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Sak 7. Godkjenne forretningsorden
1. Kretstinget ledes av den valgte dirigenten
2. Protokollen føres av de valgte protokollførerne
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for
innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje
gang
4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 min. taletid.
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn.
Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake
og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering
7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer.
Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. Lovendring krever 2/3
flertall av de avgitte stemmer.
8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall
stemmer for og imot.

Sak 8. Behandling av årsberetning
8.1 Organisasjon
Styret i Akershus Svømmekrets har i 2020 og 2021 bestått av:
Funksjon:

Navn:

Klubb:

Valgt tidsperiode:

Styreleder

Mona Underdal-Loktu

Asker SK

- 2022

Nestleder

Rune Gran

Kolbotn IL sv. g.

- 2022

Styremedlem

Torbjørn Sund

Asker SK

- 2022

Styremedlem

Kari Marie Swensen

Ski SK

- 2022

Styremedlem

Kjetil Berge

Bærumsvømmerne

- 2022

Styremedlem

Øystein Kvisla

Kolbotn IL sv. g.

- 2022

Varamedlem

Thomas G. Moen

Nannestad IL

- 2022

Kontrollutvalg:
Funksjon:

Navn:

Klubb:

Valgt tidsperiode:

Medlem

Olav Eikemo

Asker SK

2020 - 2022

Medlem

Jorunn Sunde

Drøbak/Frogn IL

2020 - 2022

Varamedlem

Arne Prestegarden

Lørenskog/Rælingen KK

2020 - 2022

Regnskapsfirma
Navn:

Kontaktperson:

E-post:

ADM Regnskap AS

Lena M. Iversen

post@admregnskap.no
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Valgkomité:

Funksjon:

Navn:

Klubb:

Leder

Anette Berg
Sverre Fjermestad
Hammerø
Lena Nordbø

Bærumsvømmerne

2022

Sørumsand IF

2022

Ullensakerssvømmerne

2022

Medlem
Medlem

Valgt tidsperiode:

Hederstegnkomité
Funksjon:

Navn:

Klubb:

Leder

Vidar Kristiansen

-

Medlem

Sverre Fjermestad Hammerø Sørumsand IF

Medlem

Morten Tronstad

Asker SK

Funksjon:

Navn:

Klubb:

Tidtakeranlegg

Torbjørn Sund

Asker SK

Dommerinnkalling (svømming)

Bjørn Gran

Kolbotn IL sv. g.

Andre funksjoner:

8.2 Klubboversikt
AIL Skjetten sportsklubb

Nannestad IL – svømming (ny 2020)

Asker Svømmeklubb

Nedre Romerike HC IL

Aurskog/Finstadbru SK - svømmegruppe

Nes Svømmeklubb

Bjørkelangen SF - svømmegruppe

Nordby IL - svømmegruppe

Bærum Stupklubb

Sjøstjerna SLK

Bærumsvømmerne

Skedsmo SK

Dolphin Masters Svømmeklubb

Ski Svømmeklubb

Drøbak/Frogn IL – svømmegruppe

Søndre Høland IUL - svømmegruppe

Eidsvoll Svømmeklubb

Sørumsand IF

Fet SK

Triton Lillestrøm

Gjelleråsen IF - svømmegruppe

Ullensakersvømmerne

Hakadal IL – svømmegruppe (ny 2021)

