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Styrets sammensetning 

Leder: Tone Tveten 

Nestleder: Natalia Rystad 

Sekretær: Siv Hege Olafsen 

Styremedlem: Ingeborg Kårtvedt, medlemsansvarlig 

Styremedlem: Jarle Olafsen, stevneansvarlig 

Styremedlem: Jannicke Tobiassen, bevertning 

Styremedlem:  Jannicke Morken, oppmann ABC 

Styremedlem: Sten Are Sandbeck, oppmann rekrutt 

Vara styremedlem: Tom Ivar Holm 

 

Regnskapsansvarlig: Roger Brenna 

Valgkomité: Ubesatt 

Revisorer: Unni Kopland og Lydia Smith 

 

Kontrollutvalg: Glenn Fossum og Tor-Egil Nilsen 

 

Styrets arbeid 

Klubben har 200 registrerte betalende medlemmer pr 31.12.2022 jfr. Idrettsregistreringen, se tabell 

1. Antallet medlemmer har gått opp igjen etter et nedgangsår. Interessen for nybegynnerkurs har 

vært noe økende i 2022, pr nå har vi tre nybegynnerpartier og det er ventelister for å begynne på 

disse. 

 

2022 har vært ett bedre svømmeår enn 2021, da vi har sluppet de store covid-begrensningene. 

Stevner har blitt gjennomført selv om det ikke ble like mange stevner som årene før covid. 

Modumrekrutten og Modumsvøm ble gjennomført som planlagt, og hadde ingen begrensninger i 

tillatt påmeldinger. På grunn av smittevernrestriksjoner måtte årsfesten i 2022 utsettes, men klubben 

fikk avholdt denne på Tyrifjord Hotell i mars.  

 

2022 var også et år med stor lønnsvekst. For at klubben sine trenere ikke skulle ligge alt for langt 

under naboklubbene i lønn, måtte timelønnen deres økes noe. 

 

Styremøter 

Styret har i 2022 hatt 10 møter der sakene som er diskutert og besluttet har omhandlet  

• gode treningstilbud 

• samhold i trenergruppa 

• aktiviteter for svømmerne utenom treningene 

• årsfest 

• diverse andre viktige saker.  

Enkelte styremedlemmer er også kurset i henhold til sine verv. Oppgavene for hvert verv er 

oppdatert og tydeliggjort.  

 

Årsmøtet 

Årsmøtet ble avholdt 16.mars kl. 17:30  på Furumo.  

Det ble valgt ny leder til styret (Tone Tveten), nestleder (Natalia Rystad) og ny medlemsansvarlig 

(Ingeborg Kårtvedt) under møtet. I tillegg ble det valgt vara styremedlem (Tom Ivar Holm). For 

første gang på flere år ble alle styreverv besatt. 

Det ble også valgt et kontrollutvalg bestående av Glenn Fossum og Tor-Egil Nilsen. 
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Planlagte aktiviteter 

Modum svømmeklubb hadde i styreperioden planlagt/gjennomført følgende arrangement: 

1. Årsfest - gjennomført 

2. Årsmøte - gjennomført 

3. Påsketreningssamling - gjennomført 

4. Modumsvøm - gjennomført 

5. Sommeravslutning - gjennomført 

6. Rekruttsamling - ikke gjennomført 

7. Modumrekrutten – gjennomført 

8. Sponsorsvøm - gjennomført 

9. Klubbmesterskap - gjennomført 

10. Juleavslutning – gjennomført (sammen med klubbmesterskap) 

 

 

Årsrapport MSK Oppmann ABC og litt D 

Endelig er vi tilbake i «normale» former på stevnene igjen etter korona. Svømmerne våre er fortsatt 

ivrige på approberte stevner, men de har blitt noen færre. Dette skyldes hovedsakelig at de eldste 

har flyttet klubb på grunn av skole, og tilsiget av nye konkurransesvømmere har stoppet litt opp i 

koronaperioden. 

