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Styret 2014  

Leder: Anne Marie Aalstad Laakso 

Nestleder: Øyvind Bergan  

Kasserer: Unni Lystad Karlsen  

Styremedlem: Tommy Eriksen   

Styremedlem: Renate M. Mosesens  

Styremedlem: Knut Måløy   

Varamedlem/styremedlem: Heidi Kronberget Sørskog  

Varamedlem/styremedlem: Geir Nystumoen 

 

Valgkomiteen: 

Marie Stenersen  

Tone Gjerstad  

 

Øvrige nøkkelpersoner: 

 

Svømmeskoleansvarlig: 

Per Myrvang, ansatt som svømmeskoleansvarlig, 20% til 30.6.2014. 

Maren Melvold, ansatt i 40% stilling fra august 2014 til 31.12.2014. 

 

Hovedtrener svømming: 

Patrick Thomassen Engen, 75 % midlertidig stilling til 30.6. 2014 

Zsolt Katona, ansatt på timer til august 2014 og i 50% midlertidig stilling fra august 2014. 

Vlasta Kuret, trener tilsatt på timer fra september 2014.Erlend Lystad Karlsen, trener og 

instruktør tilsatt på timer hele året. 

 

Regnskap 

Adekvat regnskap AS v/ Jan Steinas Svergja engasjert til å føre lagets regnskap i 2014.  



 

MEDLEMMER 

 

Antall medlemmer totalt har økt fra 260 i 2013 til 482 i 2014, dvs. en økning på 222 

medlemmer.  

Gjennom året har vi hatt 15 svømmere på A-partiet, 12 på B-partiet, 11 på Rekrutt. I tillegg 

hadde vi 27 på videregående kurs, samt ca. 22 senior/mastersvømmere og 12 triathlon-

utøvere. 405 ulike personer har deltatt på våre kurs. Vi har i tillegg tillitsvalgte, 

kursinstruktører og andre medlemmer i klubben. 

 

STYRETS ARBEID 

Styret har i 2014 gjennomført 8 styremøter siden forrige årsmøte (6 i 2014). Styrets arbeid har 

i stor grad gått med til å legge til rette for aktiviteter, oppfølging av personal, samt drift av 

gruppa. I tillegg har klubben gjennomført Irene Dalbycup, Mjøssvøm for 30. gang. Styret har 

arbeidet etter klubbens virksomhetsplan for perioden 2013-2015 og klubbhåndbok. Det har 

vært aktivitet i Miljøutvalget, Arrangementsutvalget. Annet komitearbeid er ivaretatt av styret 

og ansatte.  

HIL ble tatt opp som medlem av Norges Triathlonforbund, etter at dette ble godkjent av HIL 

hovedlag i 2014.  
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Styret har hatt et sportslig samarbeid med Elverum IL svømmegruppa hvilket omfatter samme 

hovedtrener, felles terminliste og samlinger i vinterferie, påskeferie, oppstartsleir og høstferie.  

ARRANGEMENT 

Irene Dalby Cup 

 

Lørdag 5. april arrangerte vi Irene Dalby Cup for første gang i 25 M basseng på Hamar.  

Gjennomføringen av stevnet fungerte bra i det nye svømmeanlegget. Vi hadde 157 påmeldte 

svømmere. 

Mjøssvøm  

Helga 13.-15. juni arrangerte vi Mjøssvøm. Det var i år 30-års jubileum og første Mjøssvøm i 

nyrenovert svømmeanlegg. Arrangementsgruppa bestod av Tor Åge Dæhli stevneleder, Tron 

Sanderud (speaker), Kjell Karlsen (innkvartering), John Erlend Christiansen (tidtakersjef, 

samt styrets tidligere og nåværende medlemmer både med planlegging og under 

arrangementet. Foreldre, tidligere svømmere og Masters deltok som funksjonærer. 

Vi hadde godt samarbeid med Ankerskogen og gjennomføringen fungerte bra i det nye 

anlegget. I år fikk vi maten levert fra Hamar Catering. Dette lettet arbeidet mye da 

kjøkkendrift krevde mye arbeid og personell. Vi serverte mat i tennishallen som tidligere. 

