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1. Årsberetning 2020 for BK Svømming
BK Svømming er en klubb som favner medlemmer som driver svømming enten som mosjon eller konkurranse
idrett. Organisasjonen er med i allianselaget I. L. Bergkameratene (IL-BK). BK Svømming er medlem i
Buskerud Svømmekrets og Norges Svømmeforbund.
Klubben har også ansvaret for svømmeopplæring for barn og voksne i samarbeid med Norges Svømmeforbund
gjennom BK Svømmeskole.

1.1

Styrets kommentar

Styret vil takke for et utfordrende men allikevel bra år i BK Svømming.
Fra og med mars 2020 endret vår svømme hverdag seg drastisk fra hva vi er kjent med i forbindelse med
innføring av COVID-19 restriksjoner i Norge. Dette påvirket alle; svømmere, svømmeskolen, trenere og
instruktører, foreldre/foresatte og styret i BK-Svømming.
Styret har i perioden mars – desember 2020 brukt mye tid på å tilpasse aktiviteten i klubben til de enhver tid
gjeldende regler. Dette har vært krevende, men også givende, da vi ser hvor viktig tilbudet i BK-Svømming er
for våre medlemmer. Vi har ikke hatt frafall utover det som er normalen i løpet av et svømme år og det er vi
veldig glade for.
Heldigvis gjorde bedring i smittetallene utover sommeren sitt til at svømmere fikk deltatt på leir i Rollag og
på noen stevner, deriblant vårt eget Bergmannsvøm, før det igjen ble stengt ned for arrangementer for idretten.
Vi ser tilbake på et år der vi mener vi har gjort mye for å opprettholde et godt tilbud. Styret vil berømme våre
fast ansatt trenere for fleksibilitet og for å få til treninger når svømmehallen stengte ned. Vi må også berømme
svømmerne for å holde motivasjonen oppe til å møte opp på treninger i hele perioden hvor det har vært få
stevner å trene mot. Svømmerne har også tatt utfordringen med alternativ trening i perioder med stengt
svømmehall på strak arm.
De fleste av BK-Svømming sine inntektsbringende dugnader har ikke latt seg gjennomføre i 2020 pga.
COVID-19. Vi vil allikevel takke foreldre/foresatte for innsats i de få dugnadene vi har gjennomført.
Det å inneha styreverv er også en dugnadsoppgave, og det til enhver tid sittende styre har ingen mulighet til å
utføre alle oppgaver alene. Her må vi dra lasset sammen, slik at vi unngår for stor belastning på enkeltpersoner.
Styret i BK Svømming jobber for best mulig forhold for svømmere og medlemmer.
En viktig samarbeidspartner for BK Svømming er betjeningen i svømmehallen som hjelper oss når vi trenger
bistand med lokalitetene. Vi setter stor pris på det gode samarbeidet med Hall Sjef Annette Skogmo og hennes
medarbeidere.

2. Styrets sammensetning
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Nina Arndal
Vidar leirvik
Sergio Mosqueira
Catherine Rinnan
Kjetil Hostvedt
Gunn-Marit Storum
Per Wollebæk
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3. Styrets arbeid
Styret har i perioden jobbet med faste og nye oppgaver.

3.1

Faste oppgaver

3.1.1 Styremøter
Det er avholdt 11 Styremøter i perioden 14.01.2020 – 8.12.2020.
3.1.2 Daglig drift
Styrets leder, nestleder og styremedlemmer har alle oppgaver knyttet til daglig drift av BK Svømming i tillegg
til styrevervet.

3.2

Spesielle oppgaver

Under spesielle oppgaver beskrives oppgaver som er av betydning og saker som har tatt mye av styrets tid.
Herunder beskrives også deltagelse på andre organisasjoners møter (idrettskrets, samarbeidsutvalg, særkrets
osv.)
3.2.1 Allianselaget Bergkameratene
Leder, Nina Arndal, har i perioden representert BK-Svømming i Allianselaget IL BK og deltatt på styremøter.
3.2.2 Samarbeidsutvalget i Buskerud Svømmekrets (SU)
Styret skal være representert på alle SU møter i Buskerud svømmekrets v/leder og/eller nest leder.
Det har i 2020 ikke vært noen aktivitet i SU i Buskerud. Ledervervet har normalt gått på tur mellom klubbene
i Buskerud Svømmekrets.
Normalt diskuteres saker som:




Terminliste med planlegging og fordeling av stevner
Planlegging og gjennomføring av Dommerkurs og trenerkurs på ulike nivåer
Videreføring av Glitre Svømmeklubb

