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Styrets sammensetning
Leder: Leif Erik Havnen
Nestleder: Stian Rostad
Styremedlem: Anna Ankudinova (fratrådte som styremedlem september 2020)
Kasserer: Rune Haukedal

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 5 styremøter hvor hovedfokus har vært på oppdatering og kontroll av driften, og
videreutvikling av svømmegruppen (Økonomi, Svømmeskolen, COVID-19, Kommunesammenslåing –
Harmoniseringsprosessen mm.) slik at en kan sette langsiktige mål og planer.
Styremedlemmene og svømmeskoleansvarlig har hatt jevnlig kontakt og dialog ifm. den daglige
driften via sosiale medier, SMS og telefon.
Spesielle oppgaver
IL ROS – Svømming har hatt fokus på å samarbeide tett med Asker Svømmeklubb gjennom 2020 ifm.
kommunesammenslåingen for å få best mulig forutsetning for videre drift av svømmegruppen.
Driftskostnadene svømmegruppen hadde i gamle Røyken kommune har vært vesentlig høyere
sammenlignet med andre klubber i nærområdet (Drammen, Ski, Asker). Leie av basseng og baner via
Røykenbadet har vært en stor del av driftskostnadene for IL ROS- Svømming. Vi har fått til en
midlertidig avtale med Røykenbadet med bortfall av basseng- og baneleie inntil kommunens
harmoniseringsprosess er gjennomført.
16. juni 2020 ble kostnadsproblemet belyst via en artikkel i Røyken og Hurum Avis
(RHA)https://www.rha.no/kan-vare-kroken-pa-dora-for-ros-sin-svommegruppe-uten-nyeforutsetninger-ma-vi-vurdere-var-eksistens/s/5-70-225932
I tillegg har det blitt jobbet mye mot å gjøre svømming kjent lokalt og øke medlemsmassen.

Spesielle aktiviteter
•
•

Deltok med stand på «Lekende-Lørdag» i ROS Arena 8. februar 2020.
Promotere og rekruttere deltagere via alle barneskolen i nærområdet.

Svømmeskolen
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Svømmekolen er en del av IL ROS – Svømming og drifter svømmeopplæringen basert på Norges
Svømmeforbunds opplæringsmodell/Svømmestige. Alle klubber som er registrert i Norges
Svømmeskole driver svømmeopplæring etter Norges Svømmeforbunds metodikk og pedagogikk. I
2020 ble Svømmeskolen driftet av Una-Lisa Nordskog og hun hadde med seg 5 faste instruktører og
2 vikarer. De har gjennomført opplæring på 9 kurstrinn og 2 treningspartier for deltagere i alderen 616 år. En av IL ROS – Svømming sine begrensninger har vært at Røykenbadet ikke tillater at vi har
kurs for barn under 6 år. Dette medfører at vi ikke kan rekruttere inn deltagere og ha kurs for bl.a.
barnehager.

Instruktørutdanning
Gjennom 2020 har alle instruktører gjennomført livredningskurs for å opprettholde kompetansen og
tilfredsstille kravene fra Norges Svømmeforbund. En ny instruktør har også gjennomgått
instruktøropplæring gjennom «begynnerinstruktør-kurs» arrangert av Norges svømmeforbund.
Kurset inkluderer teoretisk og praktisk opplæring.

Røykenbadet
Svømmeskoleansvarlig og styreleder har hatt 2 møter med Røykenbadet med formål å få en
oppdatering på regler og drift av badeanlegget samt at IL ROS – Svømming kan stille spørsmål og
komme med ønsker. Disse møtene er med tanke på å opprettholde god kontakt og kommunikasjon.