Klubben sender en lønnet trener som er der for MSK sine svømmere på alle stevner som er satt opp 

i terminlisten. Dette er en god løsning som gjør at alle svømmerne skal føle seg trygge, og at de har 

noen å spørre og hjelpe seg under stevnene. Klubben dekker også startkontingenten for alle startene 

til svømmere i MSK og Glitre MSK på de stevnene som er satt opp i terminlisten. Dette er for at 

alle svømmere skal ha lik mulighet til å delta på stevner. 

Årets beste enkeltprestasjon er fra Antonina Biegaijlo som kom med på regionslaget, og tok me-

dalje i NM. Klubben hadde også med 4 svømmere som kvalifisere seg til LÅMØ. Der ble Sigve 

Bergan best i sin årsklasse for LÅMØ Sør, og tok med seg hele 4 gull og 1 sølv hjem. Oppmannen 

føler seg derfor sikker på at tilsiget av ivrige flinke svømmere fra Modum Svømmeklubb vil 

komme. 

Påmelding til stevnene har så langt vært via mail til Oppman, som sender inn påmeldingsfil via Vic-

toria. Dette er veldig tungvint, og det er lett for å bli feil system. Vi i MSK har da besluttet at vi, 

som alle andre svømmeklubber, skal gå over til påmelding via Medley.no i løpet av den nærmeste 

tiden. Her melder foreldrene direkte på sine barn til stevnene som klubben har valgt ut til terminlis-

ten.  

Her er en oversikt over de approberte stevnene MSK har deltatt på i 2022 

Navn Dato Jenter/ Gutter 

Nyttårstevnet i Hokksund 09.01.2022 AVLYST 

Asker open 11-13.01.2022 4/6 

Eknessvøm 20.02.2022 7/6 

LÅMØ Sær. Porsgerunn 18-20.03.2022 1/3 

NM masters 2022 1-3.04.2022 0/1 

Bergen Swim Festival 1-3.04.2022 2/0 

Modumsvøm 02.04.2022 3/10 

Marinlyst Open 06-08.05.2022 6/6 

NM Langbane 7-10.07.2022 3/1 

Asker Høststevne Jaked Cup 2-4.08.2022 1/0 
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Åpningstevnet Hokksund 11.09.2022 3/7 

Lambergseter Open 23-24.09.2022 1/4  

Bergmannsvøm Kongsberg 15-16.10.2022 5/7  

Slottsfjell Open – Jaked Cup 4-6.11.22 3/5 

Hallingsvøm Gol 13.11.2022 2/4 

NM  Kortbane 2022 17-20.11.2022 2/1 

Fjordsvøm 26.11.2022 3/3 

Bærum open 2022 2-4.12.2022 0 

Horten Open 2022 3.12.2022 3/4 

 

MSK Oppmann for ABC parti Jannicke Morken 

 
 
Rekruttoppmann – årsrapport 2022. 

Året har vist en gradvis tilbakevending til normal etter pandemi. Ett rekruttstevne (BK) ble 

arrangert med restriksjoner. Trening på rekruttpartiene har gått som normalt. Partiene i lille 

bassenget G og F, samt E i store bassenget har blitt fylt opp igjen, og vi ser et gradvis økende 

antall svømmere fra disse partiene som deltar på rekruttstevner. 

 
MSK svømmere har deltatt ved følgende rekruttstevner i 2022: 

 
STEVNE DELTAKERE JENTER/GUTTER LAGSTARTER  INDIVIDUELLE ØVELSER 
     
VÅR     
BK 10 4/6 2 43 
ØESK 1 5 1/4 2 23 
Eknes 5 3/2 2 18 
     
HØST     
Modum 14 5/9 5 56 
ØESK 2 8 4/4 3 30 
Lier 7 4/3 2 30 

 
*Drammen Svømmeklubb arrangerte ikke eget rekruttstevne dette året. 

 

Trener har vært tilstede på alle stevner. 

Rekruttoppmanns oppgaver i forbindelse med rekruttstevner har vært å motta invitasjon, sende ut 

invitasjoner til partiene DEFG, motta påmeldinger, registrere i Victoria, melde på til arrangørklubb, 

engasjere trener, organisere deltagelse på stedet, motta, registrere og sende ut resultater. 