Vestby SLK

Høland IUL

Vivil Idrettslag

Kolbotn IL – svømmegruppe

Øvre Romerike Handicap IL

Kråkstad IL - svømming

Ås IL

Lørenskog/Rælingen KK
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8.3 Aktivitet
12. mars 2020 stengte Norge ned, og det fikk store konsekvenser for alle svømmeidrettene våre.
Svømmehallene stengte og klubbene måtte tenke ut nye måter å trene utøvere på, uten å fysisk være
sammen. Sett i ettertid, på resultatlistene, har klubbene tydeligvis jobbet godt med disse
utfordringene. Det er satt utallige personlige rekorder, klubbrekorder, norgesrekorder, nordiske
rekorder og det er ganske imponerende for en idrett som ikke hadde vanntilgang på mange måneder.
Helt på slutten av 2021, fikk kretsen en sølvmedaljevinner i VM også. Tomoe Zenimoto Hvas gjorde
en fantastisk innsats i Abu Dhabi med både norske- og nordiske rekorder – og et VM-sølv!
Svømmekretsen merket også denne nedstengingen, men kan ikke sammenlignes med klubbenes
utfordringer. Våre utgifter gikk ned da aktivitetene stoppet ute hos klubbene, mens inntektene ble
stort sett de samme. Heldigvis klarte noen klubber å arrangere lokale ikke-approberte konkurranser,
slik at vi kunne betale ut tilskudd, og da NSF tillot klubbene å arrangere klubbinterne approberte
konkurranser uten publikum, bestemte kretsen raskt at tidtakeranlegget skulle lånes ut gratis. Når
ingen konkurranseinntekter for klubbene, var det rett og rimelig at anlegget ikke skulle gi de en ekstra
utgift. Dette ble tatt vel imot.
Nedstengingen førte derimot til at vi kunne prioritere de oppgavene som ellers blir utsatt; utarbeidelse
av Kretshåndbok, Økonomihåndbok, og veiledninger for både kontrollutvalg og valgkomité. Noen av
styrets medlemmer har deltatt aktivt på digitale kurs, foredrag, samarbeidsforum med flere, som er
blitt gjennomført av Viken Idrettskrets og NIF gjennom hele pandemien. Ett medlem av styret har
engasjert seg i anleggspolitikk og deltatt på flere konferanser i regi av Viken Idrettskrets. Kretsen
ønsker å skape et forum for dette, der alle klubbene skal få mulighet til å delta. Planen er å få dette til
i løpet av 2022.
I 2019 fylte kretsen 30 år, og vi planla å arrangere en Jubileumskonkurranse som skulle inkludere alle
svømmeidrettene. Dette måtte vi utsette til 2020 - da kom pandemien. Kretsen bestemte seg da for å
avlyse planene, og heller se på om vi kan gjøre noe i 2024 når vi fyller 35 år.
Vi fikk også endelig på plass en Hederstegnkomité! Kretsstyret har børstet støv av gamle planer om
utvidelse av hederstegn og innført «Diplom» og «Æresmedlem», i tillegg til det eksiterende
hederstegnet «Medaljebonus» (tidligere stipend). Det er mange mennesker ute i de ulike klubbene,
som gjør en fremragende innsats for sin svømmeidrett – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. På
kretstinget 2020 ble det satt ned en hederstegnkomité, og komitéen skal ta imot innsendte
hederstegnforslag fra både klubber og kretsstyret. Litt lengre ned i dette dokumentet vil dere kunne
lese hvem som har blitt tildelt vel fortjente hederstegn. På våre hjemmesider kan dere lese mer om
kriteriene for våre hederstegn.
Nytt for kretsstyret og hele svømmekretsen er kravet om kontrollutvalg som kom i 2020. Tidligere har
det kun vært krav om revisor. Det er en veldig positiv erfaring. Utvalget har kommet med gode innspill
underveis, og sørget for at vi blir enda bedre på vår dokumentasjon på det vi arbeider med.
På senhøsten 2021 innvilget styret et utdanningstilskudd til styrelederen. Hun søkte om dekning av
nettstudier i regi av Norges Idrettshøyskole. Studiene er «Idrettens organisasjoner og organisering»
og «Idrettens lederskap». Kunnskapen fra disse studiene er ment til å utvikle svømmekretsen slik at
den blir enda bedre, både organisatorisk, operativt og strategisk.
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8.4 Open Water
Både 2020 og 2021 har vært en spesiell periode. Pandemien har preget Open Water som alle andre
svømmeidretter. Vi ønsker likevel å fremheve at Open Water er kanskje den idretten innen
svømmeidrettene som har vært minst berørt.
Deltagelse på konkurransene som har blitt arrangert i vår svømmekrets har vært økende til tross for
den anstrengte perioden. Konkurransene Heia Open og GlommaDyppen har økning i denne perioden
også sammenlignet med foregående periode. Heia Open hadde godt over 150 deltakere og
GlommaDyppen rett under 100 deltakere.
I denne perioden fikk også Triton Open Water arrangert konkurranse for første gang i 2021. Her var
det 46 deltakere som koste seg i det flotte været.
I Open Water NM hadde Akershus svømmekrets ganske god medaljefangst. Det ble medaljer i UM,
Masters NM, junior NM og senior NM.

