
  

 

 

 

Årsberetning Ås IL Svømming 
 

Styrets beretning for perioden 010117 – 311217 
 
Det har i 2017 vært høy aktivitet i Ås IL Svømming og klubben har fortsatt den gode 

utviklingen både i forhold til sportslig aktivitet og resultater. Det er økende interesse 

for svømming, og ikke minst gjelder dette kurstilbudet med svømmeopplæring for 

barn fra 5 år og oppover.  Ås IL Svømming er den nest største gruppen i Ås IL, og 

hadde ved utgangen av 2017 mer enn 260 barn på svømmeskolen og ca. 65 

svømmere på svømmepartiene. I tillegg deltok 10-15 voksne i en egen 

treningsgruppe. Klubben har de to siste årene gjennomført store endringer, og vi ser 

nå resultater av dette arbeidet både sportslig og økonomisk.  

Styret har fra 1. mars 2017 bestått av 

● Leder:    Kristian Munthe 

● Økonomiansvarlig:   Berit Brantseg 

● Styremedlem:  Ketil Reklev 

● Styremedlem:  Katrine Blomstrand 

● Styremedlem:  Kjetil Fykse 

● Styremedlem:  Idun Rosenfeld 

● Varamedlem:   Sjur Tveite 

● Varamedlem:   Lena Riis 

● Varamedlem:   Siamak Yasdankhah 

 

Det ble i 2017 avholdt 9 styremøter.  Hovedtrener samt i noen tilfeller avdelingsledere 

og laglederne møtte på styremøtene frem til juni. Fra august og ut året har lederne 

for hver av de tre avdelingene møtt den første timen av styremøtene. 

 

Målsettinger for Ås IL Svømming 
Ås IL Svømming skal sørge for god bredde med tilbud om kurs og trening i alle 

aldersgrupper fra barn og opp til seniornivå. Tilbudet skal være godt både sportslig 

og sosialt. Vi skal være en av de ledende svømmeklubbene i Follo og være en viktig 

del av lokalmiljøet i Ås. 
 

 

 



 

 

 
 

Sportslig organisering 2017 
Styret har gjennom året vært opptatt av å legge til rette for videre utvikling av Ås IL 

Svømming for å sikre både et konkurranse- og et breddetilbud. I tillegg fokuserer vi 

på å gi flest mulig barn et tilbud om svømmeopplæring. 

 

Det ble fra 1. januar 2017 etablert en struktur med tre avdelinger (en trenings- og en 

konkurranseavdeling i tillegg til kursavdelingen). Nils Uno Davidsen ble innplassert som 

hovedtrener med ansvar for både Treningsavdelingen og Konkurranseavdelingen. 

Samtidig ble Birgith Hammerlin Johnson (Treningsavdelingen), Katrine Eldegard 

(Konkurranseavdelingen) og Celine Ihle Augustin (Kursavdelingen) innplassert som 

avdelingsledere.  

 

Nils Uno Davidsen og Katrine Eldegard sluttet begge i sine stillinger 1. Juli 2017 og 

Andrine Davidsen tok fra samme tidspunkt over som avdelingsleder for 

Konkurranseavdelingen. Samtidig ble det besluttet at de to avdelingslederne skulle 

rapportere direkte til styret.  

 

I tillegg til de tre avdelingene er treningsgruppen for voksne videreført gjennom 2017 

med Olav Heie som kontaktperson.  

 

Gjennom 2017 har Treningsavdelingen tydeliggjort sin profil, og partiene har skiftet 

navn til Ungdomspartiene. Det er i stor grad vektlagt å skape et godt sosialt miljø i 

samarbeid med ungdommene. Ungdomspartiene skal være et breddetilbud i Ås IL 

Svømming. Det er et treningstilbud for svømmere som ønsker å trene, men ikke i 

samme grad ønsker å delta i konkurranser som de som velger 

konkurranseavdelingen.   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Oversikt over partier, trenere, lagledere og treningstilbud.  
 