Det er i dette arbeidet etterstrebet god kommunikasjon og informasjon med foresatte og 

trenere, samt å gi våre yngre svømmere gode svømmeopplevelser og mestringsfølelse. J 

Rekruttoppmann har ellers deltatt på styremøter, rigging mm. av egne arrangementer, samt 

diverse forefallende. 

 
- Sten Are Sandbeck, rekruttoppmann MSK 

 

Masters 

Masters har fra mars 2022 hatt normale treningstider. 

 

Vanntrim 

Vanntrim har fra mars 2022 hatt trening hver torsdag, som tidligere år. 
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Årsmelding fra stevneansvarlig 

 

Stevnekomité 

Jarle Olafsen, leder 

Tom Ivar Holm 

Sten Are Sandbeck 

Siv Hege Olafsen 

 

Det har i løpet av 2022 blitt arrangert Modumsvøm, Modumrekrutten og klubbmesterskapet. Det 

ble veldig vanskelig å få tak i nok dommere for å få gjennomført Modumsvøm. Det var mange 

dommere som hadde sluttet siden deres barn ikke var aktive lenger, og det var lite eller ingen 

rekruttering av dommere under pandemien. Det ble skaffet et minimum av dommere for å kunne 

gjennomføre stevnet, og dette var med god hjelp av Buskerud Svømmekrets. Modumsvøm ble også 

gjennomført med et minimum antall dugnadsarbeidere/funksjonærer. Dette er nok også et resultat 

av at tidligere gode dugnadsforeldre ikke er tilgjengelige lenger siden barna har sluttet i MSK. Det 

var gjennomsnittlig antall påmeldte på stevnet, og det var mange som kom til sitt første åpne stevne.  

Rekruttstevnet ble også gjennomført som normalt. Her hadde vi ingen dommere tilstede, og Petter 

Koch (hovedtrener) hadde rollen som startdommer. Antall påmeldte var ganske likt som foregående 

år, men det var en del utøvere som meldte avbud på grunn av sykdom stevnedagen. 

Klubbmesterskapet ble avholdt som tidligere år, med juleavslutning og grøtservering. Det ble 

registrert tider for utdeling av fliser under kommende årsfest, og det ble kåret verdig klubbmester 

for 2022. 

 

Jarle Olafsen, MSK stevneansvarlig 

 

 

 

Årsmelding fra MSK bevertningsansvarlig 

 

Bevertningskomité 

Jannicke Tobiassen, leder  

Laila Fossum 

Rina Stabel 

 

Arrangementet som MSK har bidratt med servering til i løpet av 2022. Hyggelig å fungere som 

normalt etter covid-19. 

 

Årsfest 13. Mars 2022. 

Avholdt på Tyrifjord hotell, servering av lasagne m/tilbehør. Klubben betaler mat og 1 brus til 

svømmerne. Foresatte og søsken betaler for seg selv. 

Kaker bakes på dugnad av klubben, og må leveres i resepsjon ved ankomst. Dette i tråd med 

mattilsynets regler. Hotellet sørger for servering av kakene mot betaling. Kaffe kan kjøpes av de 

som vil ha. 

Det var loddsalg, utdeling av fliser, og pokaler for ulike innsatser gjennom året. 

 

Modumsvøm  2. Februar  2022 

Rigget kiosk i 1.etg 

Salg av baguetter, kaker, frukt, saft, smoothie og kaffe/te. 
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Påske:  (bevertningskomiteen ikke involvert) 

Bytting av påskeegg i 2.etg etter trening. 

 

Sommeravslutning 13. Juni  2022 

Lånte grill av Furumo. 

Servering av pølser, burgere m/tilbehør og saft til svømmerne fortløpende etter trening.  

Foresatte hadde mulighet til å kjøpe. 

 

Modumrekrutten 17. September  2022 

Ledelsen på Furumo har bestemt at brus, kaffe og pølser må kjøpes i lokalets faste kiosk i 

svømmehallen. 

