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Visjon, verdi og mål 
Vestbyen IL Svømming sin visjon er: Svømmeglede for alle 
 
Verdier 
Vestbyen IL Svømming ønsker å være en breddeklubb, og gi et bredt sportslig tilbud til alle 
medlemmene i klubben. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati og likeverd. All 
idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 
Verdigrunnlaget vårt er: 

● Fellesskap 
● Respekt 
● Idrettsglede 
● Sportslige verdier 

 
 
Virksomhetsidé 
Vestbyen IL Svømming skal utvikle svømmeglede gjennom trivsel og mestring for alle i et 
trygt og godt miljø. 
 
Hovedmål 
Beste klubb i regionen for utvikling av bredde og i sportslig prestasjoner.   

● Klubb med størst økning i kurs og medlemsmasse 
● Klubb med størst fremgang for utøvere 
● Klubben skal med målrettet trening på sikt kunne produsere mange seniorsvømmere 

som skal konkurrere med suksess og hevde seg i toppen på et nasjonalt nivå. 
 
Vestbyens virksomhetsplan kan leses i sin helhet under: http://vestbyentrondheim.no/wp-
content/uploads/2016/12/Virksomhetsplan-Vestbyen-IL-Sv%C3%B8mming-2016-2020.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vestbyentrondheim.no/wp-content/uploads/2016/12/Virksomhetsplan-Vestbyen-IL-Sv%C3%B8mming-2016-2020.pdf
http://vestbyentrondheim.no/wp-content/uploads/2016/12/Virksomhetsplan-Vestbyen-IL-Sv%C3%B8mming-2016-2020.pdf
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Verv 

Styrets sammensetning i 2017 
 

Leder: Paul Jostein Aune 

Nestleder: Heidi Elin Myklebost 

Styremedlem (kasserer): Berit Grundstad 

Styremedlem: Frode A. Selvik 

Styremedlem: Haldis Ørbog 

Styremedlem: Herborg Haugen 

Styremedlem: Stein Jystad 

Varamedlem: Atle Helland 
 

Oppmann/påmeldingsansvarlig: Frode A. Selvik 
Kafeansvarlig: Herborg Haugen 
Barneidrettsansvarlig: Stein Jystad 
 
 

Utvalg og komiteer 
Kontrollkomiteen Marianne Samdahl 

Hege Therese Bell 

Valgkomite Olav Egil Roseth (leder) 
Mona Tangstad  
Eva Bekkavik  
Frank Nilsen (vara) 

Sportslig utvalg Frode A Selvik (styret) 
Darijan Milojkovic (hovedtrener) 
Tine B. Husnes (Svømmeskoleansvarlig) 
Miriam Næss (representant fra trenerne) 

Økonomikomite Atle Helland (styret) 
Arne Ørbog 
Tonje Heggdal Bårdli 
Olav Egil Roseth 

Stevne- og utstyrskomite Heidi Myklebost (styret) 
Hege Steen 
Tore Samdahl 
Kyrre Kvelstad  
Einar Moe 

Velferdskomite  Herborg Haugen (styret) 
Annica Westen 
Kristina P Jarwson 
Lina Lysvoll 
Eva H. Roseth 

 
Mandat og arbeidsoppgaver for råd og utvalg er beskrevet i egne avsnitt i årsmeldingen. 
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Dommere 
Dommeransvarlig: Hege R. Steen 
 

Forbundsdommere 

Alice C. Boyd (overdommer) 

Frode A. Selvik (starter) 

Hege R. Steen 

Heidi Elin Myklebost 

Kari Selnæs Stene (overdommer, starter) 

Nils Jørgen Gaasvik (starter) 

 
 

Kretsdommere    

Arne Ørbog Sigrid Steen 

Haldis Oline Ørbog Silje Christensen 

Ingrid Kvelstad Thea Ilstad 

Kim Johansen Therese Jystad 

Kyrre Kvelstad Tone Berge 

Linh Nilsen Tonje Bårdli 

Marianne Samdahl Tonje Samdahl 

Marit H. Valslag Tore Samdahl 

Mona Tangstad Øystein Gaasvik 

Morten Olden Larsen Øystein Moldsvor 

 
 

Æresmedlemmer 
 
Alice C. Boyd (2017) 
Elena Forbregd (2011) 
Øystein Gaasvik (2011) 
Bjørnar Gaasvik (2011) 
Håkon Nilsen (2001) 
 
 
  



7 
 

Styrearbeid 
Styret har avholdt åtte ordinære styremøter i 2017. Hovedtrener eller representant for 
trenerne har møtt på første del av styremøtene. Svømmeskoleansvarlig har blitt innkalt ved 
behov  
 
Styrets oppgaver har i året som har gått vært følgende: 

● ansvar for den generelle driften av klubben 
● være klubbens ansvarlige organ utad og innad 
● styre i henhold til årsmøtevedtak, virksomhetsplan, handlingsplan og budsjett 
● drive økonomikontroll på grunnlag av jevnlige rapporter fra regnskapsfører 
● foreta ansettelser 
● inngå øvrige avtaler på vegne av klubben 
● godkjenne terminlister 
● behandle forslag til totalbudsjett innen 1. januar hvert år 
● utarbeide forslag til handlingsplan innen 1. januar hvert år 
● lage årsberetning til årsmøtet 
● innkalle til årsmøte i henhold til vedtektene 

 
Representanter fra styret har deltatt på trenermøtene som holdes fast ca. en gang i 
måneden.  
 
Årsmøtet gav i 2017 styret fullmakt til å kjøpe konsulenttjenester for å fylle funksjon som 
daglig leder tilsvarende 50 % stilling med en ramme på 300.000,-. Det ble lyst ut en stilling i 
tråd med styrevedtaket høsten 2017. En person ble innstilt, og det ble gjennomført to 
intervjuer men kandidaten takket nei grunnet bedre jobbtilbud. Utslagsgivende var at 
stillingen kun var 50 %. Ingen av de andre kandidatene fikk tilbud om jobben.  
 