Det nye Styret i BK-Svømming bør ta initiativ til å gjenoppta samarbeidet i SU i Buskerud Svømmekrets. Det
er også nødvendig å bestemme hvordan overgangen Buskerud/Viken skal håndteres.
3.2.3 Kongsberg Idrettsråd
BK Svømming har i perioden ikke vært representert i styret i Kongsberg Idrettsråd. Styremedlem Gunn-Marit
Storum har deltatt på et møte i KIR.
3.2.4 Arbeid med ny Svømmehall
Styret har i perioden holdt oss orientert om planlegging av ny Svømmehall i Kongsberg Kommune. Kjersti
Morseth Hallerud har sagt seg villig til fortsatt å være en ressursperson/sparringspartner inn i dette arbeidet.
Rådmannen i Kongsberg har bestilt en utredning av fremtidens svømmeanlegg i Kongsberg av Kongsberg
Kommunale Eiendom (KKE). Denne utredningen er igangsatt av KKE, og de har hyret inn et ekstern
konsulent som gjennomfører utredningen på vegne av KKE
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Kongsberg Idrettsråd (KIR) har gitt KKE informasjon om at BK Svømming skal involveres i arbeidet med
utredningen. KKE/ekstern konsulent vurderer når og på hvilken måte BK-Svømming involveres.
BK-Svømming har sendt innspill til kulturanleggsplanen, dette har også blitt sendt til KKE.
BK-Svømming har i perioden ikke blitt kontaktet av KKE.
BK-Svømming har i perioden bedt om å få delta på møte i Kongsberg Kommune for å legge fram klubben
sine innspill i forbindelse med ny svømmehall.
Det nye styret i BK-Svømming oppfordres til å fortsette involveringen i arbeidet med ny svømmehall.
3.2.5 LÅMØ Sør 2020
Styret besluttet i 2019 å søke Norges Svømmeforbund om å være Teknisk arrangør av LÅMØ Sør i 2020.
BK ble tildelt dette stevnet. Vidar Leirvik var prosjekt leder for LÅMØ Sør 2020 og Merete Kjøniksen var
prosjektmedarbeider. Nina Arndal satt i prosjektgruppa som representant fra Styret. Det ble lagt ned mye arbeid
i forberedelser til dette regionale stevnet og vi så fram til gjennomføring 13. – 15. mars 2020.
Dessverre ble stevnet besluttet avlyst, 12. mars, dagen før åpningen pga. nedstigning av Norge ifm COVID19. Stevnet ble besluttet utsatt til 2021, BK svømming fikk muligheten til å fortsatt stå som arrangør, noe vi
påtok oss ansvaret for.
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4. Aktivitet BK-Svømming
BK-Svømming har hatt god aktivitet i alle grupper gjennom hele 2020.

4.1

Treningsgrupper

BK Svømming har 8 grupper for barn og ungdom som ønsker å svømme. Gruppene er inndelt etter ferdighet,
egne ambisjoner og alder. De ulike gruppene er:









Rekrutt
K4
K3
K2
K2S
K1
U Gruppa
Masters

4.1.1 Rekrutt
Dette er et tilbud til barn som ønsker å ha svømming som sin idrett. Rekruttering skjer enten via svømmeskolen,
da de som er ferdige med kurs der får tilbud om å fortsette i BK Svømming på Rekrutt, eller via henvendelser
til klubben. Rekrutt trener en del men har også lek og moro. Det arrangeres rekruttstevner for de som er
interessert i å konkurrere, men dette er ikke et krav. Rekrutt har tilbud om 3 svømmetreninger i uka.
4.1.2 K4
K4 er rekrutter som er ekstra ivrige. Svømmerne kan alle svømmeartene og teknikkene. Treningen har fokus
på finpuss av teknikk i tillegg til å lære svømmere hurtighet. Disse vil være med på rekruttstevner og/eller
approberte stevner. K4 har tilbud om 4-5 svømmeøkter og 2 basistreninger i uka.
4.1.3

K3

Dette er klubbens breddegruppe, med svømmere som ønsker å satse aktivt mot LÅMØ og andre konkurranser,
for svømmere som ønsker å kombinere svømming med andre aktiviteter og for svømmere som kun ønsker å
holde seg i god form. K3 har tilbud om 5-6 svømmeøkter og 2 basistreninger i uka.
4.1.4 K2
Dette er gruppa for svømmere som har svømt aktivt i flere år og som ønsker å satse på svømming. Svømmerne
har mye treningstid og satser spesielt mot LÅMØ. De har tilbud om svømmetrening 7 ganger per uke og styrke/ basis trening 3 ganger per uke.
4.1.5 K2S
Dette er gruppa for svømmere som satser på sprint og for dem som vil trene 4 treninger i uken. Partiet er for
dem som ikke satser 100 % mot Norgestoppen, men som vil være med videre i miljøet og som liker å trene
svømming og som fortsatt vil ha kontakt med miljøet.
For K2S gjelder:
• Tilbud om 4 svømmetreninger og 2-3 landtreninger i uka.
• Krav 50% oppmøte, basert på personlige oppsett fra trener.
• Teknikk, mye fart og «spenning».
• Deltar på approberte stevner, også utenfor kretsen.
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• Tilbud om å delta på̊ treningsleir utenfor nærområdet.
• Kan ha som å kvalifisere seg til UM, Nordsjø, jr-NM og Sr-NM
4.1.6 K1
På K1 trener svømmere som er på, eller sikter mot, et NM nivå, enten individuelt eller for stafettdeltakelse.
Svømmerne har mye treningstid og yter ekstra for å delta i konkurranser på nasjonalt nivå. De har tilbud om
svømmetrening 8-9 ganger per uke og styrke-/ basistrening 3 ganger per uke.
4.1.7 U Gruppa
4 aktive voksne og et barn. Trener 1 dag i uka/onsdag med trener. Ingen stevnedeltagelse i 2020.
4.1.8 Masters
Masters baserer seg på egentrening. Masters trener fast mandager, onsdager og torsdager. I tillegg har de 1 –
2 baner av på lørdager før svømmeskolen. BK-Triatlon trener svømming sammen med Masters. For dette
betaler de det samme som Masters i treningsavgift.
4.1.9 Barn med spesielle behov
Som en del av samarbeid mellom BK-Svømmeskole og kommunens integreringsseksjon tilbys det
vannaktivisering av barn med spesielle behov.
4.1.10 Synkron
Fra høsten 2013 har det ikke vært aktivitet innenfor Synkron svømming i BK-Svømming. Dette har heller ikke
vært etterspurt. Styret ser det som lite sannsynlig, med dagens kapasitet og tilgjengelighet på timer i bassenget,
at dette er en aktivitet som kan gjenopprettes ved en eventuell forespørsel.