COVID-19
COVID-19 pandemien har ført til at vi måtte avlyse mange av kursene vi hadde planlagt i 2020. Vi
holdt stengt i uke 11-16 og uke 42-52. I disse periodene hadde vi et totalt inntektstap på kr. 69.150,-.
Av dette har vi søkt om kompensasjon i krisepakke 3 på kr. 44.005,-.
Pandemien har ført til at medlemstallet og antall deltagere har droppet drastisk. En oppsummering
av antall deltagere på nye kurs som startet på nyåret i 2021 var på 52. Derav 36 stk på kursene i
svømmestigen og 16 stk på gruppene for svømmetrening (Delfin, rekrutt og ungdomsgruppa).
Normalt har vi tidligere hatt ca. 80-90 deltagere på de samme kursene. Det vil si en nedgang på ca.
35-40%. Bakgrunnen for nedgangen er sannsynligvis at foreldre avventet COVID-19 situasjonen i
kommunen for å forstå risikoen ved å la barna sine delta på aktiviteter hvor det er mange personer.

Aktivitet
Klubben drives med fokus på bredde og generell opplæring og trygghet i vann. Fordelt på tre
kursomganger hadde IL ROS-Svømming 142 personer som deltok på kurs fordelt på 195 benyttet
kursplasser (dvs. at enkelte deltagere har benyttet flere kursplasser ila. 2020). Det var totalt 406
kursplasser tilgjengelig i 2020. Det vil si at vi har utnyttet 48% av tilgjengelige kursplasser. Det er rom
for økning av deltakere i 2021.
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En kursomgang varer i 10 uker. Målet for 2020 var å få til 4 kursomganger, hvor den siste var intensiv
med kun 5 ukers kurs, dette kurset måtte avlyses grunnet COVID-19 pandemien.
32 av de tilgjengelige plassene i løpet av en kursperiode er tilegnet svømme- /rekruttgruppen.
Svømme-/rekruttgruppen er deltakere som er ferdig med svømmeopplæring og bruker svømming
som en treningsform. Målet for 2020 var deltakelse på et approbert stevne, og dette målet ble
dessverre ikke oppnådd på grunn av avlysning grunnet COVID-19.
I 2020 hadde gruppen 7 instruktører inklusive vikarer. Kontinuiteten på instruktørene har vært god
og organiseringen har fungert godt.
Vi har opprettholdt bruken av navnet «Rekruttgruppe» i stedet for Hai for å lette overgangen til
svømmegruppen. Disse to gruppene trener samtidig og rekruttgruppen ser da hvordan
svømmegruppen trener og vil ha det som et naturlig mål å bli med i denne gruppen når de har nådd
riktig nivå.

Kommunesammenslåing og Harmoniseringsprosessen
Harmoniseringsprosessen i nye Asker kommune er et arbeid som innebærer at de vil se på hvordan
driften i tidligere Røyken kommune og tidligere Asker kommune ble gjennomført, og hvor nye Asker
kommune vil komme frem til nye regler og driftsmodeller som vil være like for hele kommunen.
Ett eksempel er kostnaden ved bruk av bassenget på Røykenbadet og Risenga. Her har IL-ROS måtte
betale for leie av basseng og baner hos Røykenbadet mens Asker Svømmeklubb ikke har betalt for
bruken av basseng og baner til deres svømmeopplæring på Risenga.
IL ROS-Svømming og Asker Svømmeklubb har jobbet tett sammen og samarbeidet for å påvirke
harmoniseringsprosessen slik at vi får de beste forutsetningene for drift. Vi jobber også tett sammen
med Asker-Idrettsråd i denne prosessen.
Gjennom 2020 har vi hatt møte og dialog med politikerne Kari Sofie Bjørnsen (leder i Utvalg for
Medborgerskap) og Oddvar Igland (leder i Utvalget for Oppvekst). Disse to utvalgene er involvert i
harmoniseringsprosessen når det gjelder idrett. I tillegg har vi også hatt dialog med og
introduksjonsmøte med Akser kommunes administrasjon for å få en forståelse for hvordan driften vil
bli gjort og for å komme med innspill på hva vi som svømmeklubb og svømmegruppe ønsker.
Personene i administrasjonen i Asker kommune som vi har hatt møte og dialog med er:
Direktør medborgerskap Kristin Marie Felde
Direktør oppvekst Kai Erik Lund
Leder Idrett og Friluft Bente Flygind
Hovedsakelig vil det være politikerne i de forskjellige utvalgene som vil bestemme hva reglene vil være for drift
mens de ansatte i administrasjonen i Asker kommune som vil gjennomføre og organisere det som politikerne
vedtar.
Dette er en stor og lang prosess og vi kan ikke forvente å ha et ferdig resultat før i slutten av 2021 eller
begynnelsen av 2022.

