
 

ÅRSMELDING LSLK 2019 

1. Verv i klubben 2019: 

Styre: 

Leder:    Odd Terje Rygh 

Nestleder:   Jens Horn 

Sekretær:   Jens Syver Løvli 

Kasserer:   Inge Forseth - innleid økønomiservice 

Styremedlem:  Mari Solberg Jenssen 

Styremedlem:  Cathrine Salberg 

Varamedlem:   Sheila Lian  

Varamedlem:   Grethe Brende 

 

 

Foreldreforeningen ikke aktivt siden 2016 

Leder:     

Medlem:  

Medlem:   

Medlem:   

 

            Valgkomite: 

Medlem:  Camilla Sandvik 

Medlem:  Ingunn Hogstad 

 

2. Styremøter:  

Styret har gjennomført 9 styremøter og behandlet 44 saker. 

 

3. Trenermøter og sportslig utvalg (SU):  

Det er gjennomført møter med instruktører og trenere i vår- og høstsesongen. Disse møtene 
har vært jevnligere utover høsten 

 

4. Foreldreforeningen: 

Foreldreforeningen er satt som passiv status fra nyåret 2017 etter Levangersprinten 2016. 
 

5. Svømmere:  

Klubben hadde 28 lisensierte svømmere i løpet av 2019. Klubben dekker lisenser. I tillegg har 
rekruttgruppa utover høsten 2019 etablert seg med ca 18-20 svømmere i alderen 9 – 12 år. 
Disse har ikke vært registrert med lisens da de er omfattet av NIFs barneforsikring.  

94 barn har gjennomført ett eller flere svømmekurs gjennom Tryggivann. Totalt nærmere 150 
aktive svømmere/kursdeltakere  gjennom hele 2019.  
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6. Svømmeskole - kurs: 

Norges svømmeskole: Det ble arrangert 3 kursrunder med nesten 150 deltakere. 

Som medlemmer av Norges Svømmeskole er vi forpliktet til å arrangere et møte/kurs for våre 
instruktører. Dette er ikke gjennomført i 2019, men 3 nye instruktører ble utdannet høsten 
2019, og det var jevnlige instruktør/trener-møter utover høsten.  

 

Det ble arrangert barnehagesvømming i høstferien 2019. 44 barnehagebarn deltok fra 6 
barnehager. De var opprinnelig planlagt til sommerferien 2019, men på grunn av 
restaureringsarbeid i opplæringsbassenget i Trønderhallen måtte barnehagekursene flyttes, 
derav noe lavere deltakelse enn tidligere år. Kursene støttes med midler av Fylkeskommunen.  

 

Kursstatistikk Tryggivann: 

Antall kurs 2019:    23 

Antall kursplasser:    258 

Ubenyttede kursplasser:   111 

 Antall deltakere mellom 0 og 5 år:  11 

 Antall deltakere mellom 6 og 12 år:  83 

 Jenter:     41 

 Gutter:     53  

 

7. Aktiviteter i klubben:  

Stevner: 

• Klubben har arrangert 1 klubbstevne; 23. mai 2019 (13 svømmere). 

• Sommeravslutning med svømmere og foreldre i bassenget med grilling og 
premieutdeling 

• Det er arrangert 2 krets- og regionstevne; «Levangersprinten» den 9.-10.februar med 
126 deltakere på approbert og 43 deltakere på rekruttstevne. «Levangerstevnet» 
30.november med 136 deltakere på approbert og 41 deltakere på rekruttstevnet. 

• Besøkte stevner i 2019 var: 
Stevnenavn Stevnested Arrangør Fra dato 
Trøndersvøm 2019 Pirbadet -  Trondheim Trondhjem SLK 18.01.2019 

Levangersprinten 2019 Trønderhallen Levanger SLK 09.02.2019 

NTNUI Sprinten Pirbadet NTNUI-svømming 02.03.2019 

LÅMØ Atlanterhavsbassenget Aalesund SLK 15.03.2019 

Verdal Open Verdal svømmehall Verdal SK 19.10.2019 

Grong Sparebank Open Rørvik svømmehall Rørvik SLK 02.11.2019 

Høstjakta 2019 Hommelvik svømmehall Malvik IL svømming 09.11.2019 

Levangerstevnet 2019 Trønderhallen Levanger SLK 30.11.2019 

Deltakelse på stevner har gått noe ned i 2019, men 3 svømmere var kvalifiserte og 
deltok på LÅMØ i Ålesund. 

