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Styrets arbeid
Det er avholdt 5 styremøter i løpet av 2022:

● 1.april
● 8. juni
● 6. september
● 11. oktober
● 17. november

Styrets viktigste arbeide er å følge opp svømmeskolen slik at barn og unge får
mulighet til svømmeopplæring og å utøve svømming som en idrett. Etter at 2 av
våre instruktører og vakt sluttet på grunn av videre skolegang så ble det ansatt 2
nye instruktører og en ny vakt.
Alle instruktører har gjennomført obligatorisk trenerattest fra Norges Idrettsforbund.
Kommunen ønsket å stenge svømmehallen november, desember 2022 og januar
2023 for å spare strøm. Styret protesterer på dette forslaget gjennom artikkel i Aust
Agder Blad samt brev til kommunen. Kommunens forslag ble heldigvis trukket.

Svømmeskolen ble stiftet 7 september 1972 så i 2022 ble
svømmeklubben 50 år. Vi fikk ikke gjennomført en feiring i
2022, men styret fikk planlagt og lagt til rette slik at det ble
gjennomført en fin markering lørdag 11. februar 2023. En
oppsummering av dette arrangementet kommer i årsmelding
for 2023.

Det ble lagt ned innsats for å skaffe midler til utstyr og å gjennomføre
jubileumsfeiringen. Sparebanken Sør støttet oss med kr 15.000,- for å gjennomføre
jubileumsmarkering.

Det ble designet og laget nye t-skjorter til vakt og instruktører.



Hjemmesiden oppdateres med den viktigste informasjonen www.risorvarden.no. I
tillegg bruker styret SMS og e-post fra Trygg i Vann samt Facebook for å sende ut
informasjon til våre medlemmer.
Medlemmer av styret var til stede under informasjonsmøte om reguleringsplanen
på Kjempesteinsmyra, holdt av Risør kommune. Deler av møtet handlet om
planene om ny svømmehall og utfordringene rundt dette i forhold til økonomi og
infrastruktur i nærområdet. Styret har gitt tilbakemelding til kommunen.

Aktiviteter
Svømmeskolen
Klubben har i 2022 hatt partier på følgende nivå i svømmeskolen: Småbarn (Hval,
Skilpadde, Pingvin, Selunge, Hai). Mellomparti som vi kaller Pir og Havhesten for
viderekomne svømmere. Informasjon om kravene til de ulike merkene finnes på
http://tryggivann.no/

Antall påmeldte ved svømmeskolen 2022:

Parti Første halvår 2022 Andre halvår 2022

Småbarn 26 27

Mellomparti (Pir) 10 15

Viderekomne (Havhesten) 5 5

Småbarnsvømming med
foresatte

22 25

Totalt 63 72

Følgende har vært ansatt for å drive svømmeskolen:

● Malin H. : Leder svømmeskolen
● Vakt: Azizullah Sultani (Abu) (første halvår)
● Vakt: Kamal Ghanem (andre halvår)
● Instruktører:

○ Johanne Romundstad Eriksen (første halvår)
○ Linnea Paust-Varga (første halvår)
○ Sofie Sjaavaag
○ Hanna Halvorsen
○ Øystein Paulsen Olsen (andre halvår)
○ Simen Danielsen (andre halvår)

Alle de minste barna som deltar på svømmeskolen får utdelt diplom og/eller pins etter

http://www.risorvarden.no
http://tryggivann.no/


avsluttet semester.

Andre aktiviteter
Voksentrimmen har gjennomført treninger hele 2022. Det er 18 medlemmer på
voksentrimmen og veldig bra oppmøte på treningene.
Idrettsrådet arrangerte «idrettens dag» lørdag 27 august. Svømmeklubben stilte med
vakter og holdt bassenget åpent for mange svømmeglade barn.
Klubben var tradisjon tro representert i borgertoget 17. mai.

Sosiale aktiviteter
Svømmeklubben arrangerte sosial familietur for barn og foresatte til badeparken i
Langesund søndag den 12.juni. Det var påmeldt 46 barn og voksne som koste seg
med aktiviteter i vannet og med gratis pizza til lunch.

Svømmestevner
I 2022 har svømmeskolen deltatt på flere svømmestevner. Det er gledelig at flere og
flere ønsker å være med på stevner. Det er både sosialt og en fin anledning til å teste
sine svømmeferdigheter og sette sine personlige mål.

● Svømmestevne Møglestuhallen i Lillesand søndag 30. oktober. Det var ni som
stilte til start (bilde) og for de aller fleste var dette første gang de var med på et
stevne. Barna svømte 25 og 50 meter fri. Alle satte personlige rekorder.

● Svømmestevne i Stintahallen i Arendal 20.november 2022. Det var fire som
deltok på stevnet.

Årsmøte
Til årsmøtet som ble avholdt 24. mars møtte 8 personer - stort sett styrets nye og gamle
medlemmer. Det var ingen innspill til sakslista fra medlemmene. Det var ingen innkomne
saker utenom de ordinære årsmøtesakene. Under årsmøtet gjorde Gustav Henriksen
oss oppmerksom på at svømmeklubben er 50 år i 2022.



Økonomi
Vi har fortsatt praksisen med å ikke arrangere dugnad, loddsalg eller lignende, noe
mange andre klubber baserer mye av sin økonomi på. I stedet får vi en del inntekter
gjennom å tilby tidsavgrensede svømmekurs til definerte målgrupper i tillegg til ordinær
kursvirksomhet. Vi ønsker å få våre inntekter gjennom å gjøre det vi er best på, å bidra
til at barn, unge og voksne blir bedre svømmere.

Det var budsjettert med et underskudd på kr 61.540,-, men underskuddet ble  på
36.098,12 kroner. En del av dette skyldes noe høyere aktivitet og flere deltakere på
svømmeskolen. Vi har også mottatt eksterne midler/gaver til utstyr og sosiale aktiviteter.
Tross underskudd har klubben god økonomi.

Medlemstall
Det var 91 registrerte medlemmer i Trygg i Vann og Styreweb (voksentrimmen) i
utgangen av 2022.

Alder 0-5 år 6-12 år 13-19 år >20 år Totalt

Kvinner 18 22 2 7 49

Menn 12 18 1 11 42

Totalt 30 40 3 18 91

Resultatregnskap med balanse Se eget vedlegg.
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