
 

Årsberetning Ås I.L. Svømming 

Styrets beretning for perioden 01.01.19- 31.12.19 

Det har i 2019 vært et litt annerledes år i Ås IL Svømming, klubben har allikevel fortsatt 
den gode utviklingen både i forhold til sportslig aktivitet og resultater. Dette til tross for 
at vi har hatt et krevende halvår pga. stengt hall. Det har vært mye reising til trening for 
svømmerne. Leie av hall andre steder har i tillegg vært en økonomisk belastning for 
klubben. Deler av svømmeskolen har også ligget nede på grunn av manglende hall, der 
har vi også tapt en del inntekter.  Det er fortsatt stor 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 2019 mer 
enn 343 aktive medlemmer. Av disse er 268 på svømmeskolen og ca.  68 svømmere på 
svømmepartiene. I tillegg deltok 10 voksne i en egen treningsgruppe.  

Styret har fra 1. april 2019 bestått av 
• Leder:    Kristian Munthe 
• Økonomiansvarlig:  Berit Brantseg 
• Styremedlem:  Daniel Lorås 
• Styremedlem:  Katrine Blomstrand 
• Styremedlem:  Thoralf Stenvold 
• Styremedlem:  Yvonne Østmark-Ellefsen 

• Varamedlem:   Lena Riis 
• Varamedlem:   Siamak Yazdankhah 

Det ble i 2019 avholdt 5 styremøter hvor det til sammen er behandlet 30 saker. Lederne 
for hver av de tre avdelingene møtte den første timen av styremøtene for å orientere om 
sportslig status. Laglederne har også møtt i første del av styremøtet.   

Målse:nger 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 2019 
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. 

Klubben har en struktur med tre avdelinger (en trenings- og en konkurranseavdeling i 
tillegg til kursavdelingen). Malene Moldrup Pedersen leder Konkurranseavdelingen, 
Veronica Lundsten leder Treningsavdelingen og Celine Augustin ledet Kursavdelingen 
(svømmeskolen) frem til 1. oktober.  Kristine Bjørnsen fungerte som leder for denne 
avdelingen fra Celine sluttet frem til 15. Desember.  

I tillegg til de tre avdelingene er treningsgruppen for voksne videreført gjennom 2019 
med Olav Heie som kontaktperson.  

Oversikt over parDer, trenere, lagledere og treningsDlbud.  

 Par%er, trenere, lagledere og trenings%lbud pr desember 2019 

Antall svømmere i klubben har sunket noe gjennom året. DeAe skyldes oppussingen av 
Nordbytun svømmehall høsten 2019.  Gruppene hadde i denne perioden forskjellige 
trenings%der og lang reisevei %l treninger på Frognerbadet, Røyken Bad, Langhus Bad, 
Grevlingen, og Bølgen i Drøbak.  
7 
Treningsleire/-samlinger 
Konkurranseavdelingen hadde følgende treningsleire i 2019: 

Oppstartsleir på Langhus Bad for C-gruppa før skolestart.  

Oppstartsleir A og B i Nørresundby for A og B.  

Høstferieleir i Brønderslev for A og B. 

I tillegg ble det gjennomført en treningssamling på Nordbytun i julen for de øverste 
partiene. 

Par% A n t a l l 
utøvere

Ansvarlig trener Lagleder Total trenings%d

%mer/uke

A 14 Malene Pedersen Katrine Eldegard 6-7

B 9 Veronica Lundsten Ranveig Olsen 4-5

      C 12
Eszter Madrasz 

Ranveig Olsen
3 

D 12
Celine Augus%n/
Jacob Bernstein

Celine Augus%n 2

T 21
Veronica Lundsten 
/Philip Jacobsen

Åse HyAeborn 3



Stevner 
I tillegg til lokale og regionale stevner i Oslo, Akershus og Østfold, deltok utøvere fra Ås 
IL på NM kortbane (3 deltaker)  NM Langbane (4 deltakere), UM/NM jr. (8 deltakere),  ÅM 
(7 deltakere), LÅMØ (9 deltakere), Bergen Swim Festival (A-gruppa) og Nordsjøstevnet 
(11 deltakere).   

Til sammen hadde vi med deltakere på 24 approberte stevner i 2019. 

Follo Open ble arrangert . Januar 19-20 2019. Stevnet var siste helg med mulighet for 
tellende tider til LÅMØ-kvalifisering og dette ga gode deltakertall fra mange klubber. 
Stevnet hadde 414 deltakere fra 21 klubber. Vi hadde med 34 svømmere fra Ås.  

Høstsesongen er i stor grad preget av store stevner nasjonalt (Nordsjø og UM/jr. NM og 
langbane) og større lokale stevner (Skjetten og Bærum) og det har vært vanskelig å 
samle deltakere til stevner i Follo i løpet av perioden september – november. Vi avlyste 
derfor Ås Open, rekruttstevner og klubbmesterskapet pga stengt hall.  valgte å arrangere 
dette stevnet i januar 2019. Målet er  å etablere dette som et av de store stevnene i 
regionen.  

I tillegg arrangerte vi eget rekruttstevne 25. november med x svømmere. 

Vi mener at vi har kommet frem til en stevnemodell som kan fungere godt fremover.  

Sportslige resultater 
Det har vært en god sportslig utvikling i klubben og det er i oppnådd mange gode 
resultater. Det er flere år siden vi hadde like mange kvalifiserte til Nordsjøstevnet og NM/
UM/jr.NM. Vi hadde også for første gang med svømmere i ÅM (Årsklassemesterskapet). 