Tabell 1. Partier, trenere, lagledere og treningstilbud per juni 2017 
 

Parti 

 

Antall 

utøvere 

 

Ansvarlig trener 

 

Lagleder 

 

Svømming 

timer/uke 

 

Landtrening 

timer/uke 

Total 

treningstid 

timer/uke 

A 8 Grant Cutlip Nora Rødbotten 12,5 3 15,5 

B 4 Amalie Gjøg Nora Rødbotten  9,5 2 11,5 

R 10 
Malene 

Pedersen 
Aina G. Sollie  8 2 10 

LÅMØ 12 
Andrine 

Davidsen 

Andrine 

Davidsen 
3,5 1,5 5 

Medley 9 
Eszter (Esti) 

Madarasz 

Andrine 

Davidsen 
3 1,5 4,5 

U1 21 
Birgith 

Johnson 
Eli Øydvin 3 1,5 4,5 

U2 18 Marie Johnson Kristin Schoultz 3,5 1,5 5 

 

Tabell 2. Partier, trenere, lagledere og treningstilbud per desember 2017 
 

Parti 

Antall 

utøvere 

 

Ansvarlig trener 

 

Lagleder 

Svømming 

timer/uke 

Landtrening 

timer/uke 

Total 

treningstid 

timer/uke 

A 6(8)* Grant Cutlip Aina G. Sollie 12,5 3 
15,5 

 

B1 5 
Malene 

Pedersen 
Aina G. Sollie 9,5 2 11,5 

B2 
 

8 

Malene 

Pedersen 
Aina G. Sollie 8 2 10 

C2+C3 8 
Andrine 

Davidsen 

Andrine 

Davidsen 
4,5 1,5 6 

C1 4 
Eszter (Esti) 

Madarasz 

Andrine 

Davidsen 
4,5 1,5 6 

U1 14 
Birgith 

Johnson 
Eli Øydvin 3 1,5 4,5 

U2 16 
Marie 

Johnson 
Kristin Schoultz 3,5 1,5 5 

*To svømmere i A-gruppa har permisjon skoleåret 17/18 

 

Antall svømmere på partiene i de to avdelingene har falt noe gjennom 2017. Dette 

skyldes blant annet at det ikke har vært noen overgang fra kursvirksomheten etter at 

opplegget der ble endret i 2016. Fra høsten 2017 ble kurstilbudet for de øverste 

nivåene på svømmeskolen forbedret slik at de nå har kurs to dager i uken. For å få 

dette til ble det tatt av bassengtiden til konkurranse- og ungdomsgruppene. Dette 

ser ut til å gi resultater, og vi ser at rekrutteringen nedenfra er svært god. Antall 

svømmere i konkurranseavdelingen vil derfor trolig øke noe utover i 2018. Samtidig 

nærmer vi oss en kapasitetsgrense slik at klubben ikke kan fortsette å vokse uten at vi 

får mer bassengkapasitet.  
 

 



 

 
 

 

Kursvirksomheten - Norges Svømmeskole (NSS) 
Det har vært økende antall deltakere på svømmekursene, og ved årsskiftet 17/18 

gikk 266 barn på svømmekurs. Av disse går 80% på nivå 0-5 (Ås Ungdomsskole) og 

20% på nivå 6-8 (Nordbytun). Fra sommeren 2017 ble treningstiden for nivå 6-8 øket 

med en ekstra økt ukentlig, og er nå 40 minutter to ganger i uken. 

 

35 av kursdeltagere på nivå 6-8 har deltatt på ett rekruttstevne (hjemmestevnet) og 

17 deltagere fra disse nivåene var med på klubbemesterskapet i desember. 

 

Det har kommet inn 3 nye instruktører på teamet, som nå består av totalt 12 

instruktører. Trenerne legger merke til stor fremgang hos deltakerne, spesielt har 

fremgangen vært stor i de øverste gruppene etter at det ble lagt inn mer treningstid. 

Siden den nye kursformen følger et system som bringer barna mye lengre i utvikling 

før de overføres til konkurranseavdelingen har det ikke blitt overført noen svømmere 

til Konkurranseavdelingen i 2017. 