MSK rigget kiosk i 1.etg. og solgte kaker, baguetter, pizzasnurrer, frukt, smoothie og saft. 

 

Sponsorsvøm 14. November  2022 

Servering av vafler (forhåndsstekte) i 2.etg. til alle svømmere etter trening. 

 

Klubbstevne 5. Desember  2022 

Grøt hentet ferdig varmet på Tyrifjord hotell.  

Grøtservering, saft, twist og pepperkaker i 2.etg. fortløpende etter at svømmerne er ferdige. 

Foresatte klan kjøpe. 

 

Mvh.Jannicke Tobiassen, leder for bevertningskomite. 

 

 

 Kommentarer til regnskapet for Modum svømmeklubb 2022 

 
 Konto  Konto navn  2022  2021  2020  
3110  Salgsinntekter, avgiftsfrie  -2 620,00  -380,00  -5 290,00  

3120  Sponsorinntekter  -35 000,00  -30 000,00  -31 506,00  

3150  Egenandel kunder  -50 277,50  -36 280,00  -23 900,00  

3200 Salgsinntekt -44 766,13  Ny konto i 2022   

3210  Annonseinntekter  0,00 0,00  0,00  

3295 Motkonto  8 026,30  Ny konto i 2022   

3300  Stevneinntekter  -56 200,00  -3 150,00  0,00  

3400  Norsk Tipping  -34 347,28  -31 403,05  -36 761,20  

3410  Offentlige tilskudd  -97 842,00  -154 446,00  -149 089,00  

 Salgsinntekter -313 026,61 -255 659,05  -246 546,20  
3620  Leieinntekter Målplater  -6 000,00  -6 000,00  -6 000,00  

3900 Annen (Purregebyr Tripletex)  -35,00  Ny konto i 2022   

3910  Treningsavgift  -63 701,97  -64 779,00  -38 950,50  

3911  Treneravgift  -51 853,00  -52 927,00  -30 609,50  

3912  Treningsavgift Masters  -16 080,00  -1265,00  -10 120,00  

3913  Treningsavgift Vanntrim  -28 750,00  0,00  -13 225,00  

3914  Kursavgift Nybegynner  -113 005,08  -99 829,00  -68 305,00  

3915  Kursavgift Andre  0,00  0,00  0,00  

3920  Medlemskontingent aktiv  -31 801,20  -27 400,00  -28 800,00  

3921  Medlemskontingent andre  -1 000,00  -1 000,00  -1000,00  

3930  Lisenser  -12 500,00  -10 300,00  -11 900,00  

3950  Kiosksalg  -35 596,22  -6 174,78  -2 935,34  

3960  Dugnad  -4 515,00  -3 000,00  -560,00  

3970  Julekalendere  0,00  0,00  0,00  

3971  Jul – loddsalg  -43 500,00  -24 374,00  -57 618,00  

3990  Sponsorsvøm  -5 000,00  0,00  -27 000,00  

3999  Diverse inntekter  -114 526,90  -38 054,80  -32 148,00  

 Annen driftsinntekt -527 864,37 -335 103,58  -329 171,34  
4000  Lisensavgifter  11 400,00  Ny konto i 2022   
4010  Startkontingent klubbstevner  3 400,00  650,00  1 500,00  
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4020  Startkontingent kretsstevner  24 200,00  13 900,00  25 000,00  

4030  Startkontingent nasjonale stevner  3 300,00  2 800,00  0,00  

4040  Startkontingent internasjonale stevner  6 100,00  2 100,00  0,00  

4050  Andre utgifter stevner  10 874,00  7 678,00  28 004,00  

4100  Stevneutgifter egne stevner  2 500,00  0,00  0,00  

4110  Innkjøp varer, avgiftsfritt  21 698,70  836,46  2 980,50  

4200  Treningsutgifter – halleie  0,00  0,00  1 658,53  

4210  Samlinger leire  0,00  27 596,00  3 550,00  

4220  Velferdstiltak/sosiale arrangement  24 606,00  5 217,30  28 049,76  

4230  Toppidrett  74 643,00 98 126,00  13 202,00  

 Varekostnad 182 721,70 158 903,76  103 944,79  
5000  Lønn til ansatte  269 072,70  Ny konto i 2022   
5010  Faste lønninger  Ny konto i 2022 211 699,20  128 774,65  