4.2

Trenere/Instruktører og Dommere

4.2.1 Trenere/Instruktører
BK Svømming har i 2020 hatt følgende trenere
Lennart Roy Kleppe
Rune Flåthen
Ingvild Beate Brekke
Celina Engebretsen
Gunhild Muggerud
Magnus Midtun
Marius Skjerve

Hovedtrener med ansvar for K1, K2S og K2
(Ansatt fra 01.05.2018)
Ungdomsutvikler med ansvar for K3, K4 og Rekrutt
(Ansatt fra 01.02.2019)
Trener Rekrutt
Trener Rekrutt
Trener Rekrutt
Trener K3 og K4. Vikar.
Vikar

Styret takker trenerteamet for god innsats i 2020.
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4.2.2 Dommere
BK Svømming hadde pr. 31.12.2020 følgende ressurser på dommer siden:
Forbundsdommer:
Kretsdommer:

Daniel Omsland
Sergio Mosqueira
Nils Ivar Pedersen
Henning Hallerud
Tron Munz
Nina Arndal

BK Svømming har fortsatt behov for å øke antall dommere i klubben. 01.01.2019 kom en regelendring som
sier at klubber må ha minimum 5 kretsdommere for å få lov til å arrangere stevner.
Klubben må derfor jobbe aktivt for å få flere foreldre til å ta dommerkurs. I 2020 har kretsen ikke arrangert
noen dommer kurs. Dette grunnet COVID-19.
Klubben ser fortsatt behov for å øke antall dommere for å være robuste i forhold til den nye regelen, og ser at
det i 2021 vil bli arrangert kurs og at vi har foreldre som er interessert.

4.3

Kurs og Konferanser

4.3.1 Trener 1 kurs
Ingvild Beate Brekke og Celina Vettestad har gjennomgått den digitale delen av Trener 1 kurs, men venter på
den praktiske delen gjennom NSF. Det vil skje våren 2021.
4.3.2 Trener 2 Kurs
BK-Svømming har ingen aktuelle kandidater til Trener 2 kurs
4.3.3 Trener 3 Kurs
BK-Svømming har ingen aktuelle kandidater til Trener 3 kurs.
4.3.4 Konferanser
Lennart Kleppe var på World Aquatic Clinic konferanse i Lund utenfor Malmø 8-12 januar 2020.
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Stevner

Tabellen under lister Rekrutt- og Approberte stevner BK-svømming har deltatt på ila 2020.
Kun 9 stevner mot 38 i 2019 grunnet forbud mot å arrangere stevner pga. COVID-19.
Stevne:

Dato:

Kommentar/deltagelse:

Nyttårsstevnet ØESK, Hokksund

05.01.2020 (1 dag)

BK 22 stk Glitre/BK 8 stk

Poseidon Jaked Cup

17.01.2020 (3 dager)

BK 10 stk Glitre/BK 4 stk

Asker Open, Asker

07.02.2020 (3 dager)

BK 24 stk Glitre/BK 8 stk

Eknes svøm, NESK, Nedre Eiker

16.02.2020 (1 dag)

BK 6 stk

Poseidon Telemark svøm

12.09.2020 (2 dager)

BK 10 stk Glitre/BK 6 stk

Bergmannsvøm

10.10.2020 (1 dag)

BK 35 stk Glitre/BK 8 stk

Olavslekene

10.10.2020 (2 dager)

BK 1 stk

NM Ungdom 2020, Tromsø

16.10.2020 (3 dager)

Glitre/BK 2 stk

Nordsjøstevnet, Stavanger

30.10.2020 (3 dager)

