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Innkalling til årsmøte i Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 

 

 
Styret i VSLK innkaller med dette til Årsmøte onsdag 4. mars 2015, kl 18.00 i Vågsbygd 

Samfunnshus. Inkomne saker må være styret i hende innen 18. februar 2015. 

Saker sendes til styrets leder på e-post: birgerhaugerud@hotmail.com 

 

 

 

Saker: 

 

Åpning av møtet ved leder Birger Haugerud 

 

Sak 1 – Konstituering 

a) Godkjenning av innkalling 

b) Godkjenning av dagsorden 

c) Valg av dirigent 

d) Valg av sekretær 

e) Valg av to personer til å undertegne protokollen 

 

Sak 2 – Årsberetninger 2014 

 

Sak 3 – Regnskap 2014 

 

Sak 4 – Budsjett 2015 

 

Sak 5 – Innkomne saker – Ingen innkomne saker 

 

Sak 6 – Nye vedtekter 

 

Sak 7 – Valg 

 

Avslutning 

 

 

 

Styret 
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Sak 2 – Årsberetninger 
STYRETS ÅRSBERETNING VÅGSBYGD  SVØMME OG LIVREDNINGSKLUBB 

PERIODEN  26.03.14-04.03.15 

 

Styret har i perioden bestått av: 

Formann:   Birger Haugerud 

Nest Formann                        Lars-knut Aske 

Kasserer:   Steinar Steinsland 

Sekretær:   Ole Alexander Hammerstrøm 

Foreldregruppe             Katrine Bratland 

Varamann   Tove Merethe Næss 

Svømmernes rep.                    Solveig Lund 

Svømmenes rep.vara              Ina Steinsland 

 

 

Det har vært avholdt 5 styremøter i perioden.  

 

Året har under ett blitt preget av høy aktivitet i alle ledd fra elitegruppen og nedover. 

 

Det har blit avholdt treningleierer i Esbjerg(høstleir),Hjørring(påskeleir),Vinterleir på 

Lanzarote januar og NM leir i Calella i juni/juli 

 

VSLK har også hatt en del gode sportlige resultater. 

1 deltaker i Ungdoms OL i Nanjing 

4 medaljer i Nordisk juniormesterskap(3gull) 

1 medalje i Nordisk Ungdomsmesterskap 

34 UM/NM medaljer (18 gull) 

 

 

VSLK skal arrangere senior NM sammen med Varodd 19-22 mars 2015 

 

Det er også arrangert Elitesamling i Aquarama 20-21.09.2014 i regi av Agder svømmekrets 

som var en stor suksess. 

 

Geir Thorstensen tar nå topptrener 2 .Dette er et årsstudium som taes på deltid over 2 

år.Utdanningen dekkes i sin helhet v NSF. 

 

VSLK er også med i et Pilotprosjekt hvor formålet er at alle 1 klassinger skal lære å 

svømme. 

Til dette prosjektet har i fått støtte fra idrettsrådet i kr.sand på kr.75.00,- 

 

VSLK og Varodd  arrangerte Aquarama Open sammen 6-8 juni 2014,dette var tidenes 

største svømmestevne og ble en stor suksess arrangemangmessig  og økonomisk.  

Vi skal også arrangere dette sammen i 5-7 juni 2015 

 

Løkkenturen ble også avholdt i år og vi var totalt 90stk. 

 



De ble avholdt juleavslutning for alle grupper i klubbhuset til IK Våg den 09.12.2014, som 

var en stor suksess. 

 

Vi har også Caroline Thorstensen som er ansatt i 100% stilling fra august 2014 som dagl 

leder/rekruterings ansv. 

 

Klubben har god men en stram økonomi, årsregnskapet viser overskudd på kr. 197.000 mot 

et forventet overskudd på kr.107.000 

 

VSLK deltar også på Bingo (bingo Sør) og Grasrotandelen(Norsk Tipping) som gir  

kjærkomne inntekter. 

 

Formannen vil få lov til å takke styremedlemmene for året som er godt og for et meget godt  

samarbeid. 

 

Det rettes også en stor takk til våre trenere som gjør en utmerket jobb! 