5020  Feriepenger  27 744,00  Ny konto i 2022   

5190  Påløpne feriepenger  Ny konto i 2022  21 593,33  11 911,03  

5330  Godtgj. Til styret- og bedriftsforsam.  15 700,00  11 392,00  5 571,00  

5395  Annen  3 126,00  Ny konto i 2022   

5900  Trenerhonorar etter regning  198 970,00  148 357,00  149 032,00  

5920  Yrkesskadeforsikring  2 424,00  1 568,00  1 522,00  

5960  Gaver til ansatte  0,00  0,00  1395,72  

 Lønnskostnad 517 036,70 394 609,53  298 206,40  
6540  Inventar  16 750,00  477,20  0,00  

6550  Driftsmaterialer  87 995,21  26 095,94  5 549,40  

6560  Rekvisita  657,40  0,00  0,00  

6610  Serviceavtaler/abonnement  8 951,25  2 320,00  10 195,00  

6800  Kontorrekvisita  1 432,80  156,00  1 351,20  

6840  Aviser, tidsskrifter, bøker mv.  500,00  500,00  500,00  

6850  Administrative kostnader  0,00  0,00  0,00  

6860  Møter, kurs, oppdatering mv.  2 900,00  1 550,00  1 500,00  

6940  Porto  0,00  360,00  0,00  

7021  Vedlikehold tidtakeranlegg  784,90  982,88  0,00  

7100  Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig  18 868,00  37 884,00  16 851,00  

7305  Kostnader julekalendere  755,00  993,86  4 194,80  

7310  Kostnader kiosksalg  8 940,90  3 522,83  573,11  

7315  Kostnader dugnad  0,00  0,00  0,00  

7410  Kontingenter  3 700,00  3 100,00  4 300,00  

7420  Gaver/premie  43 044,25  3 984,30  9 463,00  

7421  Gave til veldedig formål  0,00  0,00  6 750,00  

7500  Forsikringspremier  5 221,00  5 085,00  4 946,00  

7600  Lisensavgifter og royalties  Ny konto i 2022  14 800,00  2 250,00  

7770  Bank og kortgebyrer  638,25  427,00  574,77  

 Annen driftskostnad 201 138,96 102 239,01  68 998,28  
8040  Renteinntekter, skattefrie  -3 120,00  -1 512,00  -2 549,00  

8060  Purregebyr, kunder  0,00  0,00  0,00  

8130  Gebyr bank  3 630,47  2 632,00  4 144,00  

 Årsoverskudd / Underskudd 60 218,26 66 109,67  -102 973,07  
 Tabell som inneholder alle inntekts- og utgiftskontoer for tre siste år. 
 

Årsresultat viser et underskudd på kr. 60 218,26  

 

Sum inntekter: 844 010,98  

Sum utgifter: 904 229,24  

 

Regnskapet ble flyttet til ny leverandør Tripletex 01.01.2022.  

Regnskapet for 2022 og 2021 er direkte sammenlignbare. Kontoplanen er standardisert, så det skal 

være enklere i fremtiden å få mer sammenlignbare tall, slik at inntektskontoer har tilhørende utgifts-

kontoer, og slik at det skal være enkelt å se om aktiviteten går med over- eller underskudd. Triple-

tex har noen endringer i kontoplan, så det har kommet til nye kontoer, disse er merket i oversikten 

over. 3200 salgsinntekt (standard konto ved fakturering, 3295 motkonto, 3900 annen, 4000 lisens-

avgifter (7600 lisensavgifter utgår), 5000 lønn til ansatte (5010 faste lønninger utgår), 5020 ferie-

penger (5190 påløpte feriepenger utgår), 5395 annen.  
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Det er et negativt resultat for året 2022.  