1.1.2017 gikk Vestbyen over til å bruke Klubbadmin som medlemsbase. Klubbadmin blir også 
benyttet ved fakturering av medlemskontingent og treningskontingent.  
 
Representanter fra styret har vært i to møter med kommunen i forbindelse med 
rehabilitering av Husebybadet og konseptplanutredninger, der et alternativ med tre 
svømmebaner på 50 m utredes. Styret følger opp denne saken. Klubben har også hatt dialog 
med idrettsforbundet i Trondheim angående denne saken. 
 
Styrets leder i Vestbyen IL Svømming er medlem av hovedstyret i Vestbyen IL. Det er ikke 
avholdt møter i hovedstyret som leder har blitt innkalt til i 2017. 
 

Arbeidsmiljø 
I løpet av 2017 har Vestbyen IL Svømming hatt 27 ansatte, som til sammen utgjør 3,97 
årsverk. Pr. 01.01.2018 hadde klubben 24 ansatte, to heltidsstillinger og 22 stillinger på 
timebasis. Det har ikke vært sykmeldinger i 2017. 
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Ansatte 
 

Svømmegrupper 
 
Darijan Milojkovic er fast ansatt som hovedtrener i 100 % stilling. 
Tine Marie Bekkavik Husnes er ansatt som trener i 20 % stilling.  
I tillegg har Vestbyen IL Svømming trenere som jobber på timebasis. 
 
Trenerteamet har i 2017 bestått av følgende personer: 
 

Darijan Milojkovic (Hovedtrener) 

Miriam Næss  

Elena Stepanovna Forbregd 

Tine Marie Bekkavik Husnes 

Marte Ansnes 

Bente Vik 

Oddbjørn Løsett 

Erlend Ansnes 

Ingvild Prestmo 

Martin Moldsvor 

 
 
 

Svømmeskolen 
 
Tine Marie Bekkavik Husnes er fast ansatt som svømmeskoleansvarlig i 80 % stilling. 
 

Instruktører 
 
Vestbyen IL Svømming har utdannede svømmeinstruktører som jobber på timebasis. 
Pr. 31.12.2017 har klubben 12 stk. instruktører. 17 instruktører har jobbet i klubben i løpet 
av 2017. 
 
 
 



9 
 

Deltakelse på konferanser og kurs 
● Kompetansehelg i regi av Norges svømmeforbund 31. mars - 2. april 2017.  

Deltakere: Elena Forberg og Tine Marie Bekkavik Husnes 
● Leder/trenerkonferanse i regi av Norges svømmeforbund 8. - 10. september 2017.  

Deltakere: Darijan Milojkovic og Marte Ansnes. 
● ASCA World Clinic i 2017, Washington D.C. 29.august – 3. September 2017. 

Deltakere: Darijan Milojkovic 
 

Alle trenere og instruktører har deltatt på obligatorisk livredningskurs og førstehjelpskurs i 
løpet av 2017. 
 

Medlemmer av Sør-Trøndelag kretsstyret 
I 2017 har Robert Jensen vært medlem i Sør-Trøndelag svømmekrets og stilt fast på kretsen 
sine møter. Heidi Elin Myklebost har vært varamedlem og kalt inn ved behov. 
Vestbyen er medlem av valgkomiteen i Sør-Trøndelag svømmekrets gjennom leder eller 
nestleder i klubben. 
 
 

Økonomi 
Styret har også i 2017 hatt et fokus på klubbens økonomi.  
Hovedinntektene til klubben er inntekter fra svømmekurs, treningskontingenter og 
medlemskontingenter.  
 
Inntektene fra kursvirksomheten ligger på omtrent samme nivå som i 2016, men det er en 
nedgang i inntektene vedrørende treningskontingent på hundre tusen sammenlignet med 
2016.  

Andre driftsinntekter (bingo- lottoinntekter og tilskudd fra andre) har en beskjeden nedgang 
sammenlignet med 2016. 

Vestbyen har fått tildelt en del midler i 2017 fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som er 
øremerket svømmeopplæring til barnehagebarn. Det har vært noen praktiske problemer 
med å få kjørt disse kursene i 2017 med hensyn til bassengkapasitet og tilgang på 
instruktører på dagtid. Gjennomføring av barnehagekurs blir videreført og trappet opp i 
2018. 

Lønnskostnadene utgjør ca. 61,98 % av klubbens totale driftsutgifter i 2017. Sammenlignet 
med 2016 så er dette en økning på 3,32 %. 

Det er sendt inn 31 skjema for «Sammenstilling til inntektsmottaker fra opplysningspliktig» 
for 2017. Pr. 01.01.2018 så har klubben 24 ansatte.  

Resultatet for Vestbyen IL Svømming for 2017 viser et underskudd på kr. 229.222,86. 

Årsregnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Vestbyen IL Svømming har 
benyttet BDO som revisor i regnskapsåret 2017.  



10 

Utvalg og komiteer 
Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av klubbens lov. Det 
gjelder valgkomité, valgt revisor og kontrollkomité. 

Kontrollkomite: 
Kontrollkomiteen skal påse at; 

- idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om 
- idrettslaget har økonomisk kontroll internt årsregnskapet og delårsrapporter gir et 

riktig bilde av idrettslagets drift 

Kontrollkomiteen legger frem egen årsmelding på årsmøtet. 
Medlemmer av kontrollkomiteen har vært Marianne Samdahl og Hege Therese Bell. 

Valgkomite: 
Valgkomiteen er en uavhengig og selvstendig komite og skal følge retningslinjer vedtatt av 
styret. Ved riktig arbeid er dette klubbens viktigste komite for å sikre at riktige personer 
velges til å styre klubben. Det anbefales å ha dialog med styret under prosessen.  
Det er viktig at valgkomiteens medlemmer setter seg inn i idrettslagets lover (basert på 
lovnorm for idrettslag).  

Valgkomiteen legger frem sin innstilling på årsmøtet. 

Medlemmer av valgkomiteen har vært Olav Egil Roseth (leder), Mona Tangstad, Eva 
Bekkavik, Frank Nilsen (vara). 

Sportslig utvalg 
Sportslig utvalg skal ivareta klubbens sportslige aktiviteter, sørge for at vi holder oss til 
klubbens sportsplan, og at det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben 
ønsker.  