 

Treningsleire/-samlinger 
Konkurranseavdelingen hadde følgende treningsleire i 2017: 

 

18. – 25. februar. Løkken, Danmark (vinterferien). 18 svømmere fra A, B og Rekrutt.  

 

22. – 29. juni. Calella, Spania (sommerleir). 9 svømmere fra A og B.  

  

11. –15. august. Skara, Sverige (oppstartsleir). 19 svømmere fra A, B og C.  

  

29. september – 5. oktober (høstferien). Hjemmeleir Nordbytun. Ca 20 utøvere fra A, B 

og C.  

 

I tillegg ble det gjennomført en treningssamling på Nordbytun/Son/Langhus både 

første del av påskeferien og i juleferien for de øverste partiene. 

 

Ungdomsgruppa har gjennomført to treningssamlinger i 2017: 

 

10.-12. mars. Arvika, Sverige. 29 svømmere fra U1 og U2. 

 

1.-3. september. Karlstad, Sverige. 22 svømmere fra U1 og U2. 

 

 

 



 

 

 
 

Stevner 
I tillegg til lokale og regionale stevner i Oslo, Akershus og Østfold, deltok utøvere fra 

Ås IL svømming på ISM Berlin (9 utøvere), Bergen Swim Festival (A-gruppa), 

Bockstendoppet i Varberg, Sverige (A-gruppa og noen svømmere B/Rekrutt), 

Landsdelsårsklassemønstringen – LÅMØ (4 deltakere), Nordsjøstevnet (5 utøvere) og 

UM (1 utøver).  

Våren 2017 ble en av klubbens svømmere klassifisert som S14-svømmer, og har 

deltatt på Landsstevnet og en treningshelg på Olympiatoppen. 

 

Det er viktig for klubben å arrangere attraktive hjemmestevner. De siste årene har 

det vært synkende deltakerantall og stort sett deltakelse fra lokale klubber. I 2017 ble 

det derfor jobbet målrettet med å utvikle stevnene våre både med tanke på det 

sportslige og økonomisk resultat.  

Ås Open ble arrangert 21. – 22. januar med rekruttstevne lørdag og approbert stevne 

søndag. Stevnet var siste helg med mulighet for tellende tider til LÅMØ-kvalifisering, 

og dette ga gode deltakertall fra mange klubber. Rekruttstevnet samlet 77 deltakere 

fra 8 klubber og det approberte stevnet hadde 200 deltakere fra 20 klubber. 

Høstsesongen er i stor grad preget av store stevner nasjonalt (Nordsjø og UM/jr. NM) 

og større lokale stevner (Skjetten og Bærum) og det har vært vanskelig å samle 

deltakere til to stevner i Follo i løpet av perioden september – november. Klubben 

gikk derfor inn i et samarbeid med Ski Svømmeklubb og arrangerte Follo Open 25. - 

26. november. Målet er på sikt å etablere dette som et av de store stevnene i 

regionen, og allerede første året hadde stevnet 215 deltakere fra 18 klubber.  

I tillegg arrangerte vi eget rekruttstevne 24. september med 63 svømmere. 

Vi mener at klubben har kommet frem til en stevnemodell som kan fungere godt 

fremover.  

 

Klubbmesterskap ble arrangert 9. desember med 59 deltakere. Det ble kåret 

klubbmestere for gutter og jenter i aldersklassene 2006 og eldre. Oversikt over 

klubbmestre 2017 finnes på www.asil.no/svomming. 

 

 
Klubbmestere 2017 

http://www.asil.no/svomming


 

 
 

 

 

Sportslige resultater 
Det har vært en god sportslig utvikling i klubben og det er i 2017 oppnådd mange 

gode resultater. Det er flere år siden vi hadde like mange kvalifiserte til 

Nordsjøstevnet og UM/jr.NM. Vi hadde også for første gang med svømmere i LÅMØ. 