Første del av året 2022 har vært krevende pga. Korona pandemien. Det har til tider vært treningsfor-

bud, og i perioder var svømmehallen stengt, og stevner avlyst. Og frafall av medlemmer i alle al-

derstrinn i årene 2020 og 2021. Dette vises i både inntekter og utgifter, og det har vært vanskelig å 

følge budsjettet. Men vi ser stor pågang av nye medlemmer utover i året 2022.  

 

Konto 3410 inneholder; Modum kommune tilskudd kr 8 000, LAM midler 2022 kr 37 684, Moms-

kompensasjon kr 52 158.  

 

Vi har mottatt gave til allmennyttig formål kr 50 000, gave til formål kr 30 000, gave til formål kr 

15 000 fra Sparebankstiftelsen sparebank 1 Modum. Gave til formål kr 10 000 fra Sparebankstiftel-

sen DNB. Disse gavene er ført på 3999 Diverse inntekter.  

 

Konto 3150 inneholder egenandelene fra treningsleirer, rekruttleir, egenandelene ved stevnedelta-

kelser inkludert toppidrett, og egenandeler for voksne i forbindelse med årsfest og juleavslutning.  

 

Konto 3200 inneholder beløp fakturert for konto 3150 kr 15 200, konto 3990 kr 18 402.  

 

Konto 4230 Toppidrett dekker ”andre utgifter stevner” for de svømmerne som er registrert i Glitre 

SK/ MSK.  

 

Konto 5330 (Godtgj. Til styret- og bedriftsforsam.). I vedtak fra årsmøtet, får styremedlemmene 

halv pris på trening/trener- avgiftene pr år, for sine barn.  

 

NIFs Klubbadmin. Det gjelder medlemsregister, kommunikasjon med medlemmene, og fakturering 

av medlemskontingenter, treningsavgifter, lisenser og loddsalg.  

 

Faktura for halleie, har vi ikke mottatt i 2022.  

 

Per 31.12.2022 har vi kr 8 250 i utestående fordringer i Klubbadmin. Det hviler noe usikkerhet 

rundt dette tallet. Dette tallet er hentet fra rapport over fakturaer vi har purret opp. Og kan inneholde 

noen feilregistreringer. I tillegg, utestående fordringer for sponsorsvøm 2022 kr 3 002. Følger dette 

opp videre i 2023. Vi regner ikke med å avskrive noen vesentlig del av dette beløpet.  

 

Et viktig arbeid fremover vil være å holde driftkostnadene lavest mulig, og det må jobbes aktivt for 

å øke inntektene eks. sponsorer, dugnad, se på muligheten for økte treningsavgifter og egenandeler.  

 

På utgiftssiden må det arbeides med å holde kostnadene i forbindelse med stevnedeltakelse lavest 

mulig. Eksempelvis å sjekke ut billigste reisealternativer, behovet for voksne som er med på stevner 

blir vurdert og at kostnader til bespisning foregår på rimeligste måte. Dette er viktige tiltak for å be-

vare en stabil økonomi i fremtiden.  

Klubben har en oversiktlig økonomi og har gått med overskudd tidligere år, og bygd opp god likvi-

ditet.  

Med stabil medlemsmasse og god etterspørsel for svømmeopplæring bør det være realistisk med et 

overskudd i 2023.  
 

Roger G Brenna  

Regnskapsansvarlig 
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Medlemstall for 2022 

Da tiltakene rundt Koronaen ga seg i begynnelsen av 2022, så var det mange som ville melde barna 

sine på svømming, og ventelistene for de minste fylte seg opp.  

Vi begynte derfor høsten 2022 med lange ventelister.  

Trenerne i det lille bassenget jobbet iherdig med å få partiene tilbake til normalen etter koronaen, 

noe de lyktes godt med. Mange ble dermed flyttet oppover til det store bassenget, og innad i det lille 

bassenget i løpet av høsten. Dette resulterte i at vi fikk en del ledige plasser fra N2 og oppover. 

