
Årsmelding 2018 

Gran IL – svømmegruppa 
 

 

 

Gruppestyrets sammensetning 
 
Leder: Janne Blekkerud 
Økonomiansvarlig: Harald Bjøralt 
Styremedlemmer: Birgit Fladby, Hilde Linstad, Janne Johnsen, Lene Wigdahl 
 

Gruppestyrets arbeid 
 
Det viktigste arbeidet som gjøres i styret er å organisere og tilrettelegge for svømmekurs, trening og 
teknikk for forskjellige aldersgrupper og nivåer. 
 
Ansvarsområdene i styret er som følger: 
 

Janne Blekkerud Birgit Fladby Lene Wigdahl  Hilde Linstad   Janne Johnsen Harald Bjøralt 

● Leder 
● Møte i styremøter, 
Gran IL 
● Utstyrsansvarlig 
● Politiattester 
● Bestille bassengtid 

● Ansvarlig for IT/Facebook 
● lønn 
● Ansvarlig for info 
● Påmeldinger 
● Samarbeid UngHadeland 
 

● Ansvarlig for IT 
● Medlemsansvar 
● Påmeldinger 

 ● Sekretær 
 ● Søknader 
 

 ● Repr. fra trenerne  
 ● Treningsopplegg 
 ● Utstyrsansvarlig 
 ● Søknader/midler 
 ● Bestille merker/    
    diplomer/klubbklær 

● Økonomi  
     (budsjett, regnskap) 

 

 

Gruppens økonomiske situasjon 
 
Svømmegruppas økonomiske situasjon er bra. I 2018 viser regnskapet et ordinært resultat på 46000. 
Noe av årsaken til dette er at vi i 2018 har hatt flere medlemmer enn forventet. Svømmegruppa 
hadde ventelister på alle nivåer, og særlig svømmekurs for de minste. Vi har i samarbeid med våre 
foreldreinstruktører og instruktører rekruttert fra Hadeland videregående klart å tilby flere kurs og 
med det doblet medlemstallet. 
 
 

Medlemstall 
 
Svømmegruppa hadde 74 medlemmer i sesongen 2018, en stor økning fra 2017 hvor medlemstallet 
var 30. I tillegg har vi et samarbeid med Gran kommune/Ung Hadeland/Fritid for alle, som har et 



svømmetilbud i SFO-tid. Dette tilbudet går igjennom svømmegruppa, men styres og følges opp av 
Ung Hadeland.  
Tidligere har vi hatt et samarbeid med Gran kommune og Idrettslinja ved HVS med 
svømmeopplæring for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn (22 deltakere), dette har ikke vært 
driftet i 2018. 
 
Medlemmene er fordelt på følgende grupper/alderstrinn: 
 

Gruppe Antall Alderstrinn 
Svømmekurs 12 fra 5 år 
Kurs i svømmeteknikk 1 17 fra 6 – 11 år  
Kurs i svømmeteknikk 2 12 fra 7 – 12 år 
Kurs i svømmeteknikk 3 12 fra 9 - 13 år 
Kurs i svømmeteknikk 4 12 fra 11 – 16 år 
Ekstra Svømmetrening 9 fra 11 – 16 år 

 

Aktiviteter 
 

Svømmegruppas høstsesong starter i september og varer til desember.  
Vårsesongen starter i januar og varer ut mai. 
 
Vi tilbyr svømmekurs til barn fra fem år og oppover, på flere nivå, fra de som trenger å bli 
trygge i vann til de som allerede er svømmedyktige og ønsker å videreutvikle 
svømmeferdighetene sine. 

 
 
Våre aktiviteter i 2018: 
 
-  Vi har hatt 3 svømmekurs for barn fra 5 år. Gjennom aktiviteter i vann ønsker vi å 

skape vi svømmeglede. Ved å lære bort svømmeferdigheter til barn, er vi med på 
å skape trygghet i vann.  

-  Kurs i svømmeteknikk for allerede svømmedyktige barn.  
Krav svømmeteknikk 1: må kunne svømme min. 25 meter.  
Krav svømmeteknikk 2: må kunne svømme min. 50 meter.  

 Krav svømmeteknikk 3: må kunne svømme min. 100 meter. 
 Krav svømmeteknikk 4: kurs for viderekommende. 

Kurs i svømmeteknikk har som mål å videreutvikle deltakernes svømmeferdigheter; både 
hurtighet og teknikk. 

 
-  Ekstra svømmetrening for de som allerede deltar på kurs i svømmeteknikk og ønsker ekstra 

svømmetrening.  
 
-  Svømmetilbud i SFO-tid en dag i uken. Tilbudet går gjennom svømmegruppa, men driftes og 

organiseres av Ung Hadeland. Ung Hadeland bidrar økonomisk i dette tilbudet. 
 



-  Sommeravslutning og vinteravslutning hvor foreldre blir invitert inn på bassengkanten for å 
se hva barna har lært gjennom sesongen.  
Enkel servering til svømmere, foreldre og trenere i foajeen. 

 
-  Høstsesongstart med svømmetur over Randsfjorden, boller og kakao, heder og ære ved 

målgang. Trenere, og foreldrene som ønsker, deltar. Dette har vi hatt samme helg som 
vannfestivalen til Ung Hadeland, så mange har lekt seg videre med vannaktiviteter etterpå. 
 

-  Overordnet mål for alle kursene er at alle skal føle mestring og ha det gøy. Vi ønsker å være 
et lavterskeltilbud (partiene er til dels nivåblandet, vi prøver å holde treningsavgiften så lav 
som mulig, og har fokus på at treningen skal være lystbetont for alle).  
Motivere til flest mulig lengst mulig. 

 

Fokusområder for neste sesong 
 

Svømmegruppa har følgende fokusområder for neste sesong: 
• Videreføre svømmekurs, jobbe med rekruttering til svømmekursene våre 
• Vi ønsker å opprettholde flere nivå i svømmeteknikk-kursene, i dag har vi 4 nivåer på 

svømmeteknikk-kurs 
• Opprettholde ekstra trening for de mest ivrige 
• Fortsette/gjenopprette samarbeid med Ung Hadeland, kommunen og HVS 
• Utdanne noen av våre instruktører gjennom Norges Svømmeforbund 
• Arrangere livredningskurs til våre instruktører ved hver sesongstart på høsten. 

 
 
 
 
Gran, 27.02.19 
 
Janne Blekkerud 
Lene Wigdahl 
Janne Johnsen 
Birgit Fladby 
Hilde Linstad 
 