To styrerepresentanter, hovedtrener (HT), svømmeskoleansvarlig (SSA) og representant for 
trenere og utøvere sorterer under sportslig utvalg. Gjennom handlingsplan er det 
gjennomført nødvendige tiltak for å oppnå de sportslige målene. Det er påbegynt etablering 
av sportslig plan og styrerepresentanter har deltatt på trenermøter.  

Sportslig utvalg har vært ansvarlig for terminliste og stevnepåmelding. 

Medlemmer av sportslig utvalg har vært Frode A Selvik (styret), Darijan Milojkovic 
(hovedtrener), Tine B. Husnes (SSA), Miriam Næss (representant fra trenerne). 
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Økonomiutvalg 
Økonomiutvalget skal ta ansvaret for å definere og gjennomføre tiltak for økt økonomisk 
tilskudd til klubben. I dette inngår: Planlegge å arrangere dugnader og skaffe sponsorer. 
Komiteen kan også bistå styret til å søke om midler fra ulike støtteordninger.  
Økonomikomite har bestått av Atle Helland (styret), Arne Ørbog, Tonje Heggdal Bårdli og 
Olav Egil Roseth. 
 
I år ble det tatt initiativ til følgende dugnader: Vårdugnad med salg av blomsterjord. 
Dugnaden har vært innbringende med et rent overskudd på kr 37 460 i 2017, sammenlignet 
med kr 52 280 i 2016. 
 
Dugnaden ble godtatt av foreldrene på årsmøtet i 2017, men under selve dugnaden var det 
en stor andel av klubbens familier som ikke deltok. Mye av arbeidet til komiteen, har vært å 
purre på familier som ikke har hentet varene. Det ble dermed flere runder med utlevering av 
varer som gav ekstraarbeid for komiteen. Med full deltakelse fra alle medlemmer, hadde 
overskuddet blitt betydelig høyere. 
 
I tillegg til nevnte dugnad, har medlemmene deltatt på to dugnadsøkter pr. familie på Cafe 
Le Swim (en vår og en høst).  
 
Arbeid med å øke grasrotandelen ble startet i 2015. Grasrotandelen er en ordning som gjør 
det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi fem prosent av spillinnsatsen sin direkte til et lag 
eller en forening. I 2017 fikk Vestbyen utbetalt kr. 19 132,49 fra grasrotandelen. Dette er 
penger som kommer inn årlig til klubben. Det bør gjøres en innsats for å heve 
grasrotandelen i årene som kommer. 
 

Stevne- og utstyrskomite 
 
Komiteen har hatt ansvar for å planlegge og arrangere Vestbyens egne stevner, samt ha 
tilsyn med alt utstyr som eies av klubben. 
 
Stevne- og utstyrekomiteen har i løpet av 2017 arrangert Trondheimsmedleyen og 
Lilleputten (31.09.-01.10.). Et nytt stevne, Vårmønstringen ble satt opp på terminlisten i 
2017. Stevnet skulle arrangeres lørdag den 29.04, men ble avlyst pga. mangel på folk i 
sekretariatet og på dommersiden.   
 
Komiteen har også hatt ansvar for selve klubbmesterskapet som ble arrangert den 15. 
desember. I tillegg har komiteen vært behjelpelig med å skaffe tidtakere til ministevnene 
som har vært arrangert i løpet av 2017.  
 
Medlemmer av stevne- og utstyrskomiteen har i 2017 bestått av Heidi Myklebost (styret), 
Hege Steen, Tore Samdahl, Kyrre Kvelstad og Einar Moe.  
 
Oppmann, dommeransvarlig, premieansvarlig og kafeansvarlig har blitt kalt inn til møter for 
å bistå planlegging av stevner etter behov.  
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Velferdskomite 
 
Komiteen skal ha fokus på trivsel i klubben, ved å arrangere aktiviteter og sosiale 
arrangement for svømmere, trenere og foreldre. Komiteen har arrangert felles 
sammenkomst for svømmere (bowling) og vært ansvarlig for tilstelning i forbindelse med 
klubbmesterskap og ministevne.  
 
Medlemmer av velferdskomiteen har i 2017 vært Herborg Haugen (styret), Annica Westen, 
Kristina P Jarwson, Lina Lysvoll og Eva H. Roseth. 
 
Sosialkomiteen har hatt ett møte vår 2017, ett møte høsten 2017 og foreløpig ett møte i 
2018. På møtene har vi avtalt aktiviteter for utøvere, trenere og foreldre i klubben. 
Vi har også hatt ansvaret for kafedriften under Trondheimsmedleyen. 
 

● Under treningsleiren i juni arrangerte vi bowling og pizza for utøverne i A- , B-  og C-
gruppene. Ca. 20 utøvere deltok på dette. 

● Et lignende arrangement ble dratt i gang under oppstartsleiren i august, da ble det 
for lite påmeldte til at arrangementet ble gjennomført. 

● NM svømmerne og Darijan ble invitert på grilling og sosialt samvær i den siste 
treningsuka før NM 

● I september inviterte vi til foreldrefest, det ble seks påmeldte foruten komiteen, så 
arrangementet ble avlyst. 

●  Under Trondhjemsmedleyen gikk kafedriften fint. Vi hadde nok mat, kaker, kaffe og 
saft for salgs. Det ble foretatt en kort evaluering etter stevnet for å oppsummere hva 
vi skal endre på og beholde til neste stevne. 

● I desember ble det arrangert julebord for trenerne. De gikk ut og spiste, fire stk. 
deltok. 

● Tine tok med instruktørene til trampolineparken og pizza i januar som en 
påskjønnelse. 

 
Komiteen har også lagt noen planer for sosialt samvær for utøverne, men pga. tett 
stevneprogram blir dette ikke arrangert før 27. mai. Da blir det et tilbud til alle utøverne og 
trenerne. 
 
 

Cafè Le Swim 
 
Cafe Le Swim er en kafe som er basert på dugnadsarbeid fra 
svømmeforeldre/foresatte/svømmere. Hver familie får tildelt en kafevakt i semesteret. 
Kafeen finner sted i gangen utenfor svømmehallen, der det i hovedsak er salg av boller, kake, 
kaffe og saft.  
 