BK 2 stk Glitre/BK 7 stk

4.4.1 BK Rekruttstevne
Se tabell for historikk på deltakelse:
BK Rekruttstevne 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Antall Klubber
6
6
9
6
6
8
7
8
8
Antall Deltakere
86
77
128
80
82
110 122
108 108
Antall Starter
288 249 435 285 355 405
485 389 370

4.4.2 Bergmannsvøm
Se tabell for historikk på deltakelse:
Bergmannsvøm
Antall Klubber
Antall Deltakere
Antall Starter

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10
12
12
17
18
14
13
10
14
23
22
84
131 128 161
198 197 178 139
214 234 247
327 450 417 666 658 750 639 483 692 837 771

4.4.3 Idrettslige resultater
2020 var et meget magert år med tanke på stevner på grunn av COVID-19 pandemien. De fleste
svømmestevner ble avlyst pga. nedstengninger og forbud mot arrangementer. Vi hadde med 2 stk, Elin
Birkeland Le-viet og Ida Leirvik, til Ungdoms-NM i Tromsø. I tillegg så hadde vi ganske mange med i
Nordsjøstevnet med mange gode resultater 2 stk fra BK og 7 stk fra Glitre BK. Resultater er beskrevet under.
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LÅMØ Sør 2020 Kongsberg 13. – 15. Mars
Avlyst pga. COVID-19.
BK hadde 24 kvalifisert svømmere, 10 jenter og 14 gutter, noe vi er svært fornøyde med.
Tabellen under viser historikk ifm. LÅMØ Sør deltagelse.
LÅMØ SØR
Antall kvalifiserte
Antall som deltok

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1
4
10
19
15
15
17
22 19
23
24
1
4
10
19
14
13
17
20 17
22
0

ÅM Oslo (Speed) 30. Mai – 01. Juni
Avlyst pga. COVID-19.
NM JR/SR langbane Bergen 02 – 05. Juli
Avlyst pga. COVID-19.
NM Ungdom (UM) Tromsø 16. – 18. Oktober
Her hadde vi med 2 deltagere fra Glitre/BK med individuelle krav, samt en svømmer i tillegg som deltok på
stafettlagene til Glitre. Det var Elin Birkeland Le-viet og Ida Leirvik.
Det ble ingen perser, men mange tider rett over persene, som viser at de er på rett vei.
Nordsjøstevnet i Stavanger 30 oktober – 01 november.
Vi hadde med 2 stk fra BK Tuva Arndal og Vilde Engene. I tillegg så hadde vi med 7 stk Glitre/BK svømmere
Ivar M. Forbord, Sanna Sembsmoen-Schleiss, Sebastian F. Markussen, Maja Arndal, Elin B. Le-viet, Ida
Leirvik og Trym V. Sørensen.
Det ble mange gode resultater med bl.a. 3 gullmedaljer til Vilde Engene på 50, 100 og 200 Butterfly i sin
årsklasse. 4`de plass til Ivar på 200 Butterfly og 6`plass på 200 Medley, Sanna nr.5 på 200 Rygg og Sebastian
nr.5 på 200 Rygg.
Her er plasseringene:
BK:
Vilde Engene nr.1 på 50 Butterfly, nr.1 på 100 Butterfly (krav til UM og jr-NM), nr.1 på 200 Butterfly (krav
til UM), nr.9 på 50 Fri og nr.9 på 100 Fri
Tuva Arndal ble nr.16 på 50 Bryst
Glitre/BK:
Ivar M. Forbord nr.4 på 200 Butterfly, nr.6 på 200 Medley, nr.8 på 400 Medley, nr.8 på 100 Medley, nr.12 på
100 Butterfly og nr.21 på 50 Butterfly.
Sanna Sembsmoen-Schleiss nr.5 på 200 Rygg, nr.8 på 100 Rygg, nr.12 på 50 Rygg, nr.16 på 50 fri, nr.16 på
100 Medley og nr.20 på 100 Fri.
Sebastian F. Markussen nr.5 på 200 Rygg, nr.8 på 100 Rygg, nr.12 på 50 Rygg, nr.15 på 50 Fri og nr.18 på
200 Fri.
Maja Arndal nr.8 på 400 Fri, nr.15 på 50 Fri og nr.16 på 100 Fri.
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Elin B. Le-viet nr.9 på 100 Bryst og nr.28 på 50 Butterfly.
Ida Leirvik nr.10 på 400 Fri og nr.13 på 200 Fri.
Trym V. Sørensen nr.10 på 50 Butterfly, nr.10 på 100 Fri, nr.13 på 50 Fri og nr. 14 på 100 Bryst.
NM JR og SR Kortbane Porsgrunn 12. – 15. November
Avlyst pga. COVID-19.

4.5

Klubbstevner

Klubbstevne kombinert med sommeravslutning i juni ble avlyst pga. COVID-19.
Klubbstevne kombinert med juleavslutning ble arrangert gruppevis, dvs. K1, K2, K2S i første gruppe og K3,
K4 og Rekrutt i andre gruppe, 12. desember. Etter klubbstevnet var det grøt, saft og pepperkaker i kafeen.
Arrangementene var kun for svømmere og trenere. Det ble delt ut priser og var en hyggelig avslutning som ble
satt pris på.

