
 

ÅRSMELDING LSLK 2021 

1. Verv i klubben 2021: 

Styret: 

Leder:    Odd Terje Rygh 

Nestleder:   Jens Horn 

Sekretær:   Jens-Syver Løvli 

Kasserer:   Julie Horn 

Styremedlem:  Sune Ankjær Eggen 

Styremedlem:  Mari Solberg Jensen 

Styremedlem:  * 

Varamedlem:   Grethe Brende** 

Varamedlem:   Sheila Lian  

 

* Foreldreforeningens styreplass har stått ledig i og med at foreldreforeningen pt ikke er aktiv.  
** Grethe Brende har vært møtende vara hele året.  

 

Foreldreforeningen ikke aktivt siden 2016 

Leder:     

Medlem:  

Medlem:   

Medlem:   

 

            Valgkomite: 

Medlem:  Inge Forseth 

Medlem:   

 

2. Styremøter:  

Styret har gjennomført 7 styremøter og behandlet 39 saker. 

 

3. Trenermøter og sportslig utvalg (SU):  

Det er gjennomført jevnlige møter med instruktører og trenere i vår- og høstsesongen.  

 

4. Foreldreforeningen: 

Foreldreforeningen har hatt passiv status fra nyåret 2017 etter Levangersprinten 2016.  
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5. Svømmere:  

Klubben hadde 33 (23 i 2020) lisensierte svømmere i løpet av 2021. Klubben dekker lisenser. I 
tillegg har rekruttgruppa i løpet av 2020 hatt ca 10-20 svømmere alderen 9 – 12 år vært innom i 
kortere perioder eller hele året. Disse er ikke registrert med lisens da de er omfattet av NIFs 
barneforsikring.  

62 barn har gjennomført ett eller flere svømmekurs gjennom Tryggivann. Totalt rundt 115 
aktive svømmere/kursdeltakere gjennom 2021. 

 

 

6. Svømmeskole - kurs: 

Norges svømmeskole: Det ble arrangert 2 kursrunder med 62 deltakere.  

Som medlemmer av Norges Svømmeskole er vi forpliktet til å arrangere et møte/kurs for våre 
instruktører. Dette er ikke gjennomført i 2021, og det var jevnlige instruktør/trener-møter 
gjennom året. 

Det ble arrangert barnehagesvømming i vinterferien 2021 med midler fra 2020 - totalt deltok 
13 barn fra 2 barnehager. Høstferien 2021 ble det også tilbudt barnehagesvømming for inntil 
40 barn, men vi fikk ingen påmeldinger. Pandemien må nok ta en del av skylda for at 
barnehagene har vært litt «tunge» å få ut på dette tilbudet, selv om det er gratis for 
barnehagene.  

Imidlertid ble det i samarbeid med Levanger kommune/Trønderhallen arrangert svømmeskole 
for grunnskolebarn i skolens høstferie. Dette var et tilbud som kom i gang med 
«pandemimidler», og klubben fikk ansvar for gjennomføring av dette 3 fulle kurs med i 
overkant av 30 elever deltok på 2 x 2 timers svømmekurs under kyndig hjelp fra våre 
instruktører.  

 

Kursstatistikk Tryggivann (2020 tall i parantes): 

Antall kurs 2021:     14 (13) 

Antall kursplasser:     116 (118) 

Ubenyttede kursplasser:    39 (24) 

 Antall deltakere mellom 0 og 5 år:   16 (11) 

 Antall deltakere mellom 6 og 12 år:   58 (63) 

 Antall kursdeltakere mellom 13 og 19 år:  0 (1) 

 Jenter:      32 (44) 

 Gutter:      30 (32) 

 

7. Aktiviteter i klubben:  

Stevner: 

• Klubben har arrangert 1 klubbstevne; 17.oktober 

• Sommeravslutning med svømmere og foreldre ved bassenget medbragt grillmat.  
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• Det er arrangert 1 krets- og regionstevne; «Levangerstevnet» den 29.november med 
148 deltakere på approbert og 41 deltakere på rekruttstevne. «Levangersprinten» ble 
avlyst pga. pandemien.  

• Klubben deltok i Trøndelag svømmekrets initiativ til Kretssvøm og 4 kvelder med  ulike 
øverlser.  

