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Oppsummering av året 
- Styreleder Jørgen Grønfur 

 
Innledning av 2020 startet som tidligere år med gjennomføring av Haugaland Kraft Open, dette er et 
stevne for konkurransesvømmerne som arrangeres i regi av Karmøy Svømmeklubb og hvor det er 
deltakere både fra nord og sør for Boknafjorden. Stevnet ble gjennomført i god dugnadsånd av 
klubbens medlemmer, det ble mange personlige rekorder for klubbens utøvere og det var god 
stemning.   
 
I januar ble klubbens hovedtrener sykemeldt, og for å opprettholde treningstilbudet og kunne 
gjennomføre vårterminen som planlagt ble det gjort noen midlertidige grep med at Daniel 
Sandhåland gikk inn som fungerende hovedtrener for klubben, i tillegg ble Krisztian Hauer midlertidig 
ansatt som gruppetrener på Vormedal. Det ble også inngått midlertidige avtaler med 
timekompensert lønn for trenere som kunne påta seg ansvar for å lede treninger for 
konkurransesvømmerne når Krisztian og Daniel ikke hadde anledning å lede treningene, dette var en 
avtale som var gjeldende frem til utgangen av februar.  
 
Daniel tok rollen som fungerende hovedtrener på en fremragende måte, og samarbeidet med 
Krisztian Hauer viste seg å være meget bra første stund. Svenneprøven for de nye rollene var en vel 
gjennomført treningsleir i Oswiecim i Polen.  
 
Helgen etter vinterferieleiren deltok konkurransesvømmerne på Kronborg Open i Danmark, dette ble 
det siste stevnet for en lengre periode ettersom alt ble stengt ned den 12 mars pga Covid-19. 
Svømmehallene ble stengt og alternativ trening ble tilrettelagt og fulgt opp av Daniel Sandhåland for 
klubbens konkurransesvømmere. Alternativ trening ble i stor grad gjennomført som egentrening, og 
med samlinger i små grupper når det var muligheter for det. Alternativt treningstilbud ble 
gjennomført ihht enhver tid gjeldende føringer og restriksjoner gitt av myndighetene.  
 
Svømmehallene ble åpnet opp for trening i juni, men konkurranser ble ikke tillatt før etter 
sommerferien.  
 
Etter en lengre periode med sykemelding så sier Helge Heiberg opp stillingen som hovedtrener i 
klubben og med bakgrunn i det så inngår klubben avtale med Daniel Sandhåland som Hovedtrener i 
klubben fra 01.08.2020. I tillegg til å være hovedtrener i klubben i en 50% stilling så fortsetter Daniel 
som Daglig leder i klubben med en 50% stillingsandel. Klubben signerer også i denne perioden en 
avtale om fast ansettelse av Krisztian Hauer på timebasis, som gruppetrener for konkurransegruppen 
på Vormedal.  
 
I tråd med mandat gitt på årsmøte til styret så ble også Kristian Gunnarshaug ansatt som ansvarlig 
trener for rekruttene i klubben. I tillegg så signerte også klubben en ettårs timelønnet avtale med 
Ivan A. Larsen som assisterende trener i klubben, hvor han bistår med å lede treninger etter behov. I 
høst har han i hovedsak bistått med rekrutt treninger i Vormedalshallen 
 
Første del av høsten ble gjennomført med stevner med begrensing på antall deltakere og med 
restriksjoner ift publikum. Ikke helt det samme å konkurrere uten publikum som heier frem utøverne, 
men likevel så var det muligheter for å konkurrere. Mot slutten av høsten så ble det innført 
restriksjoner for stevner, men svømmehallene var åpne for treninger og dermed så ble året avsluttet 
med fokus på trening. 
 
Sosiale tilbud, med pizza, minigolf og trampolinepark har vært prioritert i 2020 for å opprettholde 
samhold og motivasjon i perioder med stengte svømmehaller, mye egentrening og begrenset 
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konkurranse tilbud for utøverne. De sosiale tilstelningene er blitt veldig positivt mottatt, og vi ser at 
den type virkemidler er viktig for trivselen i klubben.  
 
Resultatet for 2020, er positivt dette skyldes i hovedsak reduserte utgifter til planlagte stevner og 
treningsleirer som er blitt kansellert som følge av Covid-19. Klubben har også fått økte tilskudd fra 
det offentlige i 2020.  
 