I 2017 ble det gjennomført salg både lørdager og søndager fra kl. 10.30-15.30.  
Kafeen var i 2017 åpen 27 helger, 25 søndager og 10 lørdager. Salget gav klubben ei inntekt 
på kr. 73.083,- kroner. Også i 2017 hadde Cafe Le Swim en nedgang i salgsinntektene. 
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Medlemsutvikling 
Gjennom idrettsregistreringen må idrettslagene rapportere inn nøkkelinformasjon til Norges 
idrettsforbund (NIF). Tallene fra idrettsregistreringen (aktivitetstall) danner grunnlag for 
ulike økonomisk støtteordninger, som lokale aktivitetsmidler (LAM), utstyrsmidler og andre 
kommunale midler. Halltid som er antall timer Vestbyen IL Svømming har i svømmeanlegget 
beregnes også ut i fra medlemstallene. 
 
Det blir rapportert inn tall for alle betalende medlemmer og alle aktive medlemmer i 
Vestbyen IL svømming fordelt på alder og kjønn. For 2017 hadde Vestbyen totalt 634 
betalende medlemmer hvorav 610 som aktive. Dette er en nedgang siden 2016 på 
henholdsvis 63 betalende medlemmer og 46 aktive medlemmer. Det må jobbes med å øke 
rekrutteringen til klubben spesielt av aktive medlemmer, se tabell 1, figur 2 og figur 3. 
 
Med «medlem» menes personer som er registrert i idrettslagets medlemsregister 
(KlubbAdmin) og har betalt medlemskontingent for gjeldende år.  
 
For Vestbyen IL Svømming gjelder dette: 

● Alle aktive medlemmer i svømmeklubben som har betalt medlemskontingent 
(svømmere på alle svømmegruppene og masters) 

● Alle ansatte, trener og instruktører, æresmedlemmer 
● Alle som har deltatt på svømmekurs og betalt medlemskontingent 
● Alle andre som har betalt medlemskontingent til klubben 

 
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 

 
Deltakere på vanngym er ikke inkludert i registreringen i 2016 og 2017, siden de ikke betaler 
medlemskontingent til klubben.  
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Tabell 1. Medlemsutviklingen i Vestbyen IL Svømming fra 1.1.2011 til 31.12.2017.  
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Figur 1. Utviklingen for aktive medlemmer og totalt antall betalende medlemmer fra 2012-
2017. Som aktive medlemmer regnes barn og ungdom på svømmegrupper og svømmekurs, 
masters, trenere, instruktører, andre ansatte, dommere og styremedlemmer. 
 
 
 
 

 
 

Figur 2. Utviklingen fra 2013-2017 for antall barn deltatt på svømmekurs, antall svømmere 
som er registrert i svømmegrupper gjennom hele året og antall svømmere registrert pr. 
31.12.2017.  
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Treningsgruppene 
Klubben har som mål å være en breddeklubb med treningsgrupper på alle nivåer. Vestbyen 
har pr i dag svømmegrupper på seks nivå. E- og D-gruppene på nybegynnernivået, C1-, C2- 
og B-gruppene på et mer viderekommende nivå, og A og Elite som er klubbens øverste nivå.  
Treningsmengden og forventninger til svømmerne øker oppover i svømmegruppene. Fra 1.1. 
2017 ble det etablert en Elite-gruppe hvor svømmere som har NM eller UM-krav får tilbud 
om noen ekstra treninger og stevner. 
 
E-gruppa: 
Den første svømmegruppa etter fullførte svømmekurs 
Treningskrav: 2 av 2 svømmetreninger i uka 
Konkurransekrav: Deltakelse på klubbstevner (Ministevner) som er satt opp på terminlista. 
Det er også noen rekruttstevner som svømmerne kan delta på. Aktuelle stevner er satt opp i 
terminlista 
 
D-gruppa: 
Treningskrav: 2 av 2 svømmetreninger i uka 
Konkurransekrav: Deltakelse på klubbstevner (Ministevner) og minimum 2 konkurranser pr. 
år. Aktuelle stevner er satt opp i terminlista. 
 
C-gruppene: 
Treningskrav: 3 av 3 svømmetreninger i uka 
C 1 trener tirsdag, torsdag og fredag (felles med C 2) 
C 2 trener mandag, onsdag og fredag (felles med C 1) 
Konkurransekrav: Deltakelse på klubbstevner (Ministevner) og minimum 4 konkurranser pr. 
år. Aktuelle stevner er satt opp i terminlista. C-gruppene er sidestilt og svømmere kan få 
tilbud om overgang til B-gruppa når de nådd et godt nok nivå 
 
B-gruppa: 
Treningskrav: Minimum 5-6 svømmetreninger i uka. 
I tillegg kommer oppsatte tørrtreninger og treningssamlinger. 
Konkurransekrav: Deltakelse på klubbstevner (Ministevner) og minimum 6 konkurranser pr. 
år. Aktuelle stevner er satt opp i terminlista. 
 
A-gruppa: 
Treningskrav: 6-8 svømmetreninger i uka. 
I tillegg kommer oppsatte tørrtreninger og treningssamlinger. 
Konkurransekrav: Deltakelse på klubbstevner (Ministevner) og minimum 10 konkurranser 
pr. år.  Aktuelle stevner er satt opp i terminlista. 
Svømmere som går på idrettslinja har i tillegg 2 svømmetreninger lagt inn i timeplanen. 
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Elite-gruppa: 
Treningskrav: 6-8 svømmetreninger i uka. 
I tillegg kommer oppsatte tørrtreninger og treningssamlinger. Svømmere som trener i 
elitegruppa må ha tatt NM- eller UM-krav. 
Konkurransekrav: Deltakelse på klubbstevner (Ministevner) og minimum 12 konkurranser 
pr. år. Aktuelle stevner er satt opp i terminlista. Svømmere som går på idrettslinja har i 
tillegg 2 svømmetreninger lagt inn i timeplanen. 