 

Noen høydepunkter fra 2017: 

● 4 deltakere i LÅMØ 

● 1 distanseseier i LÅMØ og en sammenlagt 4. plass 

● 2 førsteplasser i Landsstevnet for utviklingshemmede 

● 3 individuelle svømmere kvalifisert til Nordsjøstevnet 

● 1 svømmer kvalifisert til Ungdomsmesterskapet (UM) 

 

Vi kan konstatere at det sportslige opplegget som ble etablert i 2016 begynner å gi 

resultater og vi har samtidig svært dyktige og godt kvalifiserte trenere.  
 

Sosialt 
Det har vært ulike sosiale arrangementer både i konkurransegruppene og 

ungdomsgruppene som f.eks. pizzakveld, sommeravslutning med grilling og 

juleavslutning. 

 

I forbindelse med havhest-merketaking ble det arrangert en felles samling med pizza 

på tvers av gruppene/avdelingene. 
 

 

Utdanning og kurs 
Trenerne har deltatt på trenerkurs (trener 2: Andrine Davidsen, trener 1: Malene 

Pedersen) og trener-lederkonferansen i regi av Norges svømmeforbund. Fram til 

sommeren hadde trenerne også tilgang på regelmessig coaching med fokus på 

trenerrollen (Nils Uno Davidsen). Per sommeren 2017 var det sportslige opplegget i 

konkurranseavdelingen så godt implementert, og trenerne hadde så høy 

kompetanse at det ikke lenger var behov for innleid hjelp til trener-coaching.  

 

Livredningsansvarlig i klubben sørger for at alle trenerne får årlige kurs i livredning. Vi 

har i 2017 hatt to dager med liveredningskurs for våre egne instruktører og trenere. I 

tillegg har vi holdt livredningskurs for ca 30 badevakter, instruktører og trenere i Ski 

svømmeklubb. De livredningsansvarlige har også vært på obligatorisk 

etterutdanningskurs i 2017. 
 

Havhesten   
44 svømmere fra U og K-partiene og 3 svømmere fra NSS tok Havhesten- eller 

Flippermerker 18. november. Av disse var 16 store Havhesten gull, 6 store Havhesten 

sølv, 6 store Havhesten bronse, 10 Lille havhesten, 3 Flipper gull og 3 Flipper bronse. 

 

Dommere 
Ås IL Svømming hadde ved utgangen av 2017 fire aktive kretsdommere og en 

forbundsdommer. Det er viktig for klubben å rekruttere og utdanne dommere da det 

er krav til å ha egne dommere for å få arrangere stevner. Det må fremover satses på 

rekruttering av nye dommere.  

 

 

  



 

 

 

Økonomi 
Ås IL Svømming gikk i 2017 med et overskudd på 136 223 kroner. Budsjettet for 2017 

var budsjettert med balanse. Resultatet var således 136 223 kroner bedre enn 

budsjett. 

Det var særlig kursvirksomheten og en styrket inntjening på egne stevner som bidro til 

et bedre resultat enn budsjettert. 

Kursvirksomheten har alene en økt omsetning på 152 000 kroner i forhold til budsjett 

og bidrar med et nettoresultat etter lønn og sosiale utgifter på 730 000 kroner. 

Egne stevner har gitt en økt omsetning på 47 000 kroner i forhold til budsjett og bidrar 

med et netto resultat etter utgifter på 146 000 kroner. 

 

Lønnsutgiftene på 1 427 000 kroner er på linje med budsjettet. 

Ås IL Svømming har ved fornyelse av kontraktene med trenerne i K-avdelingen 

inngått fastlønnsavtaler.  

 

Stevneavgift på svømmestevner dekkes av utøverne i sin helhet for 2017, med unntak 

av stevneavgift for stafetter. Svømmegruppa har for 2017 avskrevet fakturerte 

startavgifter for ca. 6 000 kroner. 

 

Nedgangen i treningsavgiften for svømmegruppa skyldes færre utøvere i k-

avdelingen i 2017 og en sosial profil i forhold til betaling av treningsavgiften. 