Det vil også rettes en stor takk til Janne Thorstensen som driver svømmeskolen i regi av 

VSLK. 

Svømmeskolen tilførte VSLK 508.000,- i 2014 noe som er helt fantastisk. 

 

Takk til Kathrine Bratland og foreldrekontaktene som har hatt ansvar for juleavslutning, 

lotterier og dugnader. Viktig bidrag til trivsel og økonomi.  

 

Birger Haugerud 

 

Formann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organisasjonskart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte 

Styret Valgkomitè Revisorer 

Daglig 

leder 

Trenerråd 

Svømmeskole Storbyprosjektet 
Stevnekomitè/

dommere 
Sponsor/ 

markedsutvalg 

Oppmann 

Foreldre 

utvvalg 

Timebaserte 

instruktører 

instrukt 

Trenere 



Årsrapport fra trenerråd 2014 

 
Vågsbygd SLK har i 2014 hatt 845 medlemmer. Vi har hatt 63 lisensierte svømmere.  

 

Treningene har foregått på Spicheren, Aquarma og Vågsbygd samfunnshus. Vi har hatt 

ganske gode treningsforhold, og mener at alle svømmere har blitt gitt et tilfredstillende 

tilbud.  

 

Trenere har vært: Geir Thorstensen, Alexander Hagenes, John Kenneth Madsen,  

Tom Kaafjord, Caroline Thorstensen, Elisabeth Hedstrøm, Henriette Fast Andersen,  

Ann-Kristin Riiser, Marianne Fuglestveit, Erik Spieler, Margrete Tangstad, Petter Gramvik 

og styrketrener Aleksander Langåker 

 

Sofie Reisænens deltakelse i ungdoms OL i Nanjing, må nok ses som årets største sportslige 

begivenhet.  

I tillegg deltok Silje Mariell Madsen på Nordisk jr. Mesterskap, og tok bronse på 4*100 fri. 

Sofie deltok også på Pre-Senior Nordisk desember. Sølv på 200 bryst, bronse på 200 im og 

400 im og i tillegg bronse på 4*100 fri stafett 

 

I tillegg til disse tre stevnene, har vi i 2014 deltatt på 19 approberte stevner og 4 

karusellstevner.  

 

Treningsleirer: 
Vinterleir Tenerife -  

Påskeleir Hjørring 

Løkken 

Sommerleir Calella 

Oppstartsleir i regi av Agder svømmekrets 

Høstleir i Esbjerg 

 

Under senior NM kortbane i mars, ble vi 10. beste klubb. Vi hadde 11 kvalifiserte 

svømmere. 

Sofie Reisænen tok gull på 200 bryst og 400 medley, sølv på 100 medley og bronse på 200 

medley. 

Amalie Thorstensen tok bronsen på 400 medley 

 

Junior/senior NM langbane 
Vi hadde 14 kvalifiserte svømmere.  

Her tok vi 4 gull, 1 sølv og 3 bronse i jr. klassen og 2 gull, 1 sølv og 2 bronse i sr.klassen 

I junior klassen tok Sofie Reisænen gull på 400 medley, 200 medley, 100 bryst og 200 

bryst. 

Amalie tok bronse på 400 medley 

 

I tillegg tok vi jentene bronse på 4*100 medley, med Tuva Tronstad, Sofie Reisænen, 

Amalie Thorstensen og Elise Fjeldstad. 

 

I senior klassen tok Sofie Reisænen gull på 400 medley og 100 bryst og sølv på 200 medley. 



Amalie tok bronse på 400 medley og 200 medley 

Vi ble beste sørlandsklubb! 

 

NM/UM kortbane 

Vi hadde 18 kvalifiserte svømmere.  

 

Tuva Tronstad tok gull i UM klassen på 50 rygg 

 

Sofie Reisænen tok gull på 100 medley, sølv på 200 medley og 200 bryst, bronse på 400 

medley 

 

Amalie Thorstensen tok gull på 400 medley, sølv på 200 fly, bronse på 200 medley 

 

Vi tok også sølv på 4*50 og 4*100 individuell medley for damer. 

Her svømte Tuva Tronstad, Sofie Reisænen, Amalie Thorstensen og Renate Knutsen. 