Kansellerte kurs på Svømmeskolen, reduserte inntekter fra Åpen bading og reduksjon i inntekter på 
egne stevner/ arrangement pga Covid-19 så har dette påført oss begrenset tap i 2020, dette skyldes i 
hovedsak at myndighetenes Covid-19 krisepakker i stor grad har dekket disse tapene.  
 
Antall medlemmer i klubben har vært stabilt på tross av kansellerte kurs og stengte svømmehaller i 
løpet av året. Antall medlemmer i 2020 er 581 til motsetning til i 2019 hvor vi hadde 584 medlemmer  
 

Styret 
- Styreleder Jørgen Grønfur 

 
2020 har vært et travelt år for styret, på tross av liten svømme aktivitet så har styret måtte jobbe 
med re-planlegging av budsjetter, utarbeidet søknader ifbm covid-19, sykemelding og oppsigelse fra 
Hovedtrener og nyansettelser.  
 
I tillegg til dette har styret signert avtaler med Trimtex og klubben.no, dette er avtaler som angår 
klubbtøy og treningsutstyr, detaljer om avtalene og hvordan klubbtøy anskaffes i fremtiden vil bli 
publisert på klubbens hjemmeside i første halvdel av 2021 
 
I tråd med mandat gitt i årsmøtet i 2020 så utarbeidet og vedtok styret ny organisasjonsplan for 
Karmøy svømmeklubb, organisasjonsplanen ble presentert til klubbens medlemmer på epost i august 
2020, og den ble deretter publisert på klubbens hjemmeside. Oppdatert organisasjonskart ihht ny 
organisasjonsplan er vist under.  
 

 



Side 5 av 12 
 

Trenere 
- Leder i sportslig utvalg Jørgen Grønfur 
 
Karmøyhallen: Daniel Sandhåland (Hovedtrener fra 01.08.2020), Tore Frøyland-Jensen, Kristian 
Gunnarshaug, Kjell Audun Skogen + foreldretrenere.  
Vormedalshallen: Helge Heiberg (Hovedtrener frem til 01.08.2020), Krisztian Hauer, Elén Solberg, 
Ivan A. Larsen 
 
Gjeldende gruppeinndeling og ansvarsområde for trenerne er vist under 

 
 

Sportslig utvalg 
 - Leder i sportslig utvalg Jørgen Grønfur 
 
Sportslig utvalg har i samsvar med organisasjonsplan for Karmøy Svømmeklubb bestått av styreleder 
(Jørgen Grønfur), oppmann konkurranse (Sandra Larsen) og oppmann rekrutt (Grethe Westre). 
Hovedtrener har vært invitert til jevnlige møter for å planlegge sportslig tilbud i klubben.  I tillegg til 
møter i sportslig utvalg så har hovedtrener også arrangert trenermøter for å samkjøre trenerteamet.  
 
Det har vært konstruktive og gode møter, og dialogen har vært bra i 2020. Sportslig utvalg har 
spesielt hatt fokus på utarbeidelse av terminlister og sikre at klubben tilbyr et godt og bredt tilbud til 
svømmerne i klubben. Sett i lys av alle kansellerte stevner og treningsleirer i 2020 pga Covid-19 så 
har Sportslig utvalg jobbet målrettet med å prøve å gi et utvidet og bredere tilbud i 2021, dette 
kommer spesielt tydelig frem i budsjetter som er avsatt til terminplan for våren 2021. Vi får nå bare 
håpe at covid-19 ikke setter stopper for at vi kan gjennomføre stevner og treningsleirer som er 
planlagt for våren 2021. 
 