8.5 Synkron
I perioden 2020 – 2021 har synkrongruppen i Asker svømmeklubb vært satt sammen slik:
Synkronskolen 2020/2021: 7-11 utøvere
Treningsgruppe 2020/2021: 7 utøvere
Vi mistet da en stor ressurs som kjente miljøet da klubbens synkrontrener sluttet høsten 2021. Det
jobbes med å finne en ny ressurs, men dette er ikke så enkelt da synkron er en liten sport i Norge.
I Sørumsand IF meldes det om 2 særdeles tøffe år da synkron ikke fikk trene under nedstengningen,
uavhengig av nivå. Klubben klarte å inkludere synkron på klubbinterne konkurranser.

8.6 Vannpolo
Vannpolo har som svømmingen, lagt bak seg to vanskelige år. Aktiviteten har blitt spesielt hardt
rammet, da ingen av kretsens vannpoloutøvere har fått tillatelse til å trene under nedstengingene. I
starten av 2020 var det flere klubber som hadde startet opp med vannpolo, og 2019 ble avsluttet
med Norges største turnering på Frogner i Lillestrøm kommune. Turneringen ble igjen gjennomført i
2021, og deltakelsen var god. Dessverre var det to klubber som da hadde falt fra; Asker SK og LRK.
Begge disse klubbene stilte lag i den nasjonale serien i 2019/2020.
Til tross for motgang har vannpolo klart å opprettholde aktivitet og medlemstall i de resterende
klubbene. Spesielt gledelig er det at Nordby IL Vannpolo igjen kan stille lag, og deltar i seriespill. Fet
SK og Eidsvoll SL har også aktivitet, og det er iverksatt tiltak for å få opp aktiviteten i LRK. Vi ønsker
tidligere aktive klubber i Akershus, som Bjørkelangen SF, Bærumsvømmerne og Asker SK,
velkommen tilbake til vannpoloen når de er klare for det.

8.7 Landslag
Stup 2020/2021og 2021/2022
Elma Lund
Bærum Stup
Axel Nyborg
Bærum Stup
Elias Lunde-Helseth
Bærum Stup
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Svømming
Seniorlandslaget 2020/2021
Ingeborg Vassbakk Løyning Elite
Tomoe Zenimoto Hvas
Elite
Niksa Stojkovski
Utfordrergruppe 2
Jolann Bovey
Hospitant

Bærumsvømmerne
Bærumsvømmerne
Bærumsvømmerne
Bærumsvømmerne

Juniorlandslaget 2020/2021
Gwen Bergum
EM junior
Victoria Bergeli
EM junior
Mathias Rike Holmann
EM junior
Viktor Forafonov
Hospitant

Triton
Bærumsvømmerne
Bærumsvømmerne
Bærumsvømmerne

Seniorlandslaget 2021/2022
Ingeborg Vassbakk Løyning Elite
Tomoe Zenimoto Hvas
Elite
Nicholas Savola Lia
Utfordrergruppe 2
Jolann Bovey
Hospitant

Bærumsvømmerne
Bærumsvømmerne
Bærumsvømmerne
Bærumsvømmerne

Juniorlandslaget 2021/2022
Erik Magnus Evensrud
LRK
Philip Abad Slotsvik
Eidsvoll SK
Oskar Farkas
Ullensakersvømmerne
Mathias Rike Holmann
Bærumsvømmerne
Sander Kjær Sørensen
Bærumsvømmerne