 

Totalt har VSLK tatt 25 NM medaljer i 2014. 

 

 

 
 

 
Kristiansand 25.02.2015 

For trenerrådet 

Geir Thorstensen 

 

 

 

 

 

 

 



Årsrapport – Rekrutteringsansvarlig 2014 

 
Det gror godt nedover i rekkene. I august 2014, opprettet vi en ny gruppe (D4) med 17 

svømmere. nesten alle 2006/2007 modeller.  

I løpet av 2014, har svømmere født 2006 og eldre deltatt på totalt fire karusellstevner. I 

Lillesand, Farsund, Flekkefjord og Grimstad.  

Vi ligger jevnt på rundt 40 deltakere, og VSLK er nesten uten unntak, største klubb på disse 

rekruttstevnene.  

På avslutningsstevnet i Grimstad, april 2014, oppnådde vi målsettingen vår med hele 50 

påmeldte deltakere!! :D 

 

LÅMØ 

Til LÅMØ i Sandefjord 2014,  hadde vi med 24 deltakere. Av disse var 9 stk født i 

2002/2003. 

I jenter 2003 klassen, tok vi 2., 3., og 4. plass sammenlagt. 

I gutter 2002 klassen tok vi 5. plass sammenlagt.  

Vi ble beste klubb under LÅMØ-Sør 2014. Ett poeng foran Varodd.  

 

LÅMØ er et viktig satsningområde for klubben, og vi ser hvor viktig det er at trenerne har 

fokus på dette i treningsarbeidet.  

Kommunikasjon ut mot foreldrene er også ekstremt viktig, slik at vi jobber mot samme mål.  

 

VSLK har som mål og ha 5-10 deltakere i ÅM – finalen.  

I 2014 hadde vi 4 deltakere.  

 

Vi ser at det er uhyre viktig at vi følger med i timen, og tilrettelegger for den treningen som 

kreves for å henge med i «toppen»! 

Totalt ved utgangen av 2014, har vi tre C-grupper og hele fire D-grupper. 

Antall svømmere er bra. Utfordringen ligger i og få de til å VILLE trener mer og ta det 

steget videre.  

 

 

 

Takk til alle trenere og instruktører 

for god oppfølging av svømmerne! 

 

 

Kr. Sand 20.02.2015 

Caroline Thorstensen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Årsrapport foreldregruppen VSLK 2014 

 
Foreldregruppen 2014: 

Gr A:     Linda Moseid 

Gr B1:               Lise Mosby 

Gr C1:    Kenneth Andersen 

Gr C2:    Kenneth Andersen 

Gr C3:    Tor Erik Sandvik 

Gr D1:   Marianne Eisenhut 

Gr D2:   Unn Kristin Støylen 

Gr D3:   Ole M. Iversen   

Gr D4:   Veronica Larsen 

Foreldrekontakt styret: Kathrine Høigaard Bratland 

 

I 2014 har foreldregruppen hatt 2 runder med loddsalg, på våren fikk hver svømmer en bok 

som skulle selges ut, vi fikk da inn kr 41.970,-. På høsten økte vi til to bøker pr svømmer og 

fikk da inn kr 84.030,-. Klubben fikk til sammen inn kr 126.000,- på disse to loddsalgene. 

 

Foreldrene har også vært med på mange dugnadsvakter på Aquarama Open, stevnet kunne 

ikke vært arrangert uten, og det gir gode inntekter til klubben. 

Vi hadde en litn cafè under klubbkampen vi arrangerte i Vågsbygd samfunnshus i vår.  

I høst prøvde vi oss på salg av rengjøringsmidler i de øverste gruppene, ikke sikker på hvor 

mye dette har gitt i kassa, men var ikke alle som var like engasjert i dette. 

 

Ellers har vi arrangert den årlige juleavslutningen, her ble det solgt kaker, pølser, brus og 

kaffe. Det ble som vanlig også solgt en god del lodd der premier fra foreldre ble loddet ut, 

kom inn mange flotte premier så tusen takk til de som bidro. 

Dette arrangementet gav  kr 8.580,- til klubben. 

 

Totalt har foreldregruppen bidratt med 143.338,- 

 

Tusen takk til alle foreldre som har bidratt til at foreldregruppa har fått gjennomført 

dugnadene. 