Klubben har hatt et godt treningsopplegg med skolerte og erfarne trenere. Trenerteamet har 
bestått av 10 trenere med Darijan Milojkovic som hovedtrener. Hovedtrener har hatt et 
overordnet ansvar for svømmegruppene både når det gjelder opplegg, kvalitet og 
gjennomføring av treninger.  
 
Pr. 31.12.2017 hadde klubben 75 aktive svømmere på svømmegruppene. I løpet av 2017 har 
til sammen 97 svømmere vært aktiv på en eller annen svømmegruppe i Vestbyen IL 
Svømming, masters er ikke inkludert. Vi ser fortsatt at vi har en nedgang i antall svømmere 
som deltar aktivt med svømming. Også i 2018 må man ha stor fokus på rekruteringen til 
svømmeklubben, slik at svømmegruppene fylles opp spesielt på de nederste nivåene. I løpet 
av februar 2018 blir det gjort noen endringer i forhold til svømmekurs. Klubben vil tilby flere 
videregående kurs på ukedagene, og ikke bare på lørdager slik tilbudet har vært til nå. Vi 
mener dette vil kunne bidra til å øke rekrutteringen til klubben og øke andelen aktive 
svømmere. 
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Svømmekurs 
Vestbyen IL Svømming holder svømmekurs for barn fra fylte fem år. Kursene holdes primært 
i Husebybadet, men også i 2017 har vi også hatt svømmekurs i svømmebassenget på 
Dalgård. 
 
Svømmekursene er en viktig del av kjernevirksomheten i Vestbyen IL Svømming. Kursene har 
høyt dekningsbidrag, og har dermed stor betydning for økonomien og finansieringen av 
klubbens aktiviteter. Svømmekursene er også svært viktig for rekruttering av svømmere inn 
til klubben. 
 
I 2017 har klubben fylt opp 813 kursplasser, og til sammen 470 barn har gått på ett eller flere 
kurs i regi av Vestbyen, 216 jenter og 254 gutter. Vi hadde en liten nedgang av antall barn på 
kurs sammenlignet med 2016, men antall kursplasser benyttet er det samme som i 2016. 
Dette betyr at flere barn fullførte flere kurs i 2017 sammenlignet med 2016. Etter 
gjennomført kurs kan man søke om opptak i treningsgruppen E i klubben. 
 
 
Aldersfordeling på svømmekurs i 2017 
De fleste kursdeltakerne har vært mellom 6-8 år når de startet på kurs.  
 
Antall kursplasser benyttet av personer 0 - 6 år: 95 stk. 
Antall kursplasser benyttet av personer 6 - 12 år: 705 stk. 
Antall kursplasser benyttet av personer 13 - 19 år: 13 stk. 
 
 
 

 
 
Figur 3 viser antall barn som har gått på kurs i regi av Vestbyen fra 2012-2017 og antall fylte 
plasser på svømmekurs i tilsvarende periode.  
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Kurspåmelding, administrasjon og betaling håndteres gjennom NSFs onlineportal “Trygg i 
vann” 

Vestbyens svømmeskole vil opprettholde samarbeidet med Norges svømmeforbund (NSF). 
Systematisk arbeid med å sikre kvaliteten på det faglige innholdet i kursene er avgjørende 
for å sikre og utvikle klubbens største inntektskilde. Ny struktur på kursene har ført til at 
barna som fullfører kurstrappen nå behersker de fire svømmeartene godt og er klare for å 
delta på rekruttstevner fra oppstart i E-gruppa.  

Svømmeskoleansvarlig har hatt ansvar for innhold og gjennomføring av svømmekursene, 
samt oppfølging og rekruttering av instruktører. Alle instruktører har godkjent 
instruktørutdannelse fra NSF. Flere utøvere fra Vestbyen ble utdannet som instruktører i 
2017 og fullførte både nybegynner og videregående instruktørutdannelse. 

Frafall fra kurs - tiltak 
Svømmeskolen har hatt flest deltakere på nybegynnernivåene (hval, skilpadde og selunge). 
Det har vært en utfordring å få mange nok kursdeltakere over på de videregående nivåene. 
Et tiltak for å bedre dette har vært å holde sjøløve-  og delfinkurs på onsdager (18.00-19.30), 
tirsdager eller torsdager (17.45-18.30). Mye av problemet tidligere har vært at de høyeste 
kursnivåene kun har vært kjørt på lørdag morgen. Svømmeskoleansvarlig mener bedre dager 
og tider kan bidra til å forhindre frafall og dermed bedre rekrutteringen til svømmeklubben.  

Ungdomskurs 
Ungdomskurs (deltakere mellom 10 og 19-år) har erfart økende etterspørsel og aktivitet i 
2017. 21 deltakere har gått videre til dette tilbudet siste halvår. Deltakere som er 
interesserte i å drive med svømming som idrett får tilbud om plass i klubben etter en test for 
å avdekke hvilken svømmegruppe som passer best.  

Inkludering 
Svømmeskolen har søkt om og mottatt inkluderingsmidler i 2017. Vi har hatt sju asyl/lav 
inntekts barn på kurs i høst, med hovedfokus på å integrere nytilflyttede barn. Kursene 
gjennomføres med økonomisk støtte fra NIF. Våren 2018 øker antall kursplasser til 12 stk. 

Svømmeskolen har også gjennomført kurs for innvandrerkvinner med økonomisk støtte fra 
Gjensidigestiftelsen og i samarbeid med Trondheim kommune. I år er det gitt kurs til 12- 15 
deltakere med varierende alder og bakgrunn.  

Barnehagekurs 
Svømmeskolen har søkt om og mottatt midler fra fylkesmannen til svømmeopplæring av 
barnehagebarn. Våren 2017 deltok 22 barn. Hver gruppe får tilbud om 16 kursdager på 30 
minutter. Hovedfokus er grunnleggende ferdigheter i vann (Hval, Skilpadde) men noen barn 
fikk også lært seg grov crawl og rygg (Selunge).  
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Høsten 2017 ble det ikke gjennomført barnehagekurs på grunn av manglende 
bassengkapasitet, og dårlig tilgang på instruktører som kunne jobbe på formiddagen. 38 
barnehagebarn skal delta på kurs våren 2018.  
 