I tillegg så har en jobbet med å videreføre de gode erfaringene fra 2019 med å involvere utøverne 
mer aktivt i plan for egen utvikling. Dialogsamtalene før terminstart ble i 2020 gjennomført i 
kombinasjon med minigolf samling på Torvastad, dette var veldig godt mottatt og vi håper dette kan 
bygges videre på i årene fremover.  
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NSF introduserte Regionslag i 2020, dette er samlinger som arrangeres i regi av NSF og hvor utøvere 
som ligger på et høyt nasjonalt nivå, men som ikke er kvalifisert til landslag, får muligheten til å trene 
sammen med andre som har samme nivå. NSF har satt et tak på maks 30 svømmere pr. regionslag, 
og planen er å gjennomføre 4 samlinger i sesongen. Karmøy Svømmeklubb tilhører Regionslag Vest, 
og på første samling i september som ble avholdt i Bergen så deltok Karmøy Svømmeklubb med 4 
svømmere. Neste samling som var planlagt i november, hadde klubben 7 utøvere som var kvalifisert, 
dessverre så ble denne samlingen kansellert pga Covid-19. Dette er et godt tilbud og et viktig 
strekmål for svømmerne i klubben, og vi ser frem til å delta i fortsettelsen. 
 
Kristian Gunnarshaug ble ansatt som ansvarlig trener for rekruttene i klubben, og han har siden 
oppstart av inneværende sesong hatt ansvaret med å planlegge og sikre treningstilbudet til alle 
rekruttene i klubben. Han har fått god hjelp av Ivan A. Larsen som har bistått med å lede treningene 
på Vormedal. Samarbeidet fungerer meget bra, og tilbakemeldinger fra foreldre er at utøvere trives 
på trening og at kvalitet på treningene er merkbart forbedret. Vi gleder oss til fortsettelsen. 
 
Daniel Sandhåland har tatt over ansvaret som hovedtrener i klubben, han jobber målrettet og er full 
av energi noe som smitter over på oss andre i klubben. Samarbeidet med Krisztian Hauer som 
nyansatt gruppetrener for konkurranse svømmerne på Vormedal, funger også veldig bra. Krisztian 
har drevet med svømming mesteparten av livet sitt og han innehar enorm kompetanse som klubben 
er heldige å ha tilgang på.  
 
Tore Frøyland-Jensen og Elén Solberg har ansvaret for mellomgruppene i hhv Karmøyhallen og 
Vormedalshallen for sesongen 2020-2021, dette er et arbeid som de utfører på dugnad og vi setter 
enormt pris det arbeidet de legger ned på frivillig basis for klubben. I tillegg så har vi mange dyktige 
og engasjerte foreldre som bidrar som rekrutt trenere på frivillig basis. Vi er helt avhengige av at 
foreldre på frivillig basis hjelper til som trenere på kanten for rekruttene, og vi benytter denne 
anledningen til å takke for det viktige arbeidet som foreldrene bidrar med i den forbindelse. 
 

Krav til politiattest  
- Andrika Hagfjäll-Lande 
 
Styret i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) vedtok 10. mars 2008 at all 
norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Styret i Karmøy Svømmeklubb 
har fram til 2018 fulgt opp vedtaket kontinuerlig (hvert 3.år), og alle trenere, instruktører, styret og 
foreldre som hjelper til, skal ha og har godkjent politiattest.  
 
Som kjent fra diskusjon forrige år kan vi ikke lenger kreve fornyet attest fra de som allerede har 
godkjent attest med riktig formål. Hvilket betyr at det kun er ny tilkomne medlemmer/foresatte i 
klubben som det kan kreves attest fra. Attest skal leveres for de som skal være reiseleder, trener, 
badevakt, instruktør og/eller ha en annen rolle der de er i kontakt med barn og unge i klubben og 
klubbens drift som åpen bading. 
 
Andrika Hagfjäll-Lande er ansvarlig for kontroll av politiattest, og fører liste over godkjente attester. 
Ingen dokumenter med personopplysninger blir lagret hos Karmøy Svømmeklubb etter kontrollert 
attest, i henhold til retningslinjer utfra GDPR. 
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Dommere 
- Roy Rossebø 
 
Dommere i 2020: Lorna Dyrkolbotn, Sigve Larsen, Natasza Grønfur, Jørgen Grønfur, Veronika Engvall, 
Arild Samuelsen, Elén Solberg Holm, Unni Medhaug, Kristian Gunnarshaug, Darek Krawiec, Roy Erling 
Rossebø, Grethe Westre, Anne Sofie Østerhus, Martha Krawiec og Kathrine Dahle.  
Klubben har i 2020 hatt 15 kretsdommere. Av disse 15 er en starter og vi er nå blitt 4 forbunds 
dommere. 
 