 

Det har også blitt avholdt noen sosiale happenings på gruppenivå, som pizzakveld, bowling, 

sommeravslutning, grøtfest osv.  

Takk til de foreldre som drar i gang og bidrar til et godt miljø blant barna våre!  

 

 

Med hilsen 

Kathrine Høigaard Bratland 

 
 

 

 

 

 



 

Årsrapport innvandrerprosjektet 2014 
 

 

Det har i 2014 vært arrangert 6 svømmekurs a 10 ganger for innvandrerkvinner /jenter i  

Vågsbygd 

Kursene har gått tirsdager fra kl 19-21 ( to kurs pr gang) 

I tillegg ble det arrangert et 10 ukers kurs for somalisk forening  fra november 2014 og dette 

fortsetter i 2015. 

 

Det har vært deltakere fra mange land: 

 

Polen, Russland, Thailand, Somalia, Tanzania, Irak, Brasil, Rwanda, Filipinene, Eritrea, 

Iran, Palestina, Afghanistan, Kina, Chile, Serbia, Tstsjena, India, Sudan, Kenya, Thailand  

med mer. 

 

 

Kursene er blitt virkelig populære  og deltakerne tar gjerne flere kurs.   

 

Kursene gir stor støtte til klubben, både økonomisk og ikke minst i form av goodwill i 

nærmiljøet og kommunen. 

 

Instruktører i år har vært: 

 

Henriette Fast Andersen 

Johanne Ausland 

Ida Helen Hustad 

Ina Andersen Steinsland 

Amalie Thorstensen 

Camille Aasland Pedersen 

 

Og i tillegg noen vikarer til enkelte kurs 

 

 

 

Tusen takk for kjempeinnsats!! 

 

Kr sand 21.01.2015 

 

 

Janne Thorstensen 

 

 

 

 
 



 

Årsrapport svømmeskolen 2014 
 

Svømmeskolen har i år arrangert 3,5 runder med kurs i Vågsbygd og på 3 runder Lund. Vi har hatt 

15-18 kurs pr runde. Videre har vi arrangert 8 kurs via Gjensidigefondet i juni/juli 

 

Dette er kurs for barnehager/velforeninger/SFO e.l hvor Gjensidige sponser kursene, så de er gratis 

for deltakerne. Vi arrangerte  2 intensivkurs i tillegg disse sommerukene.Vi hadde også en runde 

med intensivkurs i vinterfeiren 

 

Totalt har det vært over ca 800 deltakere i svømmeskolen. 

 

Vi har i 2014 hatt 4-6 Vill i vann grupper som er et mellomledd før de går inn på treningsgruppene. 

Denne gruppen har vokst enormt i år, og er har i år ca 60 deltakere fordelt på 3-4 grupper i 

Vågsbygd og 1-2 grupper på Lund. 

I tillegg har vi hatt 3 runder ved voksensvømmekurs. Og et crawl-kurs for voksne. 

 

Det har vært et bra år for svømmeskolen, men man merker at konkurransen fra andre klubber øker. 

Vår styrke er kvalitenten på instruktørene som gjør en kjempejobb!! 

Svømmeskolen  bidrar også i tillegg til direkte overskudd, betydelig økonomisk støtte i form av 

lokale aktivitetsmidler. 

 

Utfordringen videre blir vedlikehold/rekruttering av instruktører, samt opprettholde en 

konkurransedyktig svømmeskole. I tillegg; å ta vare på alle barna som ønsker å fortsette med 

svømming. 

 

Instruktører i år har vært: 

 

Atle Thorstensen 

Maren Gramvik 

Vilde Thorstensen 

Anne Britt Gjort 

Elisabeth Hedstrøm 

Henriette Fast Andersen 

Josephine Aleksandrian 

Simon Gramvik 

Solveig Lund 

Nanna Schønhage  

Ann Kristin Riiser  

Marianne Fuglestveit 

Johanne Ausland 

Karianne Olsen 

Lars Gramvik 

Ida Helene Hustad 

Guro Aas 

Elise Gulhav 

Kristina Vatland 

Christina Haugerud Nilsen 

Issa Alsradi  

Julie Elefsen 

Ingrid Ruud 

Ina A Steinsland 

Eileen Nordnes 

Magrethe Tangstad  

Hilde Christine Birkedal 

Andrea Vild Jødal 

Frida Tønnseland 

Caroline Svaland 

 

I tillegg har Geir Thorstensen jobbet med markedsføring i forbindelse med Gjensidige-kursene 

 

Tusen takk til alle! 