Noen høydepunkter fra 2019 

• 4 deltakere i NM langbane 
• 3 deltakere i NM kortbane 
• 11 deltakere pluss stafettlag i UM 
•  7 deltakere i ÅM 
• 9 deltakere i LÅMØ 
• 6 medaljer  i LÅMØ og en sammenlagt 1. plass 
• 4 medaljer i ÅM og en sammenlagt 1. plass 
• 11 individuelle svømmere kvalifisert til Nordsjøstevnet 

Vi kan konstantere at det sportslige opplegget som ble etablert i 2016 gir 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 og juleavslutning. 

Kursvirksomheten - Norges Svømmeskole (NSS) 
Det har vært et synkende antall deltakere på svømmekursene på grunn av stengningen 
av Nordbyhallen, og ved årsskiftet gikk 172 barn på svømmekurs nivå vann til sel. 

  



 

Utdanning og kurs 

Høsten 2019 ble det arrangert førstehjelpskurs (inkludert hjerte-lungeredning) og 
gjennomført årlig livredningsprøve for trenere, instruktører og mastersvømmere i Ås IL 
svømming på Nordbytun. Instruktører var Olav Heie og Katrine Eldegard. . 

Klubbens trenere har god kompetanse. Likevel er det ønskelig å satse videre på 
kompetanseheving og det vil legges til rette for at trenere deltar på nye trenerkurs/
videreutdanning.  

Dommere 
Ås IL Svømming hadde ved utgangen av 2019 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 videre på 
rekruttering av nye dommere.   

Økonomi 
Klubben har det siste året sponset stevneavgift for alle partier ved alle stevner for å 
sponse bredt. 
Vi har også sponset vinterferieleir.  

Sponsorer 
Klubben etablerte i 2017 et nytt sponsorprogram som ble videreført i 2019. Det er 
arbeidet bra med å øke sponsorinntektene og klubben har en egen sponsoransvarlig.   

Sponsorer for sesongen 2019/2020: 
Gullsponsor:  Zeekit 
Sølvsponsor:  DnB Eiendom 
Sølvsponsor:  McDonalds 
Sølvsponsor:  Haugengruppen  
Sølvsponsor:  Vinterbro 
Bronsesponsor: DNB 



Bronsesponsor: Vink 

I tillegg har vi en utstyrsavtale med Klubben hvor medlemmene av Ås IL får 20% rabatt 
ved kjøp av utstyr.  

Samarbeid med andre klubber 
Det er i 2019 jobbet aktivt med å øke samarbeidet med andre klubber i Follo. Det er 
avholdt tre 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 
fokus på enkelte svømmearter med Ås, Sjøstjerna, Ski og Kolbotn.  To Ås svømmere 
deltok på NM leir med Kolbotn i juni-juli.  

Livredningsansvarlige i Ås har holdt livredningsprøve for instruktører og badevakter i Ski 
svømmeklubb på Langhus bad. 

Det ble etter initiativ fra Kolbotn IL vurdert å opprette en egen Follo klubb for de beste 
svømmerne (NM kvalifiserte), men dette fikk ikke tilslutning fra andre klubber enn 
Kolbotn og Sjøstjerna. Det ble derfor ikke aktuelt å fremme dette som en sak til 
ekstraordinært årsmøte i klubben.  
Det legges opp til videre dialog med de andre Follo klubbene med sikte på ulike former 
for samarbeid innenfor den klubbstrukturen vi har i dag.  

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.  
. 

Samarbeidet med kommunens administrasjon om daglig drift av svømmehallene 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 tre morgener i uka er videreført. 
Klubben har i denne sammenheng tre personer som har fått opplæring i testing av 
vannkvalitet slik at det kan utføres før svømmerne går i vannet kl 05.45.  

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 2019.  

Det er lagt ned betydelig innsats knyttet til stevner, treningsleire og – samlinger, 
rekruttering av sponsorer, informasjon om svømmeskolens kurstilbud og administrative 
oppgaver. 

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

Arbeidsmiljø og sikkerhet


	Styrets beretning for perioden 01.01.19- 31.12.19
	Styret har fra 1. april 2019 bestått av
	Målsettinger for Ås IL Svømming
	Sportslig organisering 2019
	Oversikt over partier, trenere, lagledere og treningstilbud.
	Partier, trenere, lagledere og treningstilbud pr desember 2019

	Treningsleire/-samlinger
	Stevner

	Follo Open ble arrangert . Januar 19-20 2019. Stevnet var siste helg med mulighet for tellende tider til LÅMØ-kvalifisering og dette ga gode deltakertall fra mange klubber. Stevnet hadde 414 deltakere fra 21 klubber. Vi hadde med 34 svømmere fra Ås.
	Høstsesongen er i stor grad preget av store stevner nasjonalt (Nordsjø og UM/jr. NM og langbane) og større lokale stevner (Skjetten og Bærum) og det har vært vanskelig å samle deltakere til stevner i Follo i løpet av perioden september – november. Vi avlyste derfor Ås Open, rekruttstevner og klubbmesterskapet pga stengt hall.  valgte å arrangere dette stevnet i januar 2019. Målet er  å etablere dette som et av de store stevnene i regionen.
	I tillegg arrangerte vi eget rekruttstevne 25. november med x svømmere.
	Sportslige resultater
	Noen høydepunkter fra 2019
	Sosialt
	Kursvirksomheten - Norges Svømmeskole (NSS)
	Utdanning og kurs
	Dommere
	Økonomi
	Samarbeid med Ås Kommune
	Frivillig innsats