Det er alltid et behov for å utdanne nye dommere og det bør være en målsetting i ett normal år, å 
utdanne minst 3 nye kretsdommere årlig for å kunne opprettholde antallet. 
 
Tross Corona situasjonen ble det avholdt 1 kretsdommer kurs (nettbasert) og ett 
forbundsdommerkurs. Vi fikk 1 kretsdommer (Darek) og 3 forbunds dommere (Natasza, Grethe, 
Roy). Ønsket om å få egne overdommere er en prioritert oppgave for klubben. 
Darek har begynt opplæring for på sikt å ta over Arild sin oppgave som tidtakersjef 

Dommere I klubben har i 2020 deltatt på de få stevner som er arrangert. Vi er en klubb med mange 

aktive dommere, KSK er representert med dommere i 2020 på alle stevner som ble arrangert på 

begge sider av Boknafjorden. Eneste stevnet der KSK hadde med svømmere, hvor vi ikke stilte med 

dommere, var UM i Tromsø. (og det er litt geografisk forståelig) 

Håper og krysser fingre for at 2021 vil gi en mer travel dommer hverdag enn 2020 gjorde 

Konkurransegruppen 
- Sandra Larsen 
 
Året 2020 har vært preget av Covid-19.  
 
Svømmere fikk deltatt på Haugaland Kraft Open, SSK Open, Skagerrak Swim, vinterferieleir i 
Oswiecim i Polen og Kronborg Open i Danmark før alt ble stengt ned. Perioden fra mars til juni var 
det egentrening som gjaldt.  
 
Slutten av juni ble det arrangert utendørs Coronastevne i Stavanger som ble delt opp i årsklasser pr 
dag pga restriksjon maks antall svømmere, men det ble en dagstur på noen svømmere! 
NM langbane, LÅMØ, ÅM ble avlyst.  
 
Høsten kom, og vi var optimistiske. KSK fikk deltatt på Araberswim, SSK Kvalikken, North Sea Swim 
Meet og NM Ungdom før det var stopp igjen.  
NM kortbane ble avlyst kun dager før avreise.  
 

Medaljer i nasjonale stevner 
 
UM kortbane 
Sara: 2. plass 800 fri 
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Større stevner og leirer 
 
Skagerak Swim:  
Følgende deltok: Aleksander, Johan, Stian, Ørjan, Elias, Eskil, Amund, Olav, Christian, Lazar, Mina, 
Maria, Helene, Kaja, Sara, Haide, Kristina. 
 
Vinterferieleir: 
Det ble arrangert treningsleir på MOSIR Oswiecim i Oswiecim, Polen.  
Det var totalt 17 svømmere med fra KSK.  
Følgende svømmere deltok: Aleksander, Stian, Ørjan, Johan, Amund, Lazar, Olav, Eskil, Elias, 
Christian, Maria, Sara, Mina, Kaja, Kristina, Helene, Haide. 
 
Ungdomsmesterskap (UM): 
Følgende deltok: Elias, Amund, Eskil, Johan, Lazar, Kaja, Sara, Haide, Mina. 

 

Rekruttgruppen 
- Grethe Westre  

Rekruttgruppa har holdt seg stabil i 2020 med 34 aktive svømmere i starten av året til 36 ved 
årsavslutning. Spredning på alder er stor, men hovedtyngden alder for rekruttene er 9-11 år 
Rekruttene følger klubbens utviklingstrapp med 3 utviklingsnivå. De er inndelt i 2 grupper i begge 
svømmehallene. 

 

Karmøyhallen 
Gruppe 1 har vært stabil med 16 rekrutter. Gruppen har blitt trent av foreldre. Fra august har Kristian 
Gunnarshaug tatt ansvar for treningene av denne gruppen sammen med foreldre.  Gruppen har hatt 
tilbud om 3 treninger i uken, mandag og fredag i Karmøyhallen og onsdag på Vormedal.   
Gruppe 2 (mellomgruppen) har bestått av svømmere både med og uten løyst lisens. Gruppen har 
blitt trent av Tore Frøyland Jensen. Svømmerne uten lisens har hatt tilbud om 3 treninger i uken. Fra 
2021 vil alle i denne gruppen løyse lisens. 
 