 

Samlinger / leir:  

• LSLK stod som teknisk arrangør av NTSKs krertssamling 6.-8. desember i Trønderhallen 
der Øyvind Røsland var engasjert som trener for samlinga. 
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Sofakampen: 

• LSLK deltok med stand og aktivitet (quiz) på SMN Midt-Norges nyskapning 

«Sofakampen» 

 

8. Trenere og instruktører, oppmenn:  

• Hovedtrener:   Gilbert Rauhut 

• K-gruppene:   Gilbert Rauhut, Brage Minsaas (V19), Erlend Hjulstad Nilsen (V19) 

• Trim-gruppa:   Gilbert Rauhut / Tage Holthe (V19)  

• Rekrutt-gruppa:  Till-Oke Tiarks(vår 2019), Erlend Stjern (V19)  

Haakon Kjeldbergnes (H19), Mika Tiarks (H19), Sunniva Bue (H19), 
Nora Forseth (H19) 

 

• Svømmeskoleansvarlig: Henning Tiarks(V19)/Haakon Kjelbergnes (H19)/Jens-S. Løvli 
(H19) 

Instruktører:  Erlend Stjern, Haakon Kjelbergnes, Nikolai Kjelbergnes, Till-Oke 
Tiarks, Maria Clara Roman Olsen, Mika Tiarks, Nora Forseth, 
Sunniva Bue, Nora Løvli, Maria Brende, Lisa Frøseth 

• Oppmenn, sosial komitè: 

Hovedoppmann:  Sheila Lian (V19) / Jens-S. Løvli (H19) 

• Sportslig utvalg:  Gilbert Rauhut, Sheila Lian (V19), Odd-Terje Rygh (H19), Jens-S. 
Løvli (H19) 

 

I løpet av høsten 2019 har Mika Tiarks, Sunniva Bue, Nora Forseth og Haakon Kjeldbergnes gått 
Trener I utdanning svømming.  

 

9. Treningsfasiliteter: 

Vi har å godt samarbeid med Trønderhallen som er vår «hjemmearena» og treningsarena. 

Trening er fordelt på mandag, tirsdag og torsdager. Lørdagstreninger har ikke vært gjennomført 
i særlig grad i 2019. 

Svømmekursene gjennomføres på mandager. Det ble gjennomført 3 kursrunder.  

 

10. Dommere:  

Klubben har egne dommere – p.t. 10 stykker - og det er lagt til rette for å få foreldre til å ta 
dommerkurs, og flere har i løpet av 2019 fått sin autorisasjon som kretsdommere. Egil Stjern 
har videreutdannet seg til forbundsdommer. At klubben har mange dommere i «egne rekker» 
gjør jobben med å skaffe nok dommere til egne stevner svært mye enklere.  
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11. Økonomi: 

Økonomisk status i klubben var positivt i 2019. Vi har en del lavere aktivitet enn tidligere, som 
både viser seg gjennom lavere driftsinntekter men også lavere driftsutgifter. Regnskapet viser 
overskudd på kr 4.836,-   
 

 

12. Avslutning:  

Selv om vi er inne i en periode med noe færre aktive konkurransesvømmere enn for noen år 
siden, har klubben gitt svømmetrening og svømmeopplæring til nærmere 200 barn og unge 
gjennom 2019. Vi har i tillegg fått opp en stor gruppe av rekrutter på nærmere 20 svømmere 
både fra svømmekursene og som har startet å svømme uten å ha gått kurstrinnene. Våre unge 
nyutdannede trenere skal ha stor honnør for den jobben de har gjort med denne gruppen fra 
høsten 2019! 

 

En stor takk rettes til trenere, instruktører og svømmeskoleansvarlig! 

 

Styret vil også takke alle foreldre og svømmere for god innsats i 2019. Ekstra takk til alle dere 
som stiller opp for klubben, uten lenger å ha barn hos oss.  

 

Det vises også til klubbens hjemmeside www.lslk.no og facebooksider for mer informasjon. 
 

 

Levanger, 18. mars 2020 

 

Styret i LSLK 

 

Mari Solberg Jenssen  Jens-Syver Løvli Inge Forseth  Grethe Brende (vara) 

 

 Cathrine Salberg  Odd Terje Rygh (leder) Sheila Lian (vara) Jens Horn 

 

http://www.lslk.no/