 

Masters 
Vestbyen Masters er et tilbud for voksne over 25 år med gode svømmeferdigheter. De fleste 
som er aktiv i masters har vært aktive svømmere tidligere. Åtte masterssvømmere har vært 
tilknyttet klubben i 2017. 
 

Vanngymnastikk 
Klubben har også i 2017 hatt tilbud om vanngymnastikk for ungdom og voksne. Det 
arrangeres to vanngym-partier hver mandag under ledelse av en utdannet instruktør.  
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Dommere 
 
For å kunne arrangere svømmestevner, er vi avhengig av et gitt antall dommere. Det er 
dommerne som sørger for at arrangementet ledes i havn på en god måte, etter gitte lover og 
regler. Vestbyen har jevnlig behov for nye dommere for å kunne arrangere klubbens stevner.  
Vestbyen har pr. i dag 26 autoriserte svømmedommere hvorav 6 forbundsdommere og 20 
kretsdommere. Klubben har tre startere og to overdommere. Klubbens to overdommere har 
ikke sitt bosted i Trondheim, og vi er derfor avhengig av å leie inn overdommere til våre 
stevner.  
 
I 2017 deltok sju av klubbens medlemmer på kretsdommerkurs hvorav alle er ferdig 
utdannet kretsdommere. 
 

 
 

Bildet viser to av Vestbyens nyutdannede dommere, Sigrid Steen og Thea Ilstad.  
Foto: Hege R. Steen 
 
Dommere fra Vestbyen har stilt opp på klubbens egnet stevne Trondheimsmedleyen. I tillegg 
har klubben leid ut dommere til andre stevner, som Trøndersvøm, Høstjakta (Malvik), 
Julelauget (Stjørdal), NM i Kortbane i Bergen og UM/NM Kristiansand. 
 
Hege Rognes Steen har vært dommeransvarlig i Vestbyen IL Svømming i 2017.
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Sportslige resultater 
 
Vestbyens svømmere 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.  
 

Deltakelse på stevner 
 
Vi har deltatt på følgende lokale, regionale, nasjonale og internasjonale stevner i 2017: 
 

● International Swim Meeting (ISM), Berlin 

● NTNUI-sprinten, Pirbadet 

● NM kortbane, Bergen 

● ÅM, Levanger 

● Bergen Swim Festival, Bergen 

● Vårstevnet, Pirbadet 

● Mjøssvøm, Hamar 

● Stockholm Summer Games, Stockholm 

● NM Langbane, Pirbadet 

● Høstmønstringen, Pirbadet 

● Trondheimsmedleyen, Husebybadet 

● Noroddtoppen, Kristiansund 

● Kveldsstevnet, Pirbadet 

● NM/UM Kortbane, Kristiansand 

● Julelauget, Stjørdal 

● Juleavslutning og klubbmesterskap 

● Trøndersvøm, Pirbadet 

● Lansdelsårsklassemønstring (LÅMØ) i Pirbadet 

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

treningstida for alle svømmere i Vestbyen. 

 

Det har vært en aktiv konkurransesesong på et godt nivå.  
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Prestasjoner som bør fremheves: 
 
Klubbens sterkeste prestasjon i 2017 var Gabriel Steen’s prestasjoner på NM senior med tre 
medaljer (1 sølv og 2 bronse), NM langbane med sju medaljer (1 gull, 3 sølv og 3 bronse) og 
UM/NM jr. kortbane hvor han til samme tok 10 medaljer (2 gull, 4 sølv og 4 bronse). Gabriel 
har i løpet av 2017 også satt to norske rekorder i klasse S13 på henholdsvis 50 m bryst og 
100m IM. 
 
Simon Moe tok to bronsemedaljer på UM/NM jr. kortbane på henholdsvis 50 m rygg og 50 m 
fri. Simon fikk også tildelt Sør-Trøndelag svømmekrets sitt stipend på kr 5000 for kretsens 
mest fremgangsrike guttesvømmer i 2017. 
 

  
 
Bildet er tatt under NM i Kristiansand 19.11.2017. Gabriel Steen har satt ny norsk rekord på 
100 individuell medley med tiden 1.09.98. 
Foto: Hege R. Steen 
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Bildet viser Simon Moe som fikk tildelt Sør-Trøndelag svømmekrets sitt stipend på kr 5000 for 
kretsens mest fremgangsrike guttesvømmer i 2017. Prisen ble delt ut av leder i Sør-Trøndelag 
svømmekrets Tom Haarsaker. Bildet er tatt av Thomas Aarvak under Trøndersvøm 2017. 
 
 
Ytterligere prestasjoner som bør fremheves: 
 

● På NM senior kortbane i Bergen deltok følgende: Maximilian Westen Aune, Iver 

Ørbog, Jonas Roseth, Martine Selvik, Gabriel Steen og Sigrid Steen. 

● På NM/Um i langbane i Pirbadet deltok følgende: Jonas Roseth, Iver Ørbog, Eilert 

Ørbog, Simon Moe, Einar Skoglund, Patricia Lysvoll, Gabriel Steen, Maximilian 

Westen Aune og Margrethe Kvelstad. 

● PÅ NM/Um i kortbane i Kristiansand deltok følgende: Gabriel Steen, Maximilian 
Westen Aune, Margrethe Kvelstad, Einar Skoglund, Patricia Lysvoll, Simon Moe, 
Tomine Fjorden og Iver Ørbog. 
 