Høsten 2022 hadde vi alle født 2014 og senere på prøve svøm. På denne måten fikk vi de eldste ut 

av ventelistene, og kunne tilby dem en plass i klubben.  

Vi avsluttet året med lange ventelister for N1 partiet, men også ventelister for prøvesvømming, da 

det stadig kom flere som meldte seg på utover høsten. Vi vil derfor fortsette jobben med å få ned 

ventelistene inn i 2023.  

Modum svømmeklubb hadde 165 betalende medlemmer i 2022. 

 

Medlemsutvikling de siste 10 årene 

  2012 2013 2014 2015 2016 2020 2021 2022 

Kvinner  117 114 96 105 99 78 72  

Menn  102 88 106 106 115 77 67  

Totalt  219 202 202 211 214 155 139 165 

 

Ingeborg Hove Kårtvedt, medlemsansvarlig 

 

Trenerkabalen 2022 

 

Petter Koch har hatt ansvar som hovedtrener, og er ansvarlig for treningene til A- og B-partiene. Før 

sommeren hadde Petter hjelp av Frode Jørgensen til 2 av de 4 treningene til A- og B-partiene, og 

etter sommeren tok Roger Skretteberg over for treningene til Frode Jørgensen.  

 

Anette Moholdt og Aleksandra Stenmo fungerte som trenere for C- og D-partiene fram til 

sommeren 2022. På høsthalvåret fikk Anette ansvaret for begge partiene, og fikk hjelp av Rodney 

Brown Tveten til noen av treningene. 

  

Øyvind Nordbø fungerte som trener for E-partiet på vårhalvåret, og Jørn Myhre tok over som trener 

for E-partiet etter sommeren 2022. 

 

Cassandra Jakobsen er hovedansvarlig for å trene F, G- og nybegynnerpartiene, og har to 

hjelpetrenere for svømmeopplæring; Melker Bergan og Philip Kolsrud. Rodney Brown Tveten har 

vært tilkallingsvikar.   

 

 

Parti Trener 

A-parti 
• Petter Koch 

• Roger Skretteberg 

B-parti 
• Petter Koch 

• Roger Skretteberg 

C-parti 
• Anette Moholdt 

• Aleksandra Stenmo/(Rodney Brown Tveten) 
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D-parti 
• Anette Moholdt 

• Aleksandra Stenmo/(Rodney Brown Tveten) 

E-parti • Øyvind Nordbø/Jørn Myhre 

F-parti 

• Cassandra Jacobsen 

• Melker Bergan 

• Philip Kolsrud  

• Rodney Brown Tveten (tilkallingsvikar) 

Nybegynner 1 

• Cassandra Jacobsen 

• Melker Bergan 

• Philip Kolsrud  

• Rodney Brown Tveten (tilkallingsvikar) 

Nybegynner 2 

• Cassandra Jacobsen 

• Melker Bergan 

• Philip Kolsrud  

• Rodney Brown Tveten (tilkallingsvikar) 

Nybegynner 3 

• Cassandra Jacobsen 

• Melker Bergan 

• Philip Kolsrud  

• Rodney Brown Tveten (tilkallingsvikar) 

G-Parti 

• Cassandra Jacobsen 

• Melker Bergan 

• Philip Kolsrud  

• Rodney Brown Tveten (tilkallingsvikar) 

 

Trenerkabalen har i 2022 vært utfordrende. Flere av trenerne har sluttet pga. utdanning/jobb, og det 

har vært vanskelig å rekruttere nye trenere. I 25-metersbassenget var ikke partiene fylt opp med 

svømmere, og løsningen på trenermangelen ble at trenerne har trent flere partier samtidig.  

 

Trenerlønninger og kontrakter: 

Timelønnen til trenerne for C-, D-, E-, F- partiene og N-partier har blitt oppjustert. Med henblikk på 

avlønning og kontrakter har nestleder samarbeidet både med leder, regnskapsansvarlig og oppmann 

om dette. Politiattester fra trenere og de med verv i klubben er oppdaterte. 