8.8 Hederstegn
Medaljebonus
2021
Tomoe Zenimoto Hvas (Bærumsvømmerne)
Sølv VM kortbane Abu Dhabi. Medaljebonus på kr. 5.000
Diplom
Bernt Steinland, Bærumssvømmerne
Bernt Steinland har vært en viktig pådriver for at svømmehallen på Rud, BIP-hallen. Dette har han
gjort som frivillig og ildsjel i BSV. Innsatsen har vært betydelig og utslagsgivende for at svømmehallen
sto klar i august 2021. 31. oktober 2014 utalte Bernt til Budstikka: – Vi ønsker at flest mulig i
befolkningen skal få muligheten til å svømme, at barn skal få svømmeopplæring og selvfølgelig at
aktive svømmere skal få et bra sted å trene. 14. september 2017 vedtok kommunen at en ny
svømmehall skulle bygges i Bærum Idrettspark. Mellom 2014 og 2018 hadde Bernt jevnlig og tett
dialog med kommunen og politikere i kommunen for å vise at et svømmeanlegg kunne bygges med
rimeligere løsninger enn det man først hadde tenkt seg, og at anlegget ville komme hele Bærums
befolkning til gode. Han ga aldri opp og jobbet svært målrettet for at kommunen skulle vedta ny
svømmehall. Når 50-metersbassenget og undervisningsbassenget i BIP-hallen i dag står ferdig, har
dette bidratt til et løft for svømmeidretten som går langt utover bedre vilkår for klubbens aktive
utøvere. Det er flere klubber i Oslo og Viken som har/har hatt glede av å bruke 50-meters bassenget
som oppkjøring før spesielle stevner eller jevnlig trening. Bassenget var også sentralt for
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forberedelsene til OL i Tokyo i 2021, hvor koronarestriksjoner gjorde det vanskelig å reise ut av Norge
eller til andre kommuner. I tillegg har det gitt bedre vilkår for kommunen og BSVs svømmeopplæring,
samt gitt Bærums befolkning en veldig god grunn til å bruke svømming som mosjon og trening - eller
bare å leke i vann.
Jostein Rustad, Asker SK
Asker svømmeklubb ble etablert 1957, og var lenge basert hovedsakelig på foreldre både som trenere
og for klubbdrift. Fra ca 1990 utviklet imidlertid klubben seg i profesjonell retning, og Jostein Rustad
var sentral i dette arbeidet. Klubben fikk eget kontor, daglig leder, profesjonelle og dyktige trenere, og
en kraftig økning i antall aktive svømmere. Jostein var også pådriver for å profesjonalisere klubbens
meget populære tilbud om svømmeundervisning. Han var over mange år sentral i organiseringen av
klubbens svømmestevner, både som initiativtaker, som stevneleder, og som medansvarlig for tidtaking
og resultatservice. Jostein arbeidet som lærer i Askerskolen, og hadde gode kontakter innen kultur og
idrett i kommuneadministrasjonen. Han var også godt kjent med sentrale politikere. Dette
kontaktnettet utnyttet han som deltaker i gruppen i svømmeklubben som arbeidet for bygging av ny
svømmehall i Asker, til erstatning for den gamle hallen på Landøya ungdomsskole. Jostein har sittet i
styret i Asker svømmeklubb nesten uten avbrudd siden 1990 fram til ca 2014. Han ble i 2008 utnevnt
til æresmedlem i klubben. Han har også vært styremedlem i Akershus idrettskrets, og har vært leder
av valgkomiteen i perioden 2010-2018.
Æresmedlem
Elisabeth Fosjord
Akershus svømmekrets ble startet opp i 1989, og Elisabeth Fosjord var med fra starten som leder i
opplæringsutvalget. Hun organiserte halvårlige instruktørkurs på alle nivåer: babysvømming,
svømmeinstruktør i begynner- og videregående opplæring, samt treneropplæring. Hun organiserte og
var instruktør på kretsens HLR- og livredningskurs i vann fra ca 1990. Hun avholdt også jevnlige kurs i
svømmeopplæring for lærere, barnehageansatte og foreldre. Elisabeth sto også ansvarlig for flere
treningssamlinger i regi av kretsen, både på Hamar og på Skjetten. Til disse hentet hun inn de beste
trenerne i Norge. Livredningsansvarlig i kretsen, styremedlem gjennom flere perioder.
Johan Petter Nystuen, Ås IL
Johan Petter Nystuen representerer Ås IL Svømming og har vært dommer for klubben i over 40 år.
Det står utrolig respekt av en slik lang og god dommerkarriere. I en tid hvor det kan være utfordrende
å rekruttere og beholde frivillige innen idretten så er det imponerende at Johan Petter har «holdt ut» i
alle disse årene. Han har bidratt på bassengkanten som en stor inspirasjonskilde for både nye
dommeraspiranter og de mer erfarne dommerne. Han har alltid et godt råd å komme med og har vært
til stor hjelp med å veilede hele dommerstanden med all sin gode erfaring. Johan Petter sin innsats
som dommer på bassengkanten som Akershus svømmekrets har dratt stor nytte av om han har vært
overdommer, måldommer, teknikkdommer eller vendedommer. Han har tatt alle oppgavene med det
samme smilet og det gode humøret.
Odvar Jacobsen, Bærumssvømmerne
Odvar Jacobsen begynte i Bærumssvømmerne i 1995 og ble da gruppeleder for en av
svømmegruppene. Han var formann i svømmegruppa i mange år. Han ble samtidig med i styret i
klubben som styremedlem, og etter hvert styreleder. Odvar har i stor grad bidratt til å utvikle
Bærumssvømmerne. For sin lange innsats i Bærumssvømmerne ble han æresmedlem i klubben.
Odvar ble etter hvert kretsdommer, overdommer og starter, og bidro på stevner i over 30 år. Det er få