 

 

Kristiansand 21.01.2015 

Janne Thorstensen 

 



Sak 3. og 4. Regnskap og budsjett 
 

 
Regnskap 
svømmeskolen 2014          

Inntekter  Regnskap 2013   Budsjett 2014   Regnskap 2014   Budsjett 2015  

Kursinntekter 
 kr                    1 037 
857,00   kr                  1 000 000,00  

 kr            1 074 
624,00   kr               1 000 000,00  

NSF ( Gjensidige) 
 kr                       100 
000,00   kr                     100 000,00  

 kr               160 
000,00   kr                  140 000,00  

renteinntekter/tlb bet skatt 
 kr                              
205,00  200 

 kr                      
880,00  500 

Totale inntekter  kr                   1 138 062,00  1100200  kr           1 235 504,00  

 kr                         1 140 
500,00  

          

Utgifter         

Lønn 
 kr                       431 
811,00   kr                     430 000,00  

 kr               524 
321,00   kr                  500 000,00  

Aga 
 kr                         52 
642,00   kr                       60 000,00  

 kr                 68 
373,00   kr                    74 000,00  

6 termin året før  kr                         -8 869,00     kr                 -8 905,00    

6.termin i år  
 kr                           8 
905,00    

 kr                 15 
078,00    

Kjøring 
 kr                           4 
260,00        

Annonser 
 kr                         27 
980,00   kr                       29 000,00  

 kr                 51 
163,00   kr                    50 000,00  

Data/kontormatr 
 kr                         13 
561,00   kr                       20 000,00  

 kr                 23 
538,00   kr                    23 000,00  

leie sv hall 
 kr                         84 
800,00   kr                       70 000,00  

 kr                 43 
160,00   kr                    63 000,00  

Treningsutgifter 
 kr                         52 
030,00   kr                       52 000,00  

 kr                 39 
393,00   kr                    40 000,00  

kurs     
 kr                   4 
061,00   kr                      3 000,00  

gaver 
 kr                           6 
727,00   kr                         7 000,00   kr                             -      

gebyr bank 
 kr                           2 
083,00   kr                         2 000,00  

 kr                   2 
898,00   kr                      3 000,00  

Totale utgifter  kr                      675 930,00  

 kr                                 670 
000,00   kr              763 080,00   kr                 756 000,00  

          

Overskudd  kr                      462 132,00   kr                    430 000,00   kr              472 424,00   kr                 384 000,00  

overført   kr                     -415 000,00   kr                   -430 000,00  
 kr               521 
400,00   kr                  400 000,00  

rest overskudd  kr                        47 132,00   kr                                  -        

          

Bank 31.12.13 203964 Bank 31.12 157961   

leie sv hall  bet januar -18000 lønn bet januar  -14800   

skyldig AGA 6 termin -8905 aga 6 termin bet januar -15078   

Egenkapital 31.12.13 177059 Egenkap 31.12 14 128083   

    skylder leie sv hall ca 20 000     

Kristiansand 20.01.2015         

Janne Thorstensen 
     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Sak 7.- Valg 

 

 
FORSLAG TIL VALG ÅRSMØTE 04.03.2015 

 

 

FORMANN: Sten Reisænen 

 

NESTFORMANN: Lars-Knut Aske 

 

KASSERER: Steinar Steinsland 

 

SEKRETÆR: Ole Aleksander Hammerstrøm 

 

 

STYREMEDLEM: Kahtrine Bratland    Foreldrerepresentant 

STYREMEDLEM:                                  Svømmernes representant  

 

 

VARAMEDLEM: Tove Merethe Lande Næss 

 

 

REVISOR: Torstein Michalsen 

 

 

Med vennlig hilsen valgkomitèen  

v/Vidar Furuborg 

 

 

 

 
 


