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Styret 2015  

Leder: Anne Marie Aalstad Laakso 

Nestleder: Øyvind Bergan  

Kasserer: Bjørn Morten Stubberud  

Styremedlem: Stina Edvardsen   

Styremedlem: Inger Magnes 

Styremedlem: Knut Måløy   

Varamedlem/styremedlem: Heidi Kronberget Sørskog  

Varamedlem/styremedlem: Geir Nyutstumoen 

Valgkomiteen: 

Marie Stenersen  

Torleif Høyvik 

Øvrige nøkkelpersoner: 

Svømmeskoleansvarlig: 

Karoline Brudvik Sanderud, ansatt som svømmeskoleansvarlig, 30% til 30.6.2015. 

Tomasz, ansatt i 40% stilling fra mai 2015 og i 60% stilling fra 1.12.2015. 

Hovedtrener svømming: 

Zsolt Katona, ansatt i 50% midlertidig til 30.08.2015. 

Zoltan Horvath ansatt i 100% stilling fra 1.9.2015. 

Assistenttrenere: 

Vlasta Kuret, trener tilsatt på timer til medio september 2015. Erlend Lystad Karlsen og Karoline 

Brudvik Sanderud, trener tilsatt på timer. 

Regnskap: 

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

Unni Lystad Karlsen har bistått med fakturering og annen bistand gjennom året.  

Representanter Hamar IL hovedlag: 

Kjell Karlsen har sittet i AU til hovedlaget i HAMAR Idrettslag.  

 

 

 



MEDLEMMER 

 

Antall medlemmer totalt er redusert fra 482 i 2014 til 431 i 2015, dvs. en reduksjon på 51 medlemmer 

fra foregående år.  

Ved årsskifte hadde vi 7 svømmere på A-partiet, 11 på B-partiet, 15 på C-partiet og 19 på Rekrutt, 

samt ca. 22 senior/mastersvømmere og 22 triathlon-utøvere. Vi har i tillegg ca 10 tillitsvalgte, 13 

kursinstruktører og andre medlemmer i klubben.  
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STYRETS ARBEID 

Styret har i perioden etter årsmøte i 2015 gjennomført 7 styremøter. Styrets arbeid har i stor grad gått 

med til å legge til rette for aktiviteter og drift, samt oppfølging av personal. I tillegg har klubben 

gjennomført Irene Dalbycup, Mjøssvøm for 31. 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. Styret har gjennom året 

utvidet engasjement til klubbsekretær/svømmeskoleansvarlig og hovedtrener som bidrar til daglig 

oppfølging av daglig aktiviteter og opplæring/kurs. 

Klubben har hatt et sportslig samarbeid med Elverum IL svømmegruppa hvilket omfatter samme 

hovedtrener, felles terminliste og samlinger i vinterferie, påskeferie, oppstartsleir med felles 

hovedtrener. Hovedtrener Zolt Katona sluttet per 30.08 og flyttet tilbake til Ungarn. Zoltan Horvath 

ble tilsatt fra 1.9.2015. Han er i tillegg til hovedtrener. Hamar og Elverum har ikke videreført 

samarbeid på samme nivå etter bytte av hovedtrenere.  

ARRANGEMENT 

Irene Dalby Cup 

I 2015 arrangerte vi to Irene Dalby Cup stevner på Hamar. Lørdag 24. januar og lørdag 24. oktober. I 

januar hadde vi 134 deltakere. I oktober 122 deltakere. 

Det er i år utarbeidet en felles stevne-mal for klubbene som arrangerer IDC. Den sikrer at klubbene 

gjennomfører stevnet noenlunde likt og er en hjelp for klubbene i planleggingen. Stevne-mal og egen 

oversikt over hvordan vi arrangerer IDC på Hamar er lagt som vedlegg i klubbhåndboka. 

Mjøssvøm  

Helga 12.-14. juni arrangerte vi Mjøssvøm. Det var i år 31-års gangen klubben arrangerte stevnet. 

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 2015 fikk vi maten 

levert fra Hamar Catering. Vi serverte mat i tennishallen som tidligere. Overnatting på skoler som 

tidligere. 

Vi fikk gode tilbakemeldinger på gjennomføringen av stevnet og innføring av nye finaler.  

Årets Mjøssvøm hadde samlede inntekter på NOK 534 780 (568 100 i 2014). Overskuddet ble NOK 

196 000 (210 750 i 2014). Det var litt færre deltakere og færre som benyttet seg av til budet om 

overnatting og bespisning.  