7

12. april 2022

Tingdokument 2022
som kan skilte med så mange år innen dommergjerningen. Styret vil også fremheve hans mangeårige
innsats som medlem av kretsstyret, hvorav 12 år som styreleder, og etter hvert kasserer i styret. Odvar
Jacobsen var også i mange år med i arrangementskomiteen for Vivil-Lekene, som er et
landsomfattende idrettsarrangement for utviklingshemmede og arrangeres av Vivil IL. Lekene går av
stabelen i månedsskifte mai/juni hvert år på Nadderud Stadion i Bærum. Hele 600 deltagere pluss 250
ledsagere fra Alta i nord til Kristiansand i sør deltar, noe som gjør Vivil-Lekene til et av de største
idrettsmønstringer for utviklingshemmede i Norge.
Vidar Kristiansen
Vidar Kristiansen har vært en aktiv ildsjel i Ski svømmeklubb siden 1998. Han ble valgt inn i klubbens
styre i 2003 som varamedlem og ansvarlig for vaktlistene for publikumssvømming. Allerede året etter (i
2004) ble Kristiansen valgt til leder i styret – ett verv han hadde i tre perioder – til 2009.
I 2007 ble Vidar Kristiansen valgt inn i styret i Akershus svømmekrets, og i 2010 valgt til leder av
styret. Han var leder i to perioder. Styret i Akershus svømmekrets vil gjerne understreke at Vidar
Kristiansen i alle disse årene var en pådriver i Ski svømmeklubbs arbeid med alt fra å få i gang
dugnadsjobber til å få pusset opp/rehabilitert Langhus Bad. Han var en ankermann i arbeidet med å
forberede klubbens egne stevner ved å rigge til og sette opp tidtageranlegg. Selv etter at Kristiansens
egne to barn sluttet som aktive konkurransesvømmere, trådte han til og hjalp klubben med dette
arbeidet. Han har hatt ansvaret for kretsens tidtageranlegg helt frem i vinteren 2013 ved at anlegget
har vært oppbevart på Langhus Bad.

8.9 Dommere
Dommerutviklingen har vært svært redusert i kretsen den siste perioden. Bakgrunnen for dette har
vært Covid-19 pandemien som har herjet i verden de siste 2 årene. Kretsen hadde 154 autoriserte
dommere i svømming, stup, synkronsvømming og Open water pr. 31.12.2021. Dette er veldig bra.
Fordeling mellom svømmeidrettene er som følger:
Svømming – 130 dommere
Stup – 10 dommere
Synkronsvømming – 6 dommere
Open water – 3 dommere
Vannpolo – 5 dommere
Gjeldende regler sier at alle klubber som skal arrangere approberte konkurranser i svømming må ha
minst 5 autoriserte dommere i klubben. Kretsen jobber aktivt med å sikre at alle våre klubber har det.
Det er hyggelig å si at alle kretsens arrangørklubber tilfredsstiller dette
Kretsdommerkurs – 2 kurs – 18 deltagere
Overdommeropplæring – sentralt kurs i regi av NSF ble avlyst.
Forbundsdommerkurs – ingen kurs i perioden
Starterkurs – ingen kurs i perioden
Dommersamlinger – ingen samlinger i perioden
På grunn av pandemien har flere fysiske kurs blitt utsatt for deretter å bli kansellert. Det har blitt
arrangert flere nettbaserte kretsdommer- og forbundsdommerkurs i regi av NSF.
Kretsen har to internasjonale dommere: Unni S. Hansen og Rune Gran. Unni og Rune hadde oppdrag
som dommere sammen i Kazan på EM kortbane i november 2021. Rune hadde i tillegg internasjonale
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oppdrag som dommer under OL i Tokyo, Japan i august 2021 samt EM langbane i Budapest, Ungarn
i mai 2021.
Rune Gran, Kolbotn IL svømmegruppe ble, som første norske, valgt inn som medlem i Technical
Swimming Committee i LEN (Teknisk svømmekomite i Europa) for perioden 2020-2024.
Dag Rinden, Sørumsand IF, ble valgt inn som medlem i Technical Open Water Committee i LEN
(Teknisk Open Water komite i Europa) for perioden 2020-2024.
Det er moro at vår krets har fått med to medlemmer i LEN-komiteer og vi gratulerer dem begge så
mye med valget og de nye internasjonale oppgavene.