4.6

Svømmeleire

BK-Svømming har arrangert/deltatt på følgende leire i 2020:
4.6.1 Vinterferieleir 23.02 til 28.02 Løkken i Danmark
I vinterferien fikk alle født 2008 og eldre tilbud om treningsleir i Løkken. Fra BK så deltok det 20 svømmere
på leir. Rune og Lennart var med som trenere og Ellen Kvandal var med som reiseleder.
4.6.2 NM leir – 17.06 til 02.07 i Torremolinos
Planlagt leir avlyst pga. COVID-19.
4.6.3 Oppstarts leir – 06.08 til 09.08 i Rollag
Klubben arrangerte i tradisjonen tro oppstarts leir i Rollag. For fjerde gang var rekruttene også invitert til denne
leiren. Hensikten med denne leiren er sesongstart, samt fokus på vennskap og samhold på tvers av gruppene.
I 2020 var det 42 deltakere. Trenere var Lennart, Rune, Celina og Ingvild. I tillegg var det foreldre/foresatte
og en deltager fra styret tilstede gjennom uken.
4.6.4 Høstferieleir 27.09 til 30.09 i Flesberg
I høstferien fikk alle født 2010 og eldre tilbud om treningsleir i Flesberg. Fra BK så deltok det 23 svømmere
deltok på leiren. Rune og Lennart var med som trenere og ledere.

4.7

Treningssamlinger

4.7.1 LÅMØ Samling
Det ble ikke arrangert LÅMØ samling i 2020
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Sosiale Aktiviteter (Nina)

Trener, Rune tok initiativ til et treff for svømmerne på Høyt & Lavt 2. juli. Det ble en flott dag for både små
og store BK’ere som var med.
Noen foreldre/svømmere har tatt initiativ til kino, pizza, lunc samlinger. Dette blir godt mottatt og er noe vi
ønsker mer av.
Ellers har det har ikke vært arrangert noen sosiale aktiviteter fra styret sin side, utover det som arrangeres ifm.
Stevner og leirer. Styret har etterspurt ifm foreldremøter om noen kan ta på seg å være initiativtaker til slike
aktiviteter, men uten hell. Vi tar dette som et tegn på at klubbens tilbud er godt nok og at man ikke ønsker mer
organisert aktivitet.

4.9

Dugnader

Klubben har behov for flere inntekter enn det som genereres via medlems- og treningsavgift for å kunne
opprettholde et godt tilbud. Det er derfor behov for dugnadsinnsats fra foreldre og foresatte i løpet av året.
Klubben har en etablert og forutsigbar dugnadskalender. De ulike dugnadene er omtalt under. Fordeling av
inntekter for de ulike dugnadene finnes i regnskapet.
4.9.1 Lørdagskafe
Hver lørdag svømmeskolen arrangerer kurs, har BK-Svømming salg av vaffel, saft og kaffe i kafeteriaen i
svømmehallen. Det er tradisjon at instruktører og svømmere som er på morgentrening får en gratis vaffel etter
trening. Trivselsverdien som følger av dette tilbudet er vanskelig å måle, men antas å være betydelig.
Vaktlister gjøres tilgjengelig på klubben sine hjemmesider og hver enkelt foreldre/foresatt kan melde seg på
vakter når det passer.
I 2020 ble det kun holdt noen lørdagskafe ’er frem til 12 mars, og noen etter sommerferien.
Pga. COVID-19 har vi besluttet å fokusere på å kunne gjennomføre svømmeskole aktiviteten, og ikke bidra til
å samle folk.
4.9.2 BK Rekruttstevne
I januar hvert år arrangerer klubben rekruttstevne for rekrutter i Buskerud Svømmekrets. I den forbindelse er
det flere oppgaver som skal utføres. Stevneansvarlig fordeler oppgaver i forhold til aktuelle «to-do-liste».
Oppgavene utføres før, under og etter stevnet.
I 2020 ble Rekruttstevnet avlyst pga. COVID-19.
4.9.3 Antikkmessa
I forbindelse med Kongsberg Marken arrangeres det Antikk- og samler messe v/Kanalbruket AS i idrettshallen.
For at Kanalbruket AS skal legge Antikkmessa til Kongsberg Svømme- og Idrettshall må det være et kafetilbud
til de besøkende. Her stiller BK-Svømming opp for Kongsberg Idretts- og Svømmehall og drifter kafe under
antikkmessa. BK-Svømming beholder hele fortjenesten av salget.
Vaktlister gjøres tilgjengelig på klubben sine hjemmesider og hver enkelt foreldre/foresatt kan melde seg på
vakter når det passer
I 2020 ble Antikkmessa avlyst pga. COVID-19.

