiren. Syv av svømmerne dro til Polen den 15. juni sammen med 
trenerne Øystein Gaasvik og Inger Lise Wolf. Resten av svømmerne drog nedover uka etter 
sammen med tre reiseledere. Svømmetroppen bodde på Hotel Olympic og hadde treninger 
i svømmeanlegget som var tilknyttet hotellet. Svømmeleiren ble avsluttet med deltakelse 
på et lokalt svømmestevne i Pulawy. 
 
Vi har også i 2014 arrangert tradisjonell juleavslutning med stemningsfull lyssvømming og 
klubbmesterskap. 



Andre forhoW 
Klubben har vaert gjennom store endringer i 2014. Styret vedtok a melde klubben inn i 
Trygg i vann (NSF), ansatt ny svommeskoleansvarlig og ny hovedtrener. Det okonomiske 
resultatet for klubben i 2014 preges av at det sportslige tilbudet 1. halvar ble for 
krevende, styret valgte derfor a bremse det sportslige tilbudet i 2. halvar 2014 t i l a gjelde 
utelukkende lokale stevner og lignende. Kun e t t bortreisstevne ble prioritert, 
Noroddtoppen i Kristiansund. 

Arbeidet med a forbedre og endre svommekursene har gitt klubben en mulighet t i l a oke 
kurstilbudet og derigjennom fa storre inntekter t i l klubben. Klubben har ansatt ny 
svommeskoleansvarlig fra 1. januar 2015, Tine Bekkavik Husnes. 

I neste fase er det viktig at svommegruppene blir mest mulig attraktiv for barn og ungdom 
og malet er at flere velger eller har svomming i tillegg t i l andre idretter. 

Fra august 2014 ble det ansatt midlertidig hovedtrener som har arbeidet mye med a fa 
svommerne mer pa trening, samt utarbeide en del regler som utoverne ma folge. Ut i fra 
dette ser vi at resultatene har kommet, og pr i dag er 4 utovere kvalifisert t i l DM/Junior 
NM og NM. Klubben har mange gode utovere pa alle gruppenivaer. 
Klubben har ansatt ny hovedtrener fra 15. januar 2015, Alexandru loanovici. 

Vestbyen IL Svomming er valgt ut t i l a vaere en utviklingsklubb av Norges Svommeforbund, 
der vi far drahjelp t i l a fa flere grunnsteiner i klubben slik at vi kan bygge en god/bedre 
klubb i fremtiden. Det jobbes na med a utarbeide en virksomhetsplan, her er det en 
arbeidsgruppe satt sammen av medlemmer i klubben samt noen fra styret. Sportslig plan 
med klubbens utviklingsplan skal utarbeides av hovedtrener og trenere. Klubbhandboken 
skal utarbeides av styret. 

Ett styremedlem og svommeskoleansvarlig deltok pa leder og trener konferansen i 
September 2014. 

Klubben har arbeidet med a lansere ny nettside, lanseringen ble gjennomfort i februar 
2015. 

Gjennom Trondheimsmedleyen, 2 LAM0-kvalik stevner og jevnlige ministevner har klubben 
fatt erfaring med stevnearrangementer. 

Arbeidsmilj0 
Det var 32 ansatte pa hel/deltid i 2014, herav 10 menn og 22 kvinner. 
Det har vaert 1 sykmelding i 2014. 

Trondheim 12, april 2015 

styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem 
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