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Styrets sammensetning 
 

Leder: Jørn Idar Westby 

Nestleder: Espen Aasheim 

Sekretær: Margrete Karterud 

Kasserer: Marianne Sundbakken 

Styremedlemm: Ida Margrethe M. Kjeldsberg 

Varamedlem: Ariana Balsam 

Valgkomité: Mia T. Nielsen og Hanne Aasheim 

Revisorer: Rune Østhus og Dag Solhaug 

 

Sportslige funksjoner og andre verv: 

Hovedtrener: Hamid Reza 

Leder sportslig utvalg: Vidar Kjelsrud 

Øvrige medlemmer sportslig utvalg: Hamid Reza, Ariana Balsam 

Representant i idrettsrådet: Vidar Kjelsrud 

25m basseng komitè: Vidar Kjelsrud og Rune Østhus 

 

Styrets arbeid 
 

Styremøter 

Det er avholdt 9 styremøter hvor 29 saker er behandlet. 

 

Spesielle oppgaver 

Styret har det siste året jobbet med å komme seg inn i systemer bla «Klubbadmin» som 

brukes av idrettsforbundet. Klubben har tatt i bruk faktura program fra «Klubbadmin» for å 

gjøre jobben lettere for kasserer. 

 

Det jobbes for å implentere GDPR (personvern) i klubben, dette er vi snart i mål med. Frist 

for å få dette ferdig er 25 mai 2019. 

 

Styrets medlemmer har vært på møter/seminar ved flere annledinger, i regi av ØTIP, 

idrettsforbundet, svømmeforbundet og media. Det har kommet frem bekymringer for 

fremtiden i idretten i form av frivillig arbeid. 

  

Idrettsforbundet jobber med en større omstukturering, som vi ikke har klar oversikt over om 

vil berøre oss som klubb. Det er derfor viktig for all idrett i Østre Toten å ha god kontakt med 

forbundet gjennom hele prossesen. 

 

 

Aktivitet 

Klubbens aktivitete har og er å lære mennesker og svømme. Dette er noe våre trenere og 

instuktører jobber med, og får gode resultater. 

 

Klubben jobber for at alle skal føle seg velkommen og inkludert. Vi har trenere og 

instuktørere som ivartar dette på en god måte. 

 

Klubben har vært på flere svømmestevner med gode resultater siste år og det jobbes godt med 

rekruttering av nye medlemmer, vi har venteliste på barn som vil lære å svømme. I 2019 er 

det planlagt treningstur til Spania og det er 37 påmeldte til denne turen. 



 

 

 

Klubben jobber for å få en svømmehall til Østre Toten. Det er utfordringer av forskjellige 

karakterer, men utgangspunktet er å realisere prosjektet. 

 

Det jobbes for å skaffe flere sponsorer til klubben, vi er ikke helt i mål enda. 

 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Klubben hadde ikke satt seg noen overordnet mål for sesongen som var, men på generelt 

grunnlag jobbes det godt i alle ledd. 

 

Sportslige aktiviteter 
Svømmestevner og treningssamlinger 2018: 

•  LÅMØ Kvaliken, Lørenskog/Rælingen (LÅM-gruppe) 

• Fredriksborglekene, Sarpsborghallen (LÅM- gruppe) 

• Ås Open, LÅMØ kvalik, Nordbytun (LÅM- gruppe) 

• LÅMØ Øst 2018Nordtvet (LÅM-gruppe) 

• Gjøvik Open, Gjøvik (Rekrutt, Elite og A/B/C- gruppe) 

• Asker vårstevne, Holmen (Elite og A/B- gruppe) 

• Mjøssvøm, Hamar (Elite og A/B- gruppe) 

• GIFFI Open Høst, Slattum (Rekrutt og A/B/C- gruppe) 

• Julesvøm, Elverum (Elite og A/B -gruppe) 

• Arena Open, Lambertseter (LÅM-gruppe) 

Resultater og utvikling 

Vi startet året med LÅMØ-kvalik i Lørenskog/Rælingen, Fredriksborglekene og Ås Open. I år 

ble to svømmere kvalifisert til LÅMØ ved å ha godkjent tid på de 5 øvelsene som svømmes i 

LÅMØ. En i 2006 klassen og ei i 2007 klassen. En svømmer i 2004 klassen måtte i år 

kvalifiseres med poengsum sammenlagt på de 5 øvelsene, blant de 24 beste i landsdel øst. 

Hun endte på 28. plass som er veldig bra i vår landsdel, men kom ikke med til LÅMØ. 

Våre deltager i LÅMØ fikk 25. plass i 2006 klassen og 40. plass i 2007 klassen. Det skal sies 

at landsdel øst er den tøffeste landsdelen å konkurrere i blant alle landsdeler i Norge.  

Gjøvik Open er vårt nærmeste stevne geografisk og vi deltok med 21 svømmere på 

hovedstevne og 26 på rekruttstevne. Rekruttlagene fikk 1. og 2. plass. Vi fikk 2. plass på 

damestafetten. Flere personlige rekorder.  

På Asker vårstevne, Holmen, hadde klubben 2 svømmere med. De satte flere personlige 

rekorder og fikk gode plasseringer blant annet 2 førsteplasser og 2 andreplasser.  



 

 

Mjøssvøm er vårens høydepunkt for klubben, 7 svømmere deltok fra Elite, A og B gruppe. Vi 

fikk gode resultater og flere personlige rekorder, selv på langbane.   

I år byttet vi ut Fjellsvøm, Gjøvik, med GIFFI Open i Slattum. Bred deltagelse både på 

rekrutt- og hovedstevnet, 12 svømmere på hovedstevnet. Mange personlige rekorder og gode 

plasseringer. Blant annet 8 førsteplasser og 6 andreplasser. 

Julesvøm på Elverum er et stevne for Elite, A og B gruppe. Vi deltok med 9 svømmere. 

Mange personlige rekorder og gode plasseringer. 

Lambertseter var siste stevnet klubben deltok på før jul. Klubben hadde i år med 3 svømmere 

som deltok for å kvalifisere seg til LÅMØ 2019. Sterke personlige rekorder og en er alt klar 

for LÅMØ. Vi er på vei inn mot et spennende 2019! 

Øvrige aktiviteter 

I juni holdt klubben gratis kurs for barnehagebarn, 6-åringer som startet på skolen etter 

sommeren. Klubben drifter folkebadet på Skreia ungdomsskole har er forpliktet seg til å ha 

badevakter og billettører som jevnlig deltar på kurs. Flere ganger i løpet av året ble det 

avholdt flere kurs i «Livredning i vann» og i hjerte- og lungeredning(HLR). Klubben hadde 

sitt første ordentlige klubbstevne i Tranberghallen den 24. november som en 5-års markering 

av klubben. Det ble en fin markering for klubben der mange møtte opp og bidro. 

 

Økonomi 
Klubbens har en sunn økonomi.  

Vi har blant annet ansvaret for folkebadet på Skreia, som gir betydelig inntekt til klubben. 

Dette har gjort at klubben blant annet kan sponse startlisenser for klubbens svømmere på 

stevner. 

 

Medlemstall 
Medlemstall ved utgangen av 2018 er 297. 

 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner 0 97 17 0 13 127 

Menn 3 134 20 1 8 166 

Totalt 3 231 37 1 21 293 

 

Medlemsutvikling 

 

 2015 2016 2017 2018 

Totalt 202 240 280 293 

 