4.9.4 Nattevakt ifm UKM
Nattevakt, 2 netter i april, ifm UKM i Kongsberg. Inntekt kr 11.000,-
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I 2020 ble UKM avlyst pga. COVID-19
4.9.5 Klubbstevne med Sommeravslutning
Siste uke før skolens sommerferie arrangerer klubben klubbstevne og sommeravslutning. Dette er et
uhøytidelig stevne der hensikten er en sosial samling før ferien. Klubbstevnet etterfølges av sommeravslutning
med mat og drikke, loddsalg, innsatspremier og gaver til trenerne.
I 2020 ble Klubbstevne med sommeravslutning avlyst pga. COVID-19.
4.9.6 Jazz Campen
Under Jazzfestivalen i Kongsberg bistår vi hall personalet med å drifte selve Jazzcampen. Svømmegruppa
stiller med personell til vakter som tar seg av salg og utleie i kiosken som er etablert i svømmehallens vestibyle,
samt bidra til ryddighet, ro og orden på camping området. I tillegg sørger svømmegruppa for leveranse av
bagetter, innkjøp og salg av brus, kaffe og vafler.
I 2020 ble Kongsberg Jazzfestival og dermed Jazz Campen avlyst pga. COVID-19.
4.9.7 Bergmann svøm
BK-Svømming arrangerer hvert år Bergmannsvøm i oktober. Dette er et approbert stevne med deltagere fra
kretsen, men også deltakere utenfor kretsen kommer. Stevneansvarlig fordeler oppgaver i forhold til aktuelle
«to-do-liste». Oppgavene utføres før, under og etter stevnet.
I 2020 ble Bergmannsvøm arrangert lørdag 10. oktober. Mellom 40 og 50 personer hadde oppgaver ifm dette.
I 2020 hadde vi ingen hovedsponsor til Bergmannsvøm, da både GKN Aerospace og Technip FMC ikke så
seg i stand til å sponse pga. nedskjæringer pga. COVID-19 pandemien.
I 2020 måtte vi arrangere Bergmannsvøm i 2 avdelinger pga. COVD-19 restriksjoner. Det ble et annerledes
stevne uten publikum og dermed heller ikke så store inntekter i kafeen. Til tross for dette ble årets Bergmann
svøm en suksess, der vi hadde mange deltagere og vi klarte å arrangerer et stevne under gjeldende smittevern
regler. Ingen smittetilfeller ble registrert som følge av dette stevnet.
4.9.8 Sponsor svøm
Det ble ikke arrangert Sponsor svøm i 2020.
4.9.9 Salg av BK Adventskalender
I.L. BK organiserer salg av adventskalendere årlig. I BK-Svømming tildeles hver svømmer 15 kalendere hver,
men maks 30 kalendere pr familie, for salg.
I 2020 solgte BK-Svømming 880 kalendere. Dette ga en inntekt på kr 44.000,-.
4.9.10 Klubbstevne med Juleavslutning
Siste uke før skolens juleferie arrangerer klubben klubbstevne og juleavslutning. Dette er et uhøytidelig stevne
der hensikten er en sosial samling før ferien. Klubbstevnet etterfølges av grøt fest i ballhallen i idrettshallen
med mat og drikke, loddsalg, innsatspremier og gaver til trenerne.
I 2020 ble Klubbstevnet arrangert lørdag 12. desember. Gruppevis i 2 avdelinger og uten publikum.
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4.9.11 Generelt om dugnadsarbeid i klubben
BK Svømming har en oversiktlig og forutsigbar dugnadsbelastning. To store dugnader, Antikkmessa og
Jazzcampen skjer hhv. i vinterferien og skoleferien/Jazzfestivalen. Dette gjør at det å skaffe vakter viser seg
vanskelig. Ofte blir belastningen stor på de som er ansvarlig for dugnadene, og dette gjentar seg hvert år.
Styret vil takke alle som bidrar i dugnadsarbeid for å skaffe viktige inntekter til klubben.
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5. Aktivitet Svømmeskolen
BK svømmeskole har avtale med Norges svømmeforbund om drift av svømmeskole etter Norges
svømmeskoles opplegg. Vi forplikter oss gjennom denne avtalen til å drive opplæring etter deres modell og
får til gjengjeld bl.a. bruke deres administrasjonsverktøy tryggivann.no.
2020 ble et annerledes år da vi måtte stoppe alle kursene 12. mars. 1. juni fikk vi startet opp med de
videregående kursene. De fikk da 4 uker med kurs i juni. Begynner kursene som ikke fikk startet igjen før
sommeren fikk tilbud om nye kurs på høsten til redusert pris.
Vi har i 2020 hatt kurs på Skavanger skole 3 kvelder i uka. Dette har vært begynnerkursene Hval, Skilpadde
og Pingvin + et småbarns kurs. På Skinnarberga har vi hatt Pingvin og Selunge kurs. I svømmehallen har det
vært Selunge + alle de videregående kursene.
Vi hadde mange deltakere på begynnerkurs for voksne da vi måtte stoppe 12. mars. Dette har vi dessverre
fortsatt ikke fått startet opp igjen ennå. Crawle kurset som stoppet opp fikk vi fullført i juni og vi hadde også
et crawle kurs for voksne på høsten.
Vi har også hatt kurs for 1 barnehage i 2020 med totalt 16 deltakere.
I 2020 er det 46 forskjellige instruktører som har jobbet på svømmeskolen. Dessverre har det ikke vært mulig
å få sendt instruktører på kurs, men 2 stk. fikk tatt begynnerinstruktør kurset digitalt og med en dag i bassenget
i høst i den perioden det var åpent for det.
Med Hilsen
Annette Skogmo
Svømmeskoleansvarlig