● Nye klubbrekorder til Sigrid Steen, (50m rygg (31,75 og 100 rygg (1.09.51)).  
● Ny klubbrekord til Patricia Lysvoll, (200 m rygg (2.29,62)). 
● Nye klubbrekorder til Simon Moe, 400m fri (4.11,30), 50m rygg (26,72), 100m rygg 

(58,26), 200m rygg (2.09,48) 
● Ny klubbrekord til Iver Ørbog, 50m bryst (29,01) 

 
 

Fullstendig oversikt over klubbrekorder og kretsrekorder for kortbane se vedlegg 1 og 2.  
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● Følgende svømmere har kommet seg inn på klubbens all time-liste «5-på topp»,  

Simon Moe (50m fri (23,65), 100m fri (52,59), 200m fri (1.58,90), 400m fri (4.11,30), 

50m rygg (26,72), 100m rygg (58,26), 200m rygg (2.09,48) og 200m medley 

(2.18,53)), Iver Ørbog (50m bryst (29,01), 100m bryst (1.03,81) og 200m bryst 

(2.20,46)), Jonas Roseth (50m rygg (28,06), 50m butterfly (25,88)), Einar Skoglund 

(800m fri (9.10,97), 100m butterfly(1.00,36), 200m butterfly (2.10,62)), Sigrid Steen 

(50m rygg (31,86) og 100m rygg (1.09,51), 200m rygg (2.34,67)), Jenny Valstrand 

(50m fri (28,08), 50m butterfly (31,44)), Ida Jystad (50m fri (28,50)), Patricia Lysvoll 

(200m fri (2,15.32), 400m fri (4.47,12), 50m rygg (32,80), 100m rygg (1.10,11), 200m 

rygg (2.29,62), 100m butterfly (1.08,44), 200m butterfly (2.30,33))Tomine Fjorden 

(1500m fri (19.19,31), 50m bryst (36,04), 100m bryst (1.17,88), 200m bryst (2.42,43) 

og 400m medley (5.33,30)), Margrethe Kvelstad (50m rygg (33,62), (50m bryst 

(34,80), 100m bryst (1.15,32), 200m bryst (2.45,14) og 100m medley (1.10,66)), og 

Martine Selvik (50m butterfly (31,30)). 

 

 

 

 

LÅMØ Midt 2018 
Årets Landsdelsårsklassemønstring (LÅMØ) for Midt-Norge ble gjennomført i Pirbadet 09.-
11. februar. Fire av våre svømmere klarte sammenlagtmedalje. Det var Kristina Marjanovic, 
Patricia Lysvoll, Benedikte Holm Håheim og Jonas Johansen som alle fikk sølvmedalje. 
Patricia er kvalifisert til deltakelse i Årsklassemesterskapet (ÅM), der de 24 beste i hver 
årsklasse får delta.  
 
Våre svømmere tok også mange medaljer underveis i stevnet. Jonas fikk to gull (200m bryst 
og 200m medley) og to sølv (200m rygg og 400m fri), Patricia fikk en gull (200m rygg) og tre 
sølv (400m fri, 100m bfly og 200m medley), Benedikte fikk en gull (200m medley), en sølv 
(200m bryst) og to bronse (200m rygg og 400m fri), Ada Viken Refseth fikk en gull (400m fri), 
Kristina fikk to gull (200m bryst og 200m rygg) og to sølv (400m fri og 200m medley),  
 
 

Heimdal videregående skole 
Det er nå fem svømmere fra Vestbyen som går på Idrettslinja (svømming) ved Heimdal vgs; 
Maximilian Westen Aune, Jonas Roseth, Iver Ørbog, Kristin Prestmo Jensen og Einar 
Skoglund. Hovedtrener har et godt samarbeid med skolen slik at treninger i regi av skolen 
passer inn i treningsopplegget for Vestbyen. 
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Vestbyens egne stevner og arrangementer 
 

Trondheimsmedleyen 
Trondheimsmedleyen ble arrangert i Husebybadet den 30. september – 1. oktober. 
Totalt 10 klubber var representert under stevnet og 126 svømmere deltok på 
Trondheimsmedleyen, det ble svømt 595 individuelle starter. 
 
Det ble arrangert eget rekruttstevne (Lilleputten) for svømmere født 2008 og senere. 
Lilleputten ble holdt lørdag den 30. september i forkant av Trondheimsmedleyen lørdag.  
Det var god oppslutning på både Lilleputten og Trondheimsmedleyen. Mange frivillige fra 
klubben var i sving og det ble et vellykket arrangement.  
 

Påskeleir 
Påskeleiren ble arrangert på Støren den 8.- 14. april. Hele 32 svømmere fra A, B og C-
gruppene deltok på leiren. Leiren hadde to gode treningsøkter pr. dag, sosialt samvær og 
mye god mat laget av frivillige foreldre fra klubben.  
 

Sommerleir 
Det ble ikke arrangert utenlands sommerleir i 2017. NM skulle arrangeres i Pirbadet i 
Trondheim og treningene ble derfor lagt til Husebybadet og 50-metersbassenget i Pirbadet. 
 

Klubbmesterskap og lyssvømming  
Svømmeåret i Vestbyen ble avsluttet med klubbmesterskap og stemningsfull lyssvømming, 
den 15. desember. På selve klubbmesterskapet deltok det 48 svømmere. 
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Glimt fra lyssvømmingen i Husebybadet i 2017. Foto: Maiken Bruem-Løvbugt 
 
 

17-mai 
Vestbyen deltok også i 2017 med egen fane i 17. mai-toget.  
 
 

Frivillig innsats 
Drifting av svømmeklubben bygger i stor grad på dugnadsinnsats, og mange foreldre har 
bidratt med betydelig frivillig og ubetalt innsats for Vestbyen IL Svømming i 2017. Styret 
ønsker å takke alle som har stilt opp for klubben i året som har gått. 
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Vedlegg 1, Klubbrekorder kortbane 
 

Vestbyen Trondheim 
Oppdatert 16.02.2018. 
 