Overnatting på skoler som tidligere. 

Vi fikk gode tilbakemeldinger på gjennomføringen av stevnet og ikke minst det nye anlegget 

med god plass og eget basseng til inn og ut-svømming.  

Vi var spente på deltakerantall da vi får økt konkurranse fra andre svømmestevner 

(Kristiansand) i 50-meters basseng i samme tidsrom. Vi hadde i år 535 påmeldte. Dette er 200 

færre enn 2012. Færre deltakere gjorde at gjennomføringen gikk raskere. Vi håper på noe 

flere deltakere i 2015. Det vil være uproblematisk i forhold til gjennomføring og gi større 

inntekter til klubben. 

  

ØKONOMI  

Årsregnskapet for 2014 viser et overskudd på kr 118.631,29. Det var budsjettert med et 

underskudd på kr 55.000.  Avviket mot budsjett skyldes i hovedsak at kostnader til lønn, 

reiser og kontorhold er lavere enn budsjettert. Overskuddet foreslås overført egenkapitalen.  

HIL Svømming har en positiv egenkapital pr. 31.12.1014 på kr 754.823,49. Likviditeten til 

klubben er god, pr. 31.12. utgjorde klubbens bankbeholding kr 819.910 ekskl. bankkonto for 

avsatt skatt.  

De viktigste inntektskildene er: 



-          Svømmekurs 

-          Overskudd Mjøssvøm 

-          Sponsorinntekter 

-          Egenbetaling fra svømmerne  

Inntekter fra svømmekurs utgjør kr 782.788.  Av dette er kr 60.000 inntekter fra Gjensidige 

kurs/svømmeaksjonen hvor det ble gjennomført 3 kurs.  

Overskuddet fra Mjøssvøm er på kr 191.699,20 og er sammen med svømmekursene klubbens 

viktigste inntektskilde. Styret er godt fornøyd med resultat fra Mjøssvøm selv om overskuddet 

ble noe lavere enn budsjettert (kr 220.000). Det ble færre påmeldte/antall starter enn vi la til 

grunn i budsjettet, samtidig som en del av kostnadene er faste og i ingen eller liten grad 

avhengig av antall påmeldte.  Det er utarbeidet eget regnskap for Mjøssvøm og det vises til 

dette for nærmere spesifisering.  

I 2014 var Mjøssvøm også den eneste dugnaden hvor inntektene tilfalt klubben.  Inntektene 

fra Jakt- og Fiskedagene og Sykkelbirken er utbetalt som “ lønn” eller dekning av 

treningsavgifter og treningsleir til svømmere som deltok på dugnaden.  Disse dugnadene gir 

dermed ikke noe “pluss” i klubbkassa.  I 2014 har svømmegruppa ikke hatt inntekter fra 

Norsk Tipping dugnad (pakking av materiell).  I mange år har denne dugnaden vært en viktig 

inntektskilde, men Norsk Tipping har lagt om distribusjonen av materiell og mulighet for 

denne type dugnad har dermed falt bort.  

Sponsorinntektene utgjør kr 80.000, og er fra Eidsiva, Sparebanken Hedmark, Smedvig 

Eiendom og Klubben.  I tillegg har vi etter søknad blitt tildelt kr 15.000 i gavemidler fra 

Sparebanken Hedmark.   

Egenbetalinger fra svømmerne er treningsavgifter, årskontingent, lisenser og egenandel 

treningsleir, og utgjør tilsammen ca. kr 220.000.   

De største utgiftspostene for 2014 er:  

-          Lønnskostnader 

-          Leie av basseng/baneleie (står som husleie i regnskapet) 

-          Treningsutstyr, treningstøy, materiell til gjennomføring av kurs (står som rekvisita i 

regnskapet) 

-          Regnskap- og revisjonshonorar 

 

  

Lønnskostnader inkl. feriepenger og arbeidsgiveravgift utgjør kr 702.666,17. Dette omfatter 

lønn til hovedtrener, trenere, svømmeskoleansvarlig og kursinstruktører.  Lønnskostnadene 

har økt i forhold til 2013, dette henger sammen med at kursaktiviteten har økt og utløser flere 



timer lønn for kursinstruktører.  