8.10 Tidtakeranlegg
2020
Tidtakeranlegget har i 2020 kun vært brukt på Arena open (Lambertseter) i januar, og LÅMØ kvalik
(LRK) 1-2. februar. Etter dette stengte samfunnet ned. Anlegget ble ettersett og PCene vedlikeholdt,
men det ble ikke foretatt vesentlige reparasjoner eller oppgraderinger i 2020.
2021
Tidtakeranlegget har i 2021 vært brukt på 10 konkurranser i perioden mai – desember. Bærum
Corona Derby i juni ble avholdt på den nye Rud idrettspark i 50m-basseng.
Styret fikk på årsmøtet desember 2020 fullmakt til å oppgradere utstyret med ny elektronisk klokke til
erstatning for det litt eldre Ares. Alternativene var Quantum fra Swiss timing eller Alge fra Alge-timing.
Banekoderne som hører med Ares er ikke kompatible med Quantum eller Alge, så 10 banekodere
pluss reserve ville også måtte kjøpes inn. Følgende priser ble innhentet (inkl. mva, men pris kun for 8
banekodere):
System

Tilbyder

Pris

Alge timing

Aquagroup

176 000,-

Swiss timing (Quantum)

IC Control (Sverige)

150 000,-

Swiss timing (Quantum)

Klubben

158 000,-

Følgende momenter har blitt vurdert i avgjørelsen om vi i det hele tatt skulle skifte ut klokken:
§
§

For: Mer moderne utstyr, noe sikrere og enklere oppkopling av banekodere
Mot: Ny opplæring for klubbene, Ares fungerer bra, vi har dobbelt sett med Ares klokke og
banekodere (reserve, samt nødvendig for 50m-basseng), flere klubber planlegger å kjøpe inn eget
anlegg.

Det ble til slutt bestemt at vi ikke kjøper nytt anlegg.
Anlegget har fram til nå stått plassert i kjelleren på Risenga svømmehall mellom konkurransene.
Tilgangen til hallen er begrenset til hallens åpningstid, og tilgangen til selve lagerområdet for
utlevering og mottak krever ledsaging av teknisk personale av sikkerhetshensyn. Teknisk leder har
dessuten uttrykt at anlegget opptar større plass enn ønskelig. Vi har derfor undersøkt muligheten for
å leie lagerplass, og har funnet at City Self-Storage på Billingstad har de best egnede lokalene med
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tanke på adkomst, miljø og bodplass. I tillegg til tidtakeranlegget vil lageret bli benyttet til diverse
rekvisita og arkiv. Pris for 8 m2 vil være ca 2.300, -/mnd, med noe rabatt ved langtidsleie. Vi
planlegger å leie oss inn slik at anlegget kan returneres dit etter første konkurransehelg i 2022.
De tre PCene som ble kjøpt inn i 2016 (Ares-, Victoria- og Speaker-PC) fungerer fortsatt uten
problemer, bortsett fra at Windows må oppdateres tett opptil hver konkurranse for å unngå uønsket
oppdatering og omstart på selve konkurransen. ICE-abonnementet for oppkopling over 3G / 4G har
bare blitt benyttet sporadisk, og er nå sagt opp.

8.11 Konkurranser
I Akershus svømmekrets ble det i 2020 og 2021 arrangert til sammen 5 ikke-approberte Open waterkonkurranser og 9 ikke-approberte svømmekonkurranser. Det er ikke avholdt approbert konkurranse
innen stup, synkron og vannpolo. Innen svømming ble det avholdt 23 konkurranser, hvorav ingen var
nasjonale. Gjennomføring av konkurranser ble vanskelig for mange med koronarestriksjoner og
nedstengninger.
Vannpolo og synkron ble hardt rammet under pandemien da de ikke fikk trene i basseng. Vannpolo
rakk å gjennomføre én seriekamp før nedstengingen. Vannpolo har hatt noen få klubbinterne ikkeapproberte konkurranser, når dette har vært mulig.