Gutter  
50 fri  Christian Tronvoll  22,74  2011  

100 fri  Christian Tronvoll  51,85  2012  

200 fri  Christoffer T. Hamborg 1.57,54  2012  

400 fri  Simon Moe  4.11,30 2018 

800 fri  Sigvart Evjen  8.57,54  2006  

1500 fri  Jørg Aarnes  16.29,00  1991  

50 bryst  Iver Ørbog  29,01 2018 

100 bryst  Christoffer T. Hamborg  1.03,51  2012  

200 bryst  Christoffer T. Hamborg  2.16,81  2012  

50 rygg  Simon Moe 26,72  2017  

100 rygg  Simon Moe  58,26 2018  

200 rygg  Simon Moe  2.09,48  2018  

50 b.fly  Bjørnar Gaasvik  25,08  2006  

100 b.fly  Bjørnar Gaasvik  56,48  2006  

200 b.fly  Øystein Gaasvik  2.05,80  2006  

100 med  Christoffer T. Hamborg  59,58  2011  

200 med  Christoffer T. Hamborg 2.10,86  1991  

400 med  Jørg Aarnes  4.42,23  1991  

 
 
Jenter  

 50 fri  Elise Strømsvik  27,06  2010  

100 fri  Elise Strømsvik  59,35  2008  

200 fri  Monica Wold  2.07,14  1991  

400 fri  Monica Wold  4.21,60  1991  

800 fri  Monica Wold  9.01,18  1991  

1500 fri  Anja Høgenhaug  18.43,88  2006  

50 bryst  Mari Singstad  34,44  2006  

100 bryst  Mari Singstad  1.13,59  2009  

200 bryst  Mari Singstad  2.39,07  2006  

50 rygg  Sigrid Steen  31,75 2017  

100 rygg  Sigrid Steen 1.09,51 2017  

200 rygg  Patricia Lysvoll  2.29,62 2017 

50 b.fly  Elise Strømsvik  29,37  2009  

100 b.fly  Elise Strømsvik  1.06,46  2006  

200 b.fly  Karolina Orleanski  2.28,89  2000  

100 med  Mari Singstad  1.09,71  2009  

200 med  Monica Wold  2.26,25  1991  

400 med  Monica Wold  4.59,00  1991  
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Vedlegg 2, Kretsrekorder for Sør-Trøndelag svømmekrets 
 
Kretsrekorder pr. 19.11.17 
 

HERRER Kortbane 

Øvelse Navn Klubb Tid Dato Sted 

50m fri Christian Tronvoll TS&LK 22,49  6.04.14 Stavanger 

100m fri Christian Tronvoll  TS&LK 50,11 5.04.14 Stavanger 

200m fri Robert Gjestad  TS&LK 1.54,00 13.01.90  

400m fri Christoffer S. Jørgensen TS&LK 4.02,46 20.11.15 Alta 

800m fri Christoffer S. Jørgensen TS&LK 8.25,34 19.11.15 Alta 

1500m fri Terje Moxnes TS&LK 16.01,90 08.03.85  

50m bfly Christian Tronvoll TS&LK 25,07 03.04.14 Stavanger 

100m bfly Odin Spangen Nordmann TS&LK 54,77 04.04.14 Stavanger 

200m bfly Øystein Gaasvik Vestbyen IL 2.05,80 04.03.06 Kristiansand 

50m rygg Simon Moe Vestbyen IL 26,72 17.11.17 Kristiansand 

100m rygg Simon Moe Vestbyen IL 58,26 7.01.18 Asker 

200m rygg Robert Gjestad TS&LK 2.06,12    07.02.92  

50m bryst  Christoffer Tofte Haarsaker TS&LK 27,98 20.03.15 Kristiansand 

100m bryst Christoffer Tofte Haarsaker TS&LK  1.00,92 22.03.15 Kristiansand 

200m bryst Anders Wold Orkanger IF 2.12,23 15.12.02  

100m medley Christian Tronvoll  TS&LK 58,04 01.12.13 Stavanger 

200m medley Jørg Aarnes TS&LK 2.09,60 23.02.95  

400m medley Jørg Aarnes TS&LK 4.39,83 07.12.91  

4x50m fri TSLK sr 1 TS&LK 1.32,63 22.03.15 Kristiansand 

4x50m medley TSLK sr 1 TS&LK 1.43,22 04.04.15 Stavanger 

4x100m fri TSLK sr 1 TS&LK 3.25,89 03.04.14 Stavanger 

4x100m medley TSLK sr 1 TS&LK 3.48,58 21.03.15 Kristiansand 

4x200m fri TSLK sr 1 TS&LK 7.37,43 07.02.87 Kristiansand 

DAMER Kortbane 
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Øvelse Navn Klubb Tid Dato Sted 

50m fri Karoline Volden TS&LK 26,92 19.11.17 Kristiansand 

100m fri Karoline Volden  TS&LK 58,61 17.11.17 Kristiansand 

200m fri Merete Fuglem  TS&LK 2.05,23 26.11.83  

400m fri Brit Wormdal Orkanger IF 4.18,91 19.02.93  

800m fri Brit Wormdal Orkanger IF 8.48,84 21.02.93  

1500m fri Brit Wormdal Orkanger IF 17.47,68 22.06.90 Hamar 

50m bfly Tove F. Haugan TS&LK 28,79 06.07.04 Oslo 

100m bfly Kirsti Nygård TS&LK 1.04,86 08.02.89  

200m bfly Torborg Duesten TS&LK 2.18,57 16.12.83  

50m rygg Karoline Volden TS&LK 29,71 16.11.17 Kristiansand 

100m rygg Karoline Volden  TS&LK 1.04,73 18.11.17 Kristiansand 

200m rygg Guro Jørgensen TS&LK 2.24,01 24.02.95  

50m bryst  Henriette Martinsen TS&LK 31,88 27.03.09 Kristiansund 

100m bryst Henriette Martinsen TS&LK 1.08,43 29.03.09 Kristiansund 

200m bryst Henriette Martinsen TS&LK 2.35,15 10.05.09 Bergen 

100m medley Henriette Martinsen TS&LK 1.04,98 03.03.07 Asker 

200m medley Henriette Martinsen TS&LK 2.24,23 20.10.07 Oslo 

400m medley Monica Wold Vestbyen IL 4.59,00 28.04.91  

4x50m fri  TS&LK 1. 50,11 19.11.17 Kristiansand 

4x50m medley  TS&LK 1.59,60 16.11.17 Kristiansand 

4x100m fri  TS&LK 4.01,64 17.11.17 Kristiansand 

4x100m medley  TS&LK 4.26,76 18.11.17 Kristiansand 

4x200m fri  TS&LK 8.39,75 00.01.85  

 