5.1

Svømmekurs

Det ble arrangert 110 kurs i perioden med følgende antall deltakere og kursansvarlige:
5.1.1 Barnas Svømmeskole

Årstall
Begynnerkurs
Videregående 1
Videregående 2
Videregående 3
Videregående 4
Totalt

Antall kurs
2017 2018
76
64
12
13
8
8
4
7
2
3
102
95

2019
65
14
8
5
3
95

2020
58
15
9
8
4
94

Antall deltakere
2017 2018
2019
535
480
504
103
102
111
68
86
83
35
64
61
32
28
37
773
760
796

2020
384
107
70
54
40
655

Kursledere har vært: Annette Skogmo, Jorid Tho Hennum, Magnus Midtun,
Marius Skjerve, Mina Vebostad, Erling Magnus Lyslo, Ingvild B. Brekke,
Gunhild Muggerud, Sanna Sembsmoen Schleis, Henrik Bjørnstad, Emma Wÿnans,
Celina Vibe Engebretsen, Edward R. Lyslo og Kristian A. Hepworth.
Christine Todd Løver, Wilma N. Johansen, Eydis Jonsdottir
5.1.2 Småbarn svømming
Vi har i 2020 hatt Småbarn Svømming for aldersgruppen 2 – 4 år. Det er avholdt 1 kurs med til sammen 10
elever.
Instruktør har vært:

Jorid Tho Hennum og Kristian A. Hepworth
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5.1.3 Voksen kurs
Voksen kurs er beregnet for aldersgruppen 14 år og eldre.

Årstall
Voksne

Antall kurs
2017 2018
3
7

2019
11

Antall deltakere
2017 2018
2019
15
54
63

2020
5

2020
20

Kursledere har vært: Magnus Midtun, Ingvild Beate Brekke og Rune Flaathen.

5.2

Instruktørkurs

Følgende har deltatt på instruktørkurs i løpet av året:
Begynner instruktør:
Luka Krstic og Ivar Skullestad
Videregående instruktør:
Ingen
Livredning og instruktøroppdateringskurs:
12. august hadde vi livredningskurs med 16 deltakere. Noen instruktører har også avlagt livredningsprøve
utenom dette.

5.3

Kurs og Konferanser

Ingen deltakere..

5.4

Medlemmer BK Svømmeskole

Punkt 2.6 i avtalen med Norges svømmeforbund om svømmeskole drift presiserer følgende:
Alle kursdeltakere skal være medlemmer av klubben, herunder slik at klubben skal avkreve årlig
medlemskontingent fra medlemmene.
Tabellen under vise antall medlemmer i BK Svømmeskole fordelt etter alder:
BK Svømmeskole
Kvinner
Menn
Sum BK Svømmeskole

0 - 5 år
2020
2019
24
43
21
46
45
89

6 - 12 år
2020
2019
173
207
189
190
362
397

13 - 19 år
2020
2019
4
1
4
4
8
5

20 - 25 år
2020
2019
1
1
0
0
1
1

26 år +
2020
2019
14
24
4
16
18
40

Total
2020
2019
216
276
218
256
434
532

Endring
2020
2019
-60
29
-38
11
-98
40

Rev.: -

Årsberetning
BK-Svømming

Side 18 av 21

6. Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Styret mener aktiviteten i klubben er i tråd med klubbens mål. Som beskrevet innledningsvis skal BKSvømming være en klubb både for bredde og de som ønsker å satse. Vi mener dette blir ivaretatt ved at vi helt
opp til K3 gruppen, ikke krever at svømmerne konkurrerer dersom dette ikke passer for de. Samtidig er det
klare krav for å trene på K1, K2S og K2.
Svømmeskolen danner et godt grunnlag for videre rekruttering til treningsgruppene. Det er en liten tilbakegang
i svømmeskolen i 2020, dette skyldes COVID-19 pandemien og restriksjoner for tetthet i svømmehallen og tid
mellom partier. Detter reduserer kapasiteten noe. Tilbudet med barnehagesvømming ble også noe amputert i
2020 pga. pandemien, men dette vil ta seg opp igjen når pandemien er over.