Medlemstall for 2020
Antall deltatt på aktiviteter i svømmegruppen:
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Hval:
Skilpadde:
Pingvin:
Selungen:
Sel:
Sjøløve:
Delfin:
Hai:
Ungdom:

22
14
20
32
35
15
19
6
32

Hovedmål og utvikling
Hovedmålet til IL ROS – Svømming er å være en breddeklubb som kan bidra til å aktivisere barn og
ungdom i nærmiljøet, i tillegg skal vi være med på å drive opplæring av svømmekunnskap som en
livreddende ferdighet for så mange barn og ungdom som mulig.
Svømmegruppens delmål:
-

Samarbeide med Asker kommune for å få til reduserte kostnader ved bruk av bassenget i
Røykenbadet (leiekostnad)
Inkludere inngangsbilletten inn i kursavgiften – Vi er avhengig av at Røykenbadet finner en
løsning for dette.
Få bort hindringen som Røykenbadet ar gitt oss ved at vi ikke kan arrangere kurs for barn
under 6 år.

Utviklingsmuligheter for svømmegruppen:
-

Tilby master-svømmegruppe. I dialog med initiativtagere.
Ser på muligheten for å tilby svømming for barnehager
Ser på muligheten for å tilby skolesvømming

Årsregnskap
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Regnskapet viser per 31.des 2020 ett positivt driftsresultat på kr 77 080,-, og på bankkonto var det
innestående kr 207 848,For 2021 er det budsjettert med inntekter på kr 356 005,- og utgifter på kr 214 000,- som gir et
positivt budsjettert driftsresultat på kr 142 005,-.
Vi vil få et høyt positivt driftsresultat pga. at Asker kommune ikke kommer til å fakturere oss for leie
av basseng inntil harmoniseringsprosessen er avsluttet. Kommunen har ikke fastsatt leiekostnadene
for basseng og vil derfor ikke sende oss faktura.
I tillegg inneholder budsjettet også refusjon på kr. 44 005,- ifm. COVID-19 - krisepakke 3.
Både budsjettforslag for 2021 og regnskap for 2020 med bilag vil bli gjort tilgjengelig for interesserte
på årsmøtet mandag 9. mars.

Konklusjon
På grunn av COVID-19 tok vi en beslutning om å kansellere mange av kursene våre i ukene hvor
smittetallene var høyest. Dette resulterte i lavere inntekter for svømmegruppa i 2020, men betød
også ar vi hadde lavere kostnader på lønn til instruktørene.
Vi er spent på utfallet av harmoniseringsprosessen Asker kommune er inne i nå. Utfallet vil gi oss
informasjon om kostnadsbildet vi vil få fremover. Vi har stor tro på at kostnadene vil bli lavere for IL
ROS – Svømmegruppe etter at harmoniseringsprosessen er ferdig.
På grunn av at vi ikke har blitt fakturert for leie av basseng og baner i 2020 har vi et solid overskudd.
Disse pengene vil være nyttig når vi skal videreutvikle klubben de neste årene.
Hovedmålet er å få reduserte leiekostnader, strømlinjeformer kostnadsmodellen slik at deltagerne
slipper å tenke på å betale for inngangsbillett når de skal delta på svømmeopplæringen, samt at vi
skal kunne tilby svømmeopplæring til barnehage barn. Vi vil også jobbe for å utvide klubben med
mulighet for Master-svømmere.
På instruktørsiden har vi hatt god kontinuitet og dyktige instruktører gjennom 2020. Vi har utdannet
en ny instruktør samt at vi har gjennomført livreddingskurs ihht Norges Svømmeforbund.
Det er per i dag godt grunnlag for videre drift av svømmegruppen.

Røyken, 28.02.2021
Leif Erik Havnen
Leder IL ROS - Svømming
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