Ikke-approbert Open water

Dato

Arrangør

Heia Open

20.06.2020-20.06.2020

Sørumsand IF, Fet SK

GlommaDyppen

01.08.2020-01.08.2020

Sørumsand IF, Fet SK

Heia Open

19.06.2021-19.06.2021

Sørumsand IF, Fet SK

Triton Open Water

24.06.2021-24.06.2021

Triton Lillestrøm

GlommaDyppen

07.08.2021-07.08.2021

Sørumsand IF, Fet SK

Ikke-approbert Stup

Dato

Arrangør

Tripp Trapp 1

25.01.2020-26.01.2020

Bærum Stupklubb

Ikke-approbert Svømming

Dato

Arrangør

LRK Rekrutt stevne

01.02.2020

Lørenskog/Rælingen KK

Roald Amundsen Rekruttstevne

29.02.2020

Kolbotn IL

Korona Cup

20.05.2020

Triton Lillestrøm

Asker Cup 1 - rekrutt

06.03.2021

Asker SK

Ås Open rekrutt corona 2021

29.05.2021

Ås IL

Giffi Høst Open 2021 Rekrutt

24.10.2021

Gjelleråsen IF

LRK Rekruttstevne

07.11.2021

Lørenskog/Rælingen KK

Roald Amundsen rekrutt

20.11.2021

Kolbotn IL og Ski SK
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Asker Rekrutt

11.12.2021

Asker SK

Svømming

Dato

Arrangør

LÅMØ Kvalikken

01.02.2020-02.02.2020

Lørenskog/Rælingen KK

Asker Open

07.02.2020-09.02.2020

Asker SK

Follo Open Vårstevne

24.05.2020-24.05.2020

ÅS IL/Ski Svømmeklubb

Asker Høst/ Jaked Cup

04.09.2020-06.09.2020

Asker SK

Strømmen Sparebank Cup 1

18.10.2020-18.10.2020

Triton Lillestrøm

Asker Cup 1

06.03.2021-07.03.2021

Asker SK

Korona – internstevne

20.03.2021-20.03.2021

Ås IL

Ås open - vår

29.05.2021-30.05.2021

Ås IL

GIF Sommerstevne

05.06.2021-05.06.2021

Gjelleråsen IF

Asker Cup 2

05.06.2021-06.06.2021

Asker SK

Triton Only

06.06.2021-06.06.2021

Triton Lillestrøm

LRK sommerstevne

12.06.2021-13.06.2021

Lørenskog/Rælingen KK

BSV Corona Derby 21

19.06.2021-20.06.2021

Bærumsvømmerne

Sommerstevne

20.06.2021-20.06.2021

Triton Lillestrøm

Asker og Bærum Klubbkamp

03.07.2021-03.07.2021

Asker SK

LÅMØ Kvalik

14.08.2021-15.08.2021

Lørenskog/Rælingen KK

Tritons LÅMØ kvalik

17.08.2021-17.08.2021

Triton Lillestrøm

Asker Høststevne

10.09.2021-12.09.2021

Asker SK

Triton Open

18.09.2021-19.09.2021

Triton Lillestrøm

Giffi Open Høst

23.10.2021-23.10.2021

Gjelleråsen IF

Roald Amundsen Cup

20.11.2021-21.11.2021

Kolbotn IL og Ski SK

Strømmen Sparebank Cup 2

28.11.2021-28.11.2021

Triton Lillestrøm

Bærum Open

03.12.2021-05.12.2021

Bærumsvømmerne

8.12 Tillitsverv i Norges svømmeforbund
Følgende av kretsens medlemmer har tillitsverv i Norges Svømmeforbund:
Tillitsverv

Navn

Klubb

Leder Hedertegnkomitéen

Bjørn Gran

Kolbotn IL sv. g.

Leder Lovutvalget

Bjørn Gran

Kolbotn IL sv. g.

Leder Stuputvalget

Stig Helseth

Bærum stupeklubb
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Nestleder Lovutvalget

Unni S. Hansen

Triton Lillestrøm

Nestleder Vannpoloutvalget

Sverre Fjermestad

Sørumsand IF

Medlem Lovutvalget

Rune Gran

Kolbotn IL sv. g.