 

Klubben fikk tilbakebetalt ca. kr 30.000 i forbindelse med at avtale om innskuddspensjon ble 

avsluttet i oktober.  Dette var innskuddsfondets verdi på opphør tidspunktet og saldoen bestod 

av for mye innbetalt inkl. renter fra avtalen ble opprettet 1.7.2006.  Det er inngått ny avtale 

om innskuddspensjon hvor ansatte som har fylt 20 år og har 20 % stilling eller mer er meldt 

inn.  

 

Leie av basseng og baner er en betydelig kostnad for klubben, for 2014 er kostnaden kr 

311.315. Av dette er kr 60.000 leiekostnader i forbindelse med Mjøssvøm.  Den kraftige 

økningen i leiekostnader skyldes at prisen for leie har økt etter utbygging/ombygging av 

Ankerskogen svømmehall, samt at økt kursaktivitet krever flere timer med bassengsleie.  De 

høye leiekostnadene krever at klubben har en høy utnyttelsesgrad i basseng og baner.   

 

Posten Rekvista omfatter treningsutstyr, treningstøy, materiell til gjennomføring av kurs og T-

skjorter til funksjonærer.  Treningstøy blir viderefakturert til svømmerne, men en liten andel 

pr. svømmer samt kostander til trykking blir sponset fra klubben.  Det ble kjøpt inn nye T-

skjorter til funksjonærer (110 stk) til Mjøssvøm, disse lånes ut på stevner og er i klubbens eie 

for gjenbruk.  Dette kostet kr 21.700, kr 7.000 er belastet Mjøssvøm regnskapet.   

 

Varebeholdningen er nedskrevet med ca. kr 24.000 i 2014, dette gjelder ukurant treningstøy 

(gammel sponsorlogo mv.), og annet utstyr som er brukt til premier og noe er solgt til 

svømmerne.  

 

Klubben har også i 2014 brukt litt penger på kurs, opplæring og sosiale aktiviteter. Dette er 

ført på konto for Møter, kurs som til sammen utgjør kr 74.356. Ca. kr 25.000 har blitt brukt til 

møter, kurs, opplæring og sosiale aktiviteter.  Resterende, ca. 50.000 er utgifter til treningsleir 

og samlinger hvor ca. kr 31.000 er viderefakturert svømmerne.  

 

Honorar til regnskapsfører utgjør kr 55.500.  Honorar til revisjon blir viderefakturert fra 

hoved laget og utgjør kr 4.215. 

SVØMMESKOLE 

Det er i 2014 gjennomført 63 kurs med totalt 746 tilgjengelige kursplasser. 609 kursplasser er 

benyttet og det gir i gjennom året 137 ledige kursplasser, med i snitt gir det litt over to ledige 

plasser per kurs. Det er verdt å fremheve at 35 kurs har vært fulle, og 28 kurs har hatt ledige 

plasser. Blant kursdeltakerne er den største andelen barn mellom 6 og 12 år, med 407 

kursplasser og 258 barn. De yngste deltakerne i aldersgruppen 0-5 år har benyttet 110 

kursplasser fordelt på 63 barn.  

 

I løpet av 2014 er det gjennomført flere kurs for voksne, og i alderen fra 20 år og eldre har det 

vært 89 kursplasser som er benyttet av 81 personer i denne aldersgruppen. Her er andel av de 



over 26 år størst med 72 av 81 personer. Totalt blant kursdeltakerne, barn og voksne, har 140 

personer vært påmeldt på to eller flere kurs i 2014. 

 

Klubben har hatt lønnet svømmeskoleansvarlig på deltid som har hatt ansvaret for 

planlegging, gjennomføring og markedsføring av svømmeskolen. Det har vært ca. 13 

instruktører knyttet til svømmeskolen. 

SPORT 

HIL har gjennomført et år med stabil aktivitet i konkurransegruppene. Alle gruppene har trent 

mye sammen i det nye 25 M gjennom året. Det har vært positivt for både trenere og 

svømmere. Vi har hatt tilbud om trening i basseng 8-9 ganger per uke gjennom året. 

Videreføringen av samarbeidet med Elverum har vært positivt. 

Vi deltok på rekruttstevner og approberte stevner i krets/region og A-svømmerne og 

kvalifiserte svømmere reiste på enkelte nasjonale stevner. Vi hadde 1 svømmer på LÅMØ i 

februar (Eivind Aalstad Laakso nr. 17). 

 

Svømmere fra A-partiet har deltatt på treningsleir i Ungarn (Orosháza) i juni, oppstartsleir på 

Hamar i uka før skolestart, samt treningssamling i Hellas i høstferien.  Alle svømmere i har 

hatt tilbud om treningssamling i Ankerskogen med overnatting i HIL-huset i 3 dager i hhv 

vinterferie, påskeferie samt høstferien. Disse samlingene har vært gjennomført sammen med 

Elverum Svømming, slik at vi til sammen har vært ca. 30 svømmere (2/3 fra Elverum og 1/3 

fra Hamar). 

HIL svømming har hatt stabil deltakelse på stevner i kretsen og regionen og flere svømmere 

har vist god fremgang gjennom året med gode plasseringer på nasjonal ranking i flere øvelser.  

 

 

Utvikling kurs

2012 2013 2014

antall kursplasser tilgjengelig 381 240 746

antall kursplasser benyttet 296 226 609

antall personer på kurs 211 179 405

barn 0-5 år 62 29 63

barn 6-12 år 142 141 258

ungdom 13-19 år 2 2 3

voksen 20-25 år 0 1 9

voksne over 26 år 5 6 72



 

MASTERS-GRUPPA 

Masters-gruppa i HIL svømming består av ca. 20 aktive svømmere i alderen 30 – 83 år. 

Gruppa trener 3-4 kvelder i uka og har deltatt på NM i Kristiansand, Nordisk i Poori-Finland 

og København Åbne Mesterskap. 

Svømmerne har hevdet seg bra på alle stevnene og de har tatt med seg medaljer i alle valører 

fra samtlige konkurranser. 

Størst var deltakelsen i NM Masters i Kristiansand i mars hvor en deltok med 11 menn og 3 

damesvømmere. 

Beholdningen etter mesterskapet var 8 gull, 2 sølv og 1 bronse. 

TRIATHLON  

Triathlongruppa ble formelt opptatt i Triathlonforbundet i juni 2014. Triathlongruppa har hatt 

en myk start og det var ved årsskiftet 12 betalende medlemmer. Det er registrert flere 

interesserte som kan komme til i løpet av 2015. Gjennom året har tri-gruppa tatt initiativ til 

flere crawlkurs. I tillegg har det blitt gjennomført en svømmecamp. Disse aktivitetene er 

gjennomført i samarbeid med svømmegruppa. I tillegg har gruppa gjennomført flere mindre 

interne teknikk-kurs/treninger innen løping. Gruppas medlemmer har deltatt på flere stevner. 

For 2015 ønsker tri-gruppa å arrangere et minitriathlon i Ankerskogen og et triathlon til 

høsten. De ønsker også delta i å arrangere en Open Waterkonkurranse i samarbeid med 

svømmegruppa. 

KOMPETANSEHEVING 

Erlend Lystad Karlsen har deltatt på ungdomslederkurs, del I og II i regi av NSF. Ingrid 

Engelsjord og Patrick Engen deltok på ungdomslederkurs, del I. Ingrid Engelsjord har deltatt 

på dommerkurs. Maren Melvold (svømmeskoleansvarlig) har deltatt på Trener og 

lederkonferansen i regi av NSF, Per Myrvang (Svømmeskoleansvarlig) og Anne Marie 

Aalstad Laakso (styreleder) deltok på Kompetansehelg i regi av NSF. Flere av klubbens 

dommere har deltatt på dommersamling i regi av NSF.  

Det er gjennomført 4 instruktørsamlinger for kurslærere og assistenter på Svømmeskolen, 

ledet av hovedtrener Zsolt Katona og Svømmeskoleansvarlig. 

SOSIALE AKTIVITETER 

 

Sosialkomiteen har i 2014 bestått av Berit Lundberg, Anne Gro Eide Hummelvold, Nina 

Moen, Geir Nyutstumoen og Christopher OConnell. 

I 2014 har miljøutvalget organisert aktiviteter utenfor svømmehallen for medlemmene på 

tvers av alle grupper for å bygge et bra sosialt miljø for klubben. 

I vinter var det arrangert en ski dag på Budor for klubb medlemmer. I vår tok klubben en tur 



til Hamar Bowling. Til sommeravslutningen 19 juni var det arrangert isfest i HIL huset, dette 

var populært.  

 

Mot slutten av året var det arrangert vår årlig Julegrøt kveld 03.12. Det var ca. 75 personer 

som kom til julegrøt kvelden i HIL huset. Veldig bra oppmøte og bra stemning for kvelden 

med quiz. 

 

Miljøutvalget synes det har vært et bra oppmøte til sosialt arrangementer fra både barna og 

foreldre.  

DOMMERE 

Vi hadde 13 dommere. Flere har deltatt på samling for dommere Hedmark og Oppland i mai 

2014. Flere av klubbens dommere har bidratt med dømming på ulike stevner gjennom året. 

UTMERKELSER  

På årsmøtet for 2013 ble Eivind Aalstad Laakso tildelt Bo’s pokal. Treningspokalen ble tildelt 

Kristine Konningrud Bergan. 

OPPSUMMERING 

 

Det har vært en positiv utvikling i form av flere aktive i klubben. Økt oppslutning om kurs har 

sørget for at det gradvis rekrutteres flere inn i treningsgruppene via videregående kurs. 

Aktiviteten i konkurransegruppa er stabil og gjennom året har det vært positiv tilvekst av 

yngre svømmere, noe som i stor grad kan tilskrives at vi har svært stabile og godt skolerte 

trenere på alle grupper, samt god tilgang på basseng med akseptable treningstider. Tilvekst av 

voksne kursdeltakere, Masters og triahlonutøvere har beriket gruppa.  

Styret viser til virksomhetsplanen og oppfordre til at det arbeides videre med å bygge opp en 

god svømmeskolen, styrke og stabilisere det organisatoriske rundt driften av klubben, 

inkludert få flere med i aktive utvalg. Det bør legges til rette for å videreutvikle det sportslige 

tilbudet sammen med det stadig økende antall trenere og instruktører, slik at vi får flere aktive 

svømmere på alle nivåer som ønsker å være i klubben over tid. Det er også viktig å sørge for 

at klubben bygger en solid stab med dommere og funksjonærer som kan ivareta planlegging 

og gjennomføre stevner. 

ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING OG DISKRIMINERING 

Arbeidsmiljøet i klubben er å anse som godt. Totalt sykefravær for 2014 har vært på 0%. Det 

er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen under året som er gått. 

Styret har bestått av 4 menn og 4 kvinner.  

Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet. 



 

 

TAKK  

Styret takker alle aktive, trenere, foreldre og andre støttespillere for stor innsats og 

engasjement i 2014. Gjennomføringen av det 30. Mjøssvøm var stor stas!  

 

Hamar, 9.4.2015  

 

Anne Marie Aalstad Laakso     Øyvind Bergan 

Leder    Nestleder  

        

 

Unni Lystad Karlsen        Tommy Eriksen   

Kasserer         Styremedlem 

 

Renate Mosesens        Knut Måløy   

Styremedlem         Styremedlem 

 

Heidi Kronberget Sørskog       Geir Nystumoen 

Varamedlem/styremedlem       Varamedlem/styremedlem  

 

 

 