Vormedal 
Rekruttene ble frem til sommer trent av Elen Solberg Holm. Fra august ble gruppen delt i 2 nivå der 

Ivan Aleksander Larsen har tatt ansvar for den ene gruppen. De har bestått av 10 svømmere, der 3 

svømmere startet i høst. Gruppen har hatt tilbud om 3 treninger i uken, der den ene treningen er 

felles med svømmerne som trener i Karmøyhallen.  

Elen har tatt ansvaret for å trene en gruppe (mellomgruppen) med 6 rekrutter som har begynt å 

nærme seg klare for å løyse lisens. 4 svømmere vil løyse lisens i 2021 og har startet hospitering til 

konkurransegruppen på tirsdagene.  

Stevner og sosiale aktiviteter 
I februar deltok 20 svømmere på RIL krutten i Randaberhallen. Fra midten av mars ble det bom stopp 
i all trening og stevnedeltakelse på grunn av Covid-19 utbruddet. I juni fikk rekruttene tilbud om 
svømming igjen med god hjelp i foreldre som stilte velvillig opp for å få trening og smittevern tiltak 
ivaretatt.  
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Høstens terminliste for rekruttene ble også pga Covid-19 ikke gjennomført som planlagt. 23 rekrutter 
deltok på KSK sitt stevne i september før det igjen ble stopp i all stevneaktivitet.  
  
I tillegg til stevner har svømmeklubben invitert svømmerne med på Rush trampolinepark og 
pizzakvelder som en del av sesongavslutningen før jul. 

Svømmeskolen 
- Daniel Sandhåland 
 
Svømmeskoleansvarlig: Daniel Sandhåland 
 

Instruktører: 
Rakel Eriksen, Marlene Madsen Fossdal, Hanne Frøyland-Jensen, Kristian Gunnarshaug, 
Karsten Waage Johannessen, Eline Larsen, Ivan Aleksander Larsen, Silje Larsen, Lars Magne 
Lund, Annelise Nilssen, Eli Ådland Nilssen, Per Steinar Nilssen, Åge Risanger, Daniel 
Sandhåland, David Sandhåland, Tim Seeberg, Johann Varne Thorsen, Celina Valderhaug, 
Christina Vestre, Anja Ytreland og Birgitte Ytreland  

 
Oppsummering: 
Som resten av aktivitetstilbudet i Karmøy Svømmeklubb, så ble naturlig nok også 
svømmeskolen sterkt preget av Covid-19 dette året.  
 
Året startet som normalt, men 12. mars var vi nødt til å legge ned all aktivitet. I 
Karmøyhallen var vi halvveis inne i ny kursrunde, mens kursrunden på Vormedal (oppstart 
måtte utsettes da Vormedalshallen var stengt pga vedlikeholdsarbeid i februar) akkurat 
hadde startet, da alt stengte ned. Vi hadde et stort håp om at Covid 19-nedstengingen skulle 
bli kortvarig. Derfor ble svømmekursene først kun utsatt, men da det etter hvert ble tydelig 
at nedstengingen kom til å bli langvarig, så var vi nødt til å avlyse kursene. Fra 12. mars frem 
til høsten så måtte vi legge hele svømmeskolen på is.  
 
Gleden var stor da vi i september kunne starte opp nye svømmekurs. Det merket vi også på 
påmeldingen. Aldri før har vi hatt så mange barn på kurs i september, oktober og november. 
Dermed var det helt tydelig at befolkningen på Haugalandet hadde savnet svømmekursene.  
 
I et normal-år så gjennomfører vi 4 kursrunder. Fra februar til mai, fra mai til juni 
(intensivkurs), september til november, og november til januar. I 2020 fikk vi kun 
gjennomført 2.5 kursrunder. Kursrunde 1 måtte som skrevet over avlyses midtveis i 
kursrunden. Intensivkursrunden fikk vi aldri gjennomført. Mens de to siste kursrundene gikk 
som planlagt.  
 