 

Økte driftskostnader i forhold til budsjett skyldes i hovedsak økte utgifter til treningsleir, 

som dekkes inn ved egenandel fra utøverne. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sponsorer 
Klubben har i 2017 fått flere nye sponsorer og det er etablert et nytt sponsorprogram 

med tydeligere pakker med hvilken profilering sponsorene får. Vi har etter dette gull, 

sølv og bronsesponsorer.  

 

For 2017/2018 sesongen: 

Gullsponsor: Zeekit 

Sølvsponsor: Sikring24 

Sølvsponsor: Bafrin Frisør 

Bronsesponsor: Skabo 

 

I tillegg har vi i 2017 hatt følgende sponsorer: 

DnB Eiendom 

Mortininis fantastiske verden 

Indre Østfold Reisebyrå 

OLKA sportsreiser 
 

 

Samarbeid med andre klubber 
Det er i 2017 jobbet aktivt med å øke samarbeidet med andre klubber i Follo. Det er 

avholdt to samarbeidsmøter på ledernivå med Kolbotn IL, Ski Sk, Sjøstjerna og Ås IL.  

Et økt klubbsamarbeid vil blant annet gi svømmerne et større sosialt og sportslig 

nettverk. Av konkrete samarbeidsprosjekter er det gjennomført felles treninger med 

A-gruppene i Ås og Kolbotn, planlagt felles svømmeleir for alle klubbene i påsken 

2018 og avtalt at Ås svømmere som kvalifiserer seg til NM på langbane i juli 2018 kan 

delta sammen med Kolbotn på NM-leir i Spania. 

 

I tillegg har Ski Sk og Ås IL sammen arrangert Follo Open for første gang.  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Samarbeid med Ås Kommune 
Det har blitt jobbet med informasjon og påvirkning mot politikere og kommunens 

administrasjon for å synliggjøre behovet for mer hallkapasitet. Vi er ved en absolutt 

kapasitetsgrense og det vil per i dag ikke være mulig å utvide kursvirksomheten eller 

konkurranse- og ungdomspartiene uten mer hallkapasitet.  

I kommunestyrets behandling før jul, ble det flertall for å ferdigstille en utredning av 

ny svømmehall. 

 

Samarbeidet med kommunens administrasjon er meget bra og kommunen har lagt 

godt til rette for lån av hallen både til trening i ferier og til stevner og andre 

arrangementer. Ordningen med at Ås IL Svømming kan benytte svømmehallen på 

Nordbytun ungdomsskole fra kl 05.30 to morgener i uka er videreført. Klubben har i 

denne sammenheng fire personer som har fått opplæring i testing av vannkvalitet 

slik at det kan utføres før svømmerne går i vannet kl 05.45.  Muligheten for 

morgentrening har ført til at de mest hardtsatsende utøverne har kunnet øke sin 

treningsmengde.   

 

Det er behov for rehabilitering av svømmehallen på Nordbytun, og klubben har en 

god dialog med kommunen både når det gjelder svømmegruppas behov og 

tidspunktet for arbeidene. Det er per nå planlagt en rehabilitering av garderober og 

bassenget samt innstallasjon av nye startpaller. Det er ikke satt noe endelig tidspunkt 

for når arbeide kan starte og dette vil også avhenge av mulighetene for å finne 

alternative basseng i anleggsperioden. 
 

Frivillig innsats 
Drifting av svømmeklubben bygger i stor grad på dugnadsinnsats og mange foreldre 

har bidratt med betydelig frivillig og ubetalt innsats for Ås IL Svømming i 2017.  

 

Det er lagt ned betydelig innsats knyttet til stevner, treningsleire og – samlinger, 

rekruttering av sponsorer, informasjon om svømmeskolens kurstilbud og administrative 

oppgaver. 

 

I tillegg er det avholdt en rekke aktiviteter i gruppene for å bidra til finansiering av 

klubbdrift og sosiale og sportslige tiltak i den enkelte gruppen. Det er blant annet 

holdt salgstand på NMBU 17. mai, basar på Ås kvartal og solgt kake-/kjeksbokser.   

 

Styret ønsker å takke alle som har hjulpet til for at klubben kan opprettholde et høyt 

aktivitetsnivå.  
 

 

 