 

Utvalget er fornøyd med at det satses på at klubben skal ha kompetente trenere i alle ledd, og at vi 

sammen med hovedtrener har som mål å arrangere en treningsleir i løpet av 2023. 

 

Nestleder har jobbet med å oppdatere arbeidskontrakter til trenere, oppdatere politiattester og 

motivere trenere til å fullføre trenerattester. Mange trenere har allerede fullført trenerattest, men 

enkelte mangler fremdeles. 

 

Utvalg 

Buskerud Svømmekrets – svømmeutvalg 

• Tone Tveten og Natalia Rystad 

Modum Idrettsråd 

• Tone Tveten og Natalia Rystad 

 

Kretsdommere i MSK 
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Etternavn  Fornavn  Autorisert til:  

Sand Kristin B.K. 31.12.2022 

Biegajlo Ewa 31.12.2023 

Rystad Natalia 01.01.2025 

 

 

Utdanning og kursing 

Det har vært flere muligheter for kurs i 2022. De fleste har blitt varslet via e- post, trenere eller 

ved personlig henvendelse. Noe interesse har det vært, men skole, eksamener eller annet har 

kommet i veien. Vi håper at flere utøvere benytter seg av utdanningstilbudene i 2023. Dette er viktig 

for klubben med tanke på rekruttering og drift i framtida. 

 

Navn Kurs Organisasjon Dato 

Cassandra Jacobsen Trenerattest Barn  Norges idrettsforbund og Olympiske og 
Paralympiske Komite 

19.12.2022 

Melker August Bergan Trenerattest Barn  
Ikke startet 

Norges idrettsforbund og Olympiske og 
Paralympiske Komite 

19.12.2022 

Roger Skretteberg Trenerattest 
ungdom 

Norges idrettsforbund og Olympiske og 
Paralympiske Komite 
 

19.12.2022 

Rodney Brown Tveten Trenerattest Barn Norges idrettsforbund og Olympiske og 
Paralympiske Komite 
 

19.12.2022 
 

Petter Koch Trenerattest Barn 
 

Norges idrettsforbund og Olympiske og 
Paralympiske Komite 
 

19.12.2022 
 

Petter Koch Trenerattest 
ungdom 
 

Norges idrettsforbund og Olympiske og 
Paralympiske Komite 
 

19.12.2022 
 

Petter Koch Trenerattest 
voksen 
 

Norges idrettsforbund og Olympiske og 
Paralympiske Komite 
 

19.12.2022 
 

Jørn Myhre Trenerattest barn 
Ikke startet 

Norges idrettsforbund og Olympiske og 
Paralympiske Komite 
 

19.12.2022 
 

Kolsrud Philip Roman Trenerattest barn 
Ikke startet 

Norges idrettsforbund og Olympiske og 
Paralympiske Komite 
 

19.12.2022 

Natalia Rystad Dommerkurs Norges svømmeforbund 25.09.2022 

 

Fokus framover blir å rekruttere flere dommere og instruktører, noe som viser seg være mere vrient. 

 

Natalia Rystad, nestleder. 

 

 

Livredningsprøve 

Alle trenere har gjennomført denne i 2022 

 

Avtaler 

Avtale med furumo svømmehall er oppdatert i 2022. 
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Lønnsavtaler med trenere er oppdatert i 2022, unntatt avtalen med hovedtrener. 

 

 

 

AVSLUTNING 

 

Styret i Modum Svømmeklubb takker alle aktive, tillitsvalgte og medhjelpere for god innsats i 

2022! 

 

2022 har vært et bedre år for svømmeklubben enn de to foregående årene. Medlemstallet er på vei 

opp, og det er stor pågang til nybegynnerkursene. Det tar litt tid å få erstattet de svømmerne i de 

høyere partiene som sluttet under pandemien, og derfor kan det ta litt tid å treningsinntektene opp 

det nivået det var før pandemien.  

 

Vi håper 2023 blir et bra år for svømming! 

 

 