Medlem Open Waterutvalget

Dag Rinden

Sørumsand IF

Medlem Technical OW Swimming Committee

Dag Rinden

Sørumsand IF

Medlem Technical Swimming Committee

Rune Gran

Kolbotn IL sv. g.

Medlem Vannpoloutvalget

Lejla Redzepi

Lørenskog-Rælingen KK

For styret i Akershus Svømmekrets,

Mona Underdal-Loktu
Styreleder
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Sak 9. Behandling av revidert regnskap 2020
9.1 Regnskap 2020
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9.2 Balanse 2020
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Sak 10. Behandling av revidert regnskap 2021
10.1 Regnskap 2021
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10.2 Balanse 2021
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Sak 11. Kontrollutvalgets årsberetning 2020
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Sak 12. Kontrollutvalgets årsberetning 2021
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Sak 13. Behandling av saker svømmekretsen ønsker behandlet
Ingen forslag fra styret.

Sak 14. Behandling av innkomne forslag og saker
Forslag – Asker svømmeklubb
Forslag som gjelder dommergodtgjørelse på egne stevner:
Bakgrunn:
Klubber som holder egne stevner er avhengige av mange frivillige for å få gjennomført
arrangementene sine, for noen år siden besluttet AHSK at alle dommere uavhengig av tilhørighet til
arrangerende klubb skal ha betalt. Forslaget fikk den gangen blandet mottagelse da det for de fleste
dommere ble betraktet at å dømme på egne stevner var deres innsats til dugnaden til klubben.
Vi ser nå etter noen år med erfaringer at opplegget skaper en del gnisninger i frivillig-gruppene i
klubbene, foreldre som dømmer i egen klubb har ikke mulighet til å ta på seg ytterligere
dugnadsvakter utover dommergjerningen og får dermed dette tilgodesett som dugnadsinnsats. Det
blir liksom et a og b lag, alle står på masse og er like viktige, men får ikke like vilkår. Vårt inntrykk er
fortsatt at egne dommere med utøvere som skaper dugnadsinnsats og dømmer egne stevner ønsker
at deres innsats som dommer skal være en del av dugnadsinnsatsen.
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Vi ser ikke at det gagner dommerstanden at dommergjerningen som dugnadsinnsats på egne stevner
der de får full forpleining med mat, drikke og betalt for dette, er heldig når andre gjør tilsvarende bra
innsats som er like mye verdt for klubbene uten at disse privilegiene kan nytes.
Vårt inntrykk er at dommerne som gruppe blir stigmatisert som en gjeng hevet over de andre som gjør
en innsats for klubbene. Dette er ikke en ønsket bieffekt av tidligere vedtak i saken.
Asker Svømmeklubb sitt forslag er at: Betalingsplikten til egne dommere som har eller er utøvere som
genererer dugnadsinnsats fjernes på egne arrangementer. Dommere utover dette tilbys
dommergodtgjørelse som tidligere.
Med dette forslaget vil dommerinnsats stille på lik linje med andre oppgaver som dugnadsinnsats.
Kommentar:
Styret er delt på hvorvidt forslaget til Asker SK skal anbefales eller ikke. Styreleder fristiller kretsstyret
til å kunne stemme på lik linje som fremmøtte klubber.
Styrets anbefaling:
Ingen

Sak 15. Fastsettelse av kontingent for 2022 og 2023
Styret i Akershus Svømmekrets foreslår at kontingenten fra 2020 og 2021 videreføres:
§
§
§

Klubber med inntil 100 medlemmer betaler kr. 1.000,00
Klubber med mellom 101 og 200 medlemmer betaler kr. 2.000,00
Klubber med flere enn 201 medlemmer betaler kr. 3.000,00

Grunnlaget for beregning/fakturering vil være klubbens innmeldte medlemstall til Idrettsregistrering.
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Sak 16. Behandling av budsjett for 2022
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Sak 17. Behandling av budsjett for 2023
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Sak 18. Valg
18.1 Styret
Styreleder, nestleder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem

18.2 Kontrollutvalg
1 leder, 1 medlem og 1 varamedlem

18.3 Valgkomité
1 leder og 2 medlemmer

18.4 Ting i overordnede organisasjoner
Representanter til ting i overordnede organisasjoner (NSF og VIK)
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