De siste årene har vi også drevet svømmeopplæring for barnehagebarn og for 
velkomstklassene i Karmøy Kommune. I 2020 hadde vi 100 barnehagebarn på svømmekurs. 
Opprinnelig hadde vi planlagt kurs for nærmere 200 barnehagebarn, men en del av kursene 
måtte dessverre avlyses pga stengte svømmehaller ifbm Covid-19-nedstengingen. 
Svømmekursene for velkomstklassene hadde så vidt rukket å starte opp da nedstengingen 
kom. Dermed måtte også disse kursene avlyses før de i det hele tatt hadde kommet i gang. 
Her kommer vi sterkere tilbake i 2021!  
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Til tross for mange utfordringer, så kom vi gjennom året på en god måte. Både antall 
svømmekursdeltakere og medlemmer holdt seg relativt stabilt til tross for at vi ikke fikk 
gjennomført alle kursene som vi hadde planlagt. Antall gjennomførte svømmekurs og totalt 
antall kursplasser gikk naturlig nok litt ned. Nå krysser vi fingrene for at 2021 blir så normalt 
som overhodet mulig. Og at vi også kommende år kan drive masse svømmeopplæring for 
barn og unge på Haugalandet!  
 
Litt statistikk for 2020: 
 
Antall personer på ordinære svømmekurs: 462 
Antall personer på barnehagekurs: 100  
Antall kurs: 112  
Antall fulle kurs: 62  
Kurs gjennomført: Barnehagekurs, babykurs, småbarnskurs, hvalkurs med foreldre, 
pingvinkurs med foreldre, hvalkurs, pingvinkurs, selungekurs, selkurs, rekruttkurs, 
nybegynnerkurs for voksne, crawlkurs for voksne og tilrettelagte kurs.  
 
Karmøy Svømmeklubb vil rette en stor takk til alle våre instruktører for den fantastiske 
jobben som blir gjort! Vi har et supert instruktørteam med en god miks av erfarne og 
nyutdannede instruktører. Tusen takk for innsatsen i 2020!  

 
Foreldregruppen 
- Anne Marthe Møinichen 
 
Foreldregruppen har i år bestått av:  
 
Anne Marthe Møinichen (styremedlem) 
Trond Abrahamsen (styremedlem)                                               
Anne Sofie M Østerhus (Varamedlem)  
 
Vi representerer svømmere fra både Karmøyhallen og Vormedalshallen; konkurransesvømmere, 
rekrutter og rekruttkurs.    
 

Aktiviteter 
Covid-19 viruset har satt sitt store og merkbare preg på 2020, og det har også hatt stor innvirkning på 
foreldregruppas aktivitetsnivå og møtevirksomhet.  
 
Utgangspunktet for foreldregruppas arbeid i 2020 skulle være å planlegge og legge til rette for 
kafedrift ved de ulike svømmestevnene i regi av KSK.  
 
Vi fikk gjennomført Haugaland Kraft Open i januar i Karmøyhallen på normalt vis- med familie og 
tilskuere til stede og med et yrende kafesalg som medførte et viktig bidrag til klubbkassa.  
 
Når det gjelder kafesalget, så tok vi med oss de gode erfaringene fra kafedriften til Låmø året i 
forveien, og det medførte at kafeen kunne by på et rikholdig utvalg av mat og drikke; fra påsmurte 
rundstykker/horn, variert utvalg av kaker i alle varianter, litt småvarmt i form av pølser, vårruller og 
bokser med nudler, samt fruktbeger, energibarer og drikke.  
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Det har i 2020 vært særdeles hyggelig å møte deltagere på andre stevner som har kommentert og 
skrytt av kafeutvalget på stevnene våre. Så her er det bare å fordele rosen videre til alle foreldre og 
andre slektninger som har bidratt på ulikt vis; og "Let`s keep up with the good work" også i 
fortsettelsen.  Har du forslag til kafedriften eller er du en racer til å lage noe godt, så kom gjerne med 
innspill ☺ 
 
Dessverre kunne vi ikke gjennomføre sommeravslutning ved Fotvatnet med grilling og kos som vi har 
pleid pga Corona restriksjoner.  
 
Men i august ble det sosialsamling for utøverne på Golfbanen på Torvastad hvor det var lagt opp til 
golfspill og individuell motivasjonssamtale mellom utøver og trenerne med påfølgende grilling av 
pølser, kaker og brus i nydelig vær og omgivelser.   
 
20 september 2020 ble det gjennomført rekrutt stevne i Karmøyhallen; også dette noe begrenset 
grunnet Corona restriksjoner med kun deltagere fra HSK og Ølen i tillegg til egne deltagere. Stevnet 
ble avholdt uten kafedrift og med begrensninger mht antall tilskuere.  
 
Det tradisjonelle julegrøtstevnet i desember i Vormedalshallen kunne heller ikke gjennomføres i sin 
tradisjonelle form, men utøverne fikk konkurrere, men uten tilskuere langs bassengkanten. Etterpå 
var det samling i gangen med utdeling av vel fortjente medaljer og plaketter, samt kos med masse 
kaker og brus. Stor takk til foreldre som stilte med kaker eller hjalp til med servering ☺☺.  
 
I tillegg har trenerne sørget for sosiale tiltak i form av pizza etter trening i begge hallene, samt besøk 
på trampolineparken.   
 
2020 har vært et år som har utfordret oss på mange fronter, og vi håper at vi etter hvert i 2021 kan 
komme tilbake til svømmestevner slik vi liker det best; med masse deltagere som gir god 
konkurranse, tilskuere som kan heie på sine fra tribunene og ikke minst et kafeutvalg som er en fryd 
for både øyen og gane. 
 

Kafedrift 
I forkant av klubbstevner har vi planleggingsmøter hvor mat og innkjøp beregnes og oppgaver 
fordeles. Oppgavelister sendes ut på epost til foreldrene, og så bytter foreldrene innbyrdes om 
nødvendig. Det er imidlertid viktig at endringer/ bytte også meldes inn til kafeansvarlige sånn at vi 
har kontroll på at de ulike oppgavene til enhver tid er dekket opp.  
 
Listene inneholder oppgavefordeling, som levering av mat/gevinst, stå i kafé, oppgaver i hallen etc. 
Oppgaven skal krysses ut av den enkelte når maten leveres kafeen eller oppgaven er utført. 
Det blir notert ned evt. manglende gjennomførte oppgaver, for mye mat/for lite mat etc. etter hvert 
stevne. På denne måten har vi muligheter for å rette opp i ting til neste gang.  
 
Det er også i denne sammenheng viktig at foreldregruppa får en oversikt over hvem som skal være 
dommere, tidtakere, speaker etc. av egne folk, slik at vi ikke setter de samme personene opp som 
kafé vakt. Foreldregruppa prøver å la være å gi oppgaver til foreldre som ikke har svømmere med på 
et stevne. Unntak her er styremedlemmer. 
 
Ved stevner i Karmøyhallen må det sjekkes hvilke andre aktiviteter som skjer i hallen. Hvis det pågår 
andre aktiviteter eller turneringer må vi ha planlegge for mer mat i kafeen.  
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Det er viktig at inn-svømming skjer samlet i Karmøyhallen. Vi er avhengige av at mat og kaffe blir 
levert fra morgenen, og ikke etter inn-svømming. 
 

Åpen bading 
- Trond Abrahamsen 
 
Åpen bading er blitt en god inntektskilde og vært en suksess for Karmøy Svømmeklubb siden klubben 
fikk mulighet å drive det med oppstart i februar 2014.  
 
2020 har vært utfordrende med begrenset aktivitet som en følge av Covid-19, med begrensinger på 
antall gjester og stengte badstuer.  Det ble innført et maks antall på 20 gjester i svømmehallen, og 
badetid ble satt til maks 1 time.   
 
Det er ønskelig fra KSK at flest mulig foreldre bidrar på dugnad for å dekke behovet for badevakter.  
Dette har vist seg å være utfordrende da et begrenset antall foreldre stiller.  Vi er av den grunn helt 
avhengig av at vi leier inn badevakter for å få et fullgodt tilbud.  For 2021 oppfordres det til at flere 
foreldre melder seg til innsats, og at flere avlegger kurs som godkjent badevakt 1. 
 
Åpen bading er positivt for klubben gjennom både inntekter og oppmerksomhet, men det sikrer oss 
treningstider i Vormedalshallen, og dette gjør at våre svømmere ikke blir så mange på hver trening 
da vi har to haller vi kan benytte.  Det er meget viktig at KSK fortsetter å levere et godt «Åpen 
bading» slik at vi fortsatt sikrer halltid på Vormedal! 
 
Det ønskes GOD BADING også for 2021! 
 