7. Økonomi
BK Svømming har god økonomi. (Se kap. 8 for Resultatregnskap med balanse).
Klubbens inntekter kommer fra 5 hovedområder:
 Medlemskontingent og Treningsavgift (BK-Svømming)/Kursavgift (Svømmeskolen)
 Div. Tilskudd (LAN Midler, Kommunal støtte, KOG midler, BINGO midler/Spilleriet, Grasrotandelen,
Momskompensasjon)
 Dugnader (Se kap. 4.6)
 Stevner arrangert av BK Svømming (Se kap. 4.2)
 Sponsorer (Se kap. 7.2)
Klubbens utgifter er i hovedsak lønn og utgifter ifm reise, kost og losji for trenere ifm. stevner og leire. I tillegg
har vi utgifter knyttet til





Kursing av trenere
Forsikring
Stevner (leie tidtageranlegg, premier, trykking av program, leie av hall etc.)
Utstyr til drift av kafe’

2020 har vært et annerledes år grunnet Covid 19 med dens restriksjoner. Dette tatt i betraktning har fortsatt
BK Svømming et bra økonomisk resultat. De største grunnene til dette har vært lavere aktivitet har gitt lavere
kostnader, BK har også fått tildelt støtte via statens kompensasjonsmodell for idrett og kultur for tapt inntekt i
denne perioden. Samlet bidrar dette til et godt resultat for BK svømming.
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Medlemstall

BK-Svømming rapporterer hvert år medlemstallene, inklusive tall fra BK-Svømmeskole, til Norges
Idrettsforbund og Idrettslaget Bergkameratene. I tallene regnes også trenere, instruktører i svømmeskolen og
personer som har tillitsverv. Tallene er rapportert til idrettsregistreringen for året 2020.
Tabellen viser medlemstallene per 31.12 2020, og medlemstall pr. 31.12.2019 for å vise medlemsutviklingen
siden forrige år.
BK Svømmeskole
Kvinner
Menn
Sum BK Svømmeskole
BK Svømming
Kvinner
Menn
Sum BK Svømming
Totalt
Kvinner
Menn
Sum BK Sv. Sk. + BK Sv.

7.2

0 - 5 år
2020
2019
24
43
21
46
45
89

6 - 12 år
2020
2019
173
207
189
190
362
397

13 - 19 år
2020
2019
4
1
4
4
8
5

20 - 25 år
2020
2019
1
1
0
0
1
1

26 år +
2020
2019
14
24
4
16
18
40

Total
2020
2019
216
276
218
256
434
532

Endring
2020
2019
-60
29
-38
11
-98
40

0 - 5 år
2020
2019
0
0
0
0
0
0

6 - 12 år
2020
2019
16
25
12
17
28
42

13 - 19 år
2020
2019
35
34
28
31
63
65

20 - 25 år
2020
2019
7
19
7
14
14
33

26 år +
2020
2019
19
22
26
30
45
52

Total
2020
2019
77
100
73
92
150
192

Endring
2020
2019
-23
10
-19
14
-42
24

0 - 5 år
2020
2019
24
43
21
46
45
89

6 - 12 år
2020
2019
189
232
201
207
390
439

13 - 19 år
2020
2019
39
35
32
35
71
70

20 - 25 år
2020
2019
8
20
7
14
15
34

26 år +
2020
2019
33
46
30
46
63
92

Total
2020
2019
293
376
291
348
584
724

Endring
2020
2019
-83
39
-57
25
-140
64

Markedsføring og sponsorarbeid

Det er opprettet et års hjul med oversikt over tilgjengelige gavefond og organisasjoner hvor klubben kan
søke støtte for ulike aktiviteter, som treningsleirer, drakter etc.
I løpet av 2020 ble det sendt 8 søknader, hvor av 2 ble innvilget (Birger Ruuds Minnefond og Sparebanken 1
Stiftelsen BV).
7.2.1 Birger Ruuds Minnefond
Birger Ruuds Minnefond støtter oppstart leir Rollag i August 2021 med kr. 20 000.
7.2.2 Sparebank 1 Stiftelsen BV
Sparebank 1 Stiftelsen BV innvilget støtte på kr 25 000. Klubben har valgt å bruke midlene til å redusert
deltager avgift med kr 500 pr deltager på Vinterferieleir Lampeland 2021.
7.2.3 Kongsberg Gruppen ASA
Kongsberg Gruppen ASA sponset LÅMØ 2020 med kr. 50 000. Siden LÅMØ 2020 ble utsatt/avlyst i
forbindelse med pandemien, vil midlene bli benyttet i gjennomføring av LÅMØ 2021.
7.2.4 Muggerud Regnskap AS
Gir en rabatt på kr 125,- på gjeldene timepris for regnskapstjenester som utføres for BK-Svømming.
BK-Svømming takker våre sponsorer. Sponsormidler utgjør en forskjell og bidrar til at vi kan redusere
egenandeler på arrangementer slik at flest mulig kan være med - Tusen Takk!
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8. Økonomi - Resultatregnskap med balanse
Regnskap inkludert lønnsberegninger er utført av autorisert regnskapsfører, Trine Muggerud, ved Muggerud
Regnskap AS.

8.1

Regnskap og budsjett

8.2

Balanse
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Revisors beretning

Undertegnede gjennomførte revisjon av BK svømming sitt 2020 regnskap. Regnskapsdokumentasjon har
blitt forelagt.
GENERELT
Undertegnedