
Svømmeklubben Team Sør (TS) 

 

Agder Svømmekrets har de seneste årene arrangert flere samlinger for kretsens 

beste utøvere. På disse samlingene har det kommet frem et svært sterkt ønske fra 

utøverne om å gjøre enda mer sammen. Både konkurrerer sammen og trene 

sammen enda mere. Når flere svømmeklubber på Agder også har ønsket å inngå et 

tettere og mer forpliktende samarbeid for å heve svømmesporten på Agder, så ligger 

alt til rette for å danne en paraplyklubb. Derfor er Svømmeklubben Team Sør stiftet 

for klubber på Agder. Formålet med klubben er å svømme for samme klubb på 

nasjonale mesterskap, dvs. NM Sr, NM Jr og UM. Samarbeidet er formalisert med en 

samarbeidsavtale, og det skal legges til rette for samarbeid rundt trening, deltakelse i 

mesterskap og stafetter. 

TS er en selvstendig og frittstående klubb med personlige medlemmer og eget styre. 

TS er tilsluttet Norges Svømmeforbund og Norges Idrettsforbund. Styret i TS gjør 

sine vedtak på selvstendig grunnlag. Men det er en forutsetning at all aktivitet i TS 

gjøres i 100% åpenhet og samarbeid med moderklubbene. Pr i dag er det 5 

moderklubber. Farsund, Lillesand, KSA, Vågsbygd og Mandal. Andre 

svømmeklubber på Agder er hjertelig velkommen å melde seg inn som moderklubb. 

Nye moderklubber tas inn 2 ganger pr år. Moderklubbene i TS har plass i klubbens 3 

organer: 

 Styret.    Ledes pr i dag av Geir Ove Tørnkvist  (KSA) 

 Samarbeidsutvalget.  Ledes pr i dag av Sten A. Reisænen  (VSLK) 

 Trenerutvalget.   Ledes pr i dag av Geir Thorstensen  (VSLK) 

 

Som en svømmeklubb tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Svømmeforbund er 

TS en klubb åpen for alle utøvere. Alle kan melde seg inn i TS og svømme for TS. 

Men det er kun som moderklubb man kan velges til klubbens styrende organer (styre, 

samarbeidsutvalg, trenerutvalg) 

 

TS har ingen ansatte trenere. Trenerfunksjonen ligger i moderklubb og trenerutvalget 

koordinerer aktivitet, uttak til stafetter. osv. Den daglige treningen ligger i moderklubb. 

Svømmere fra klubber som ikke er moderklubb er hjertelig velkommen til å svømme 

for TS, men trenere fra klubb som ikke er moderklubb har ikke påvirkning på uttak av 

stafettlag, fellestreninger, samlinger osv. Ansvar for dette i TS ligger til trenerutvalget 

som består av hovedtrenerne i moderklubbene.  

 

TS har ingen egen økonomi utover noen få kroner til å legge ut for reiser, hotell osv i 

forbindelse med mesterskap. Alle kostnader til mesterskap dekkes av moderklubb / 

utøver. TS har i sin organisasjon engasjert regnskapsfører og oppmann. Oppmannen 



er ansvarlig for organisering og påmelding til mesterskapene. Selv om TS driver sin 

aktivitet på selvstendig grunnlag, må altså all aktivitet i klubben forankres 100% i 

moderklubb siden de økonomiske forpliktelser ligger i moderklubben.   

 

På kort sikt er første mesterskap for TS Sr. NM i Stavanger førstkommende helg. 

Klubben stiller med 11 jenter og 8 gutter. Til sammen har klubben 27 påmeldte 

stafettlag. TS er den 5. størst klubben i antall deltakere og nr 2 i antall stafetter!  

Fremover skal TS arbeide med utarbeidelse av en sportslig målsetting. Arbeidet vil bli 

ledet av en repr fra styret, men trenere og utøvere vil og skal involveres. Det er 

naturlig at målsettingen legges høyt. Hvor høyt vil man konkludere med når arbeidet 

er ferdig. 

Fremover er det også et ønske om at flere svømmeklubber på Agder tilslutter seg 

felleskapet. Gjerne alle. Alle medlemsklubber i TS består 100% som i dag, men man 

er med i TS i tillegg. Alle er velkommen og tanken er at svømmesporten på Agder blir 

sterkest ved å stå sammen.  

Til sommeren er det langbane NM Sr. og Jr i Kristiansand. Det mesterskapet ser vi 

frem til med spenning og glede. Det vil overraske meg svært mye dersom ikke dette 

blir et meget godt mesterskap for Team Sør, for Agder og for Sørlandet! 

 

Sportslig hilsen  

Geir Ove Tørnkvist 

Styreleder Team Sør 

 