 

• Besøkte stevner i 2021 var: 
Stevnenavn Stevnested Arrangør Fra dato 
NamsosCup Namsos Namsos SK 23.okt 

Verdal Open Verdal  Verdal SK 6.nov 

Levangerstevnet Levanger  Levanger SLK 27.nov 

    

 

 

8. Trenere og instruktører, oppmenn:  

• Hovedtrener:   Felix Montzka 

• K-gruppene:   Felix Montzka, Nora Forseth 

• Trim-gruppa:   Felix Montzka 

• Rekrutt-gruppa:  Mika Tiarks, Sunniva Bue  

 

• Svømmeskoleansvarlig: Lasse R. Brønstad 

Instruktører:  Nikolai Kjelbergnes (v21), Nora Forseth, Nora Løvli, Maria Brende 
(v21), Maria Haanes, Weronika Woijtyniak 

Hjelpeinstruktører:  Sophie Westvik (H21), Halvor Stjern (H21) 

 

• Oppmenn, sosial komitè: 

Hovedoppmann:    

• Sportslig utvalg:  Felix Montzka, Odd-Terje Rygh, Jens-S. Løvli, Jens Horn 

 

 

9. Treningsfasiliteter: 

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

Trening er fordelt på mandag, tirsdag og torsdager. Vi kom i gang med morgentreninger på 
tirsdager og fredager utpå høsten, og vi leier da en bane for svømmerne, og hovedtrener har 
vært tilstede på treningene.  

Svømmekursene gjennomføres på mandager. Det ble gjennomført 2 kursrunder.  

 

10. Dommere:  

Klubben har egne dommere – p.t. 10 stykker – pga. pandemien har alle dommere fått forlenget 
sin autorisasjon selv om man ikke har fått dømt særlig med stevner gjennom 2021. 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: 

Årsresultatet på regnskapet viser et underskudd på kr 37.973,- Dette kan i hovedsak forklares 
ved at det ikke ble søkt på midler til barnehagesvømming i 2021, da det var overskytende 
midler fra 2020-tildeling som måtte brukes påfølgende år før ny søknad kan sendes inn. 
Pandemien er hovedforklaringen på at barnehagesvømmingen har vært vanskelig å 
gjennomføre. Ellers har klubbens driftsinntekter og utgifter ligget på et lite minimumsnivå, da 
pandemien har gjort sitt til at aktiviteten har blitt begrenset. Det er likevel god kontroll på 
klubbens økonomi slik styret vurderer situasjonen, og ingen dramatikk i underskuddet på 2021-
regnskapet.  

 

12. Oppsummering:  

2021 ble også preget av koronapandemien med avlyste og utsatte stevnet utover våren. 
Svømmekretsen tok initiativ til å arrangere en uhøytidelig svømmekonkurranse – Kretssvøm – 
der vi svømte øvelser over 4 kvelder i egen svømmehall og sendte resultatene inn til kretsen. 
Utover høsten ble samfunnet gradvis åpnet opp igjen, og svømmerne deltok på noen eksterne 
stevner. Vi rakk også å arrangere Levangerstevnet i slutten av november, før samfunnet ble 
stengt ned igjen.  

På tross av litt krevende forutsetninger med tanke på arrangementer, så hadde klubben en 
positiv utvikling på treningsaktivitet i 2021. Felix Montzka som hovedtrener skal ha det meste 
av æren for det, sammen med klubbens øvrig trenere og instruktører.  

Generasjonsskiftet i svømmere som vi opplevde for noen år siden, får nå litt overslag inn i 
instruktørkorpset vårt. Mange har nå vært med som instruktører i mange år, og skal etter hvert 
studere og starte på skole/jobb andre steder, slik at vi nå har en utfordring med kontinuitet og 
kapasitet på instruktørsiden for svømmekursene.  

 

En stor takk rettes til trenere, instruktører og svømmeskoleansvarlig for innsatsen som er lagt 
ned i 2021.  

 

Styret vil også takke alle foreldre og svømmere for innsatsen i 2020. 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, 22. mars 2022 

 

Styret i LSLK 

 

Odd Terje Rygh (leder) Mari Solberg Jenssen  Jens-Syver Løvli  

Sune Ankjær Eggen   Jens Horn   Julie Horn 

 Grethe Brende (vara)   Sheila Lian (vara)  

http://www.lslk.no/