ØKONOMI  

Årsregnskapet for 2015 viser at gruppa hadde NOK 1 796 141, 74 i inntekter i 2015 (NOK 1 821 689, 

13 i 2014) og samlede driftskostnader på NOK 1 986 789,98 (NOK 1 718 768,84 i 2014). Hensyntatt 

finansposter gir det et underskudd på kr 182.015,70. Det var budsjettert med et underskudd på kr 

100.050.  Avregning av tilskudd gjennom Hovedlaget for 2015 er ikke hensyntatt, da dette ikke var 

avregnet da årsregnskapet for 2015 ble utarbeidet. For året 2015 forventes det å utgjøre ca. 72 000.  



De viktigste inntektskildene er svømmekurs, egenbetaling fra svømmerne, overskudd fra Mjøssvøm 

og sponsorinntekter/dugnader. 

Avviket mot budsjett skyldes i hovedsak økte kostnader til lønn/personal og administrative kostnader. 

Lønnskostnader inkl. feriepenger og arbeidsgiveravgift utgjør kr 920 610,77 en økning på til sammen 

NOK 217 945 inkludert sosiale kostnader og pensjonskostnader. Dette omfatter lønn til hovedtrener, 

trenere, svømmeskoleansvarlig/klubbsekretær og kursinstruktører. I høst 2015 har vi brukt ekstra 

ressurser på omlegging av svømmeskolen for å få bedre kvalitet og fleksibilitet for kursdeltakere. 

Ekstraordinære lønnskostnader til dette formålet er avsatt frem til juni 2015. Da vurderes ordningen 

med utgangspunkt i aktivitet- og inntektsnivået.  

Underskuddet foreslås dekket av egenkapitalen. HIL Svømming har per 31.12.2015 en positiv 

egenkapital på NOK 572 807,78. Likviditeten pr. 31.12. 2015 utgjorde klubbens bankbeholding NOK 

698 635,17 ekskl. bankkonto for avsatt skatt.  

SVØMMESKOLE 

Det er i 2015 gjennomført kurs for voksne og barn. Som tabellen viser er det færre registrerte personer 

på kurs i 2015 enn i 2014. Flere av fjorårets kursdeltakere er flyttet over til treningspartier og er derfor 

gått ut av denne statistikken. Det har vært færre voksne på kurs i 2015 enn i 2014. Klubben har i 

tillegg gjennomført 8 Gjensidigekurs i forbindelse med Svømmeaksjonen. 

 

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

gjennomføring og markedsføring av svømmeskolen. Stillingen ble utvidet våren 2015 og i desember 

2015 for å kunne videreutvikle Svømmeskolen og ivareta løpende daglige oppgaver i klubben. Det har 

vært 13 instruktører knyttet til svømmeskolen. 

KONKURRANSEGRUPPA 

Det har vært et år med stabil aktivitet i konkurransegruppene med tilbud om trening inntil 8 økter i 

vann per uke. De yngste svømmerne har deltatt på alle IreneDalbyCup stevnene (rekruttstevner) som 

er arrangert. Deltakerantall fra Hamar har varierte mellom 10-14 svømmere som er omtrent som 

tidligere år. Vi har deltatt på andre rekruttstevner og approberte stevner i krets/region og A- og B 

svømmerne reiste på enkelte nasjonale stevner. Vi hadde 1 svømmer på LÅMØ i februar 2015 og på Jr 

NM i Bergen og på UM i Alta, Eivind Aalstad Laakso. Zoltan Horvath meldte overgang til Hamar IL i 

september og hadde per 31.12.2015 beste tid i Norge 50m bryst (langbane). 

 

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

uka før skolestart. Ingrid Harkinn og Kirsti Sletten deltok på Åpen samling for Funksjonshemmede i 

Bergen i november. Alle svømmere i har hatt tilbud om treningssamling i Ankerskogen med 

KURS 2012 2013 2014 2015

antall kursplasser tilgjengelig 381 240 746 655

antall kursplasser benyttet 296 226 609 464

antall personer på kurs 221 179 405 335

barn 0-5 år 62 29 63 77

barn 6-12 år 142 141 258 208

ungdom 13-19 år 2 2 3 7

voksen 20-25 år 0 1 9 2

voksen over 26 år 5 6 72 41



overnatting i HIL-huset i vinterferie, høstferie og påskeferie. Noen av 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). 

 

MASTERS-GRUPPA 

Masters-gruppa i HIL svømming består av ca. 20 aktive svømmere i alderen 30 – 85 år. Gruppa trener 

3-4 kvelder i uka og har deltatt på NM i Oslo (12 svømmere), Nordisk på Færøyaene (12 svømmere) 

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. Masters-gruppa i HIL svømming tok 13 

individuelle gull i NM Masters i Oslo. 

TRIATHLON  

Triathlongruppa ble formelt opptatt i Triatlonforbundet i juni 2014. Triathlongruppa hadde 

ved 22 betalende medlemmer i 2015, og har ved utgangen av mars 2016 18 betalende 

medlemmer. Gjennom året har tri-gruppa tatt initiativ til flere helgesamlinger og ukentlig kurs 

i crawl. Disse aktivitetene er gjennomført i samarbeid med svømmegruppa. I tillegg har 

gruppa arrangert Ankerskogen Mini-Tri og bidratt med funksjonærer på trimkarusellen på 

Jessnes der det ble arrangert triathlon for de som ønsket. Gruppas medlemmer har deltatt på 

flere stevner. For 2016 ønsker tri-gruppa å arrangere et Minitriathlon i Ankerskogen for andre 

år på rad, og et triathlon til høsten. Sistnevnte i samarbeid med svømmegruppa, 

Triatlonforbundet og lokalt næringsliv. De ønsker også delta i å arrangere en Open 

Waterkonkurranse i samarbeid med svømmegruppa. 

KOMPETANSEHEVING 

Tomasz Koryl og Karoline Brudvik Sanderud (Svømmeskoleansvarlig) og Anne Marie Aalstad 

Laakso (styreleder) deltok på Kompetansehelg i regi av NSF. Vi arrangerte kretsdommerkurs våren 

2015. Det er gjennomført instruktørsamlinger/møter for kurslærere og assistenter på Svømmeskolen, 

ledet av Hovedtrener og Svømmeskoleansvarlig. 

SOSIALE AKTIVITETER 

Sosialkomiteen har i 2015 bestått av Anne Gro Eide Hummelvold, Nina Moen, Geir Nyutstumoen og 

Christopher O’Connell. I 2015 har miljøutvalget organisert aktiviteter utenfor svømmehallen for 

medlemmene på tvers av alle grupper for å bygge et bra sosialt miljø for klubben. I vår tok klubben en 

tur til Hamar Bowling. Til sommeravslutningen ble det arrangert isfest i HIL huset, dette var 

populært. Det ble avholdt avslutningfest for Zolt Katona i slutten av august med stor oppslutning. Mot 

slutten av året var det arrangert vår årlig Julegrøt kveld. Miljøutvalget synes det har vært et bra 

oppmøte til sosialt arrangementer fra både barna og foreldre.  

DOMMERE 

Vi hadde 14 dommere. Flere av klubbens dommere har bidratt med dømming på ulike stevner 

gjennom året. Det ble gjennomført dommerkurs i Hamar våren 2015. 

UTMERKELSER  

På årsmøtet for 2014 ble Johanne Nyutstumoen tildelt Bo’s pokal. Treningspokalen ble tildelt Helena 

Eshaghi. 

 



OPPSUMMERING 

Medlemstallet per 31.12.2016 viser at det har vært noe lavere antall deltakere på kurs i 2015, men økt 

oppslutning om kurs i 2014 har sørget for at det gradvis rekrutteres flere inn i treningsgruppene via 

videregående kurs. Klubben har flere med lisens enn hva vi har hatt tidligere.  

Styret har valgt å bruke økte personalressurser på hovedtrenerstilling og til trenere, samt økt 

svømmeskoleansvarlig/klubsekretærstillingen for å videreutvikle svømmeskolen og det 

organisatoriske rundt driften av klubben enn det som var forutsatt i budsjettet for 2015. 

Styret er oppmerksom på at årsregnskapet viser et større underskudd enn budsjettert for året og har 

iverksatt tiltak for å balansere økonomien for 2016. 

ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING OG DISKRIMINERING 

Totalt sykefravær for 2015 har vært på 0,1 %. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på 

arbeidsplassen under året som er gått. Styret har bestått av 5 menn og 3 kvinner. Virksomheten 

forurenser ikke det ytre miljøet. 

TAKK  

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

2015!  

Hamar, 30.3.2015  

Anne Marie Aalstad Laakso     Øyvind Bergan 

Leder    Nestleder  

   

Bjørn Morten Stubberud       Stian Edvardsen   

Kasserer         Styremedlem 

 

Ingrid Mangnes        Knut Måløy   

Styremedlem         Styremedlem 

 

Heidi Kronberget Sørskog       Geir Nystumoen 

Varamedlem/styremedlem       Varamedlem/styremedlem  

 

 

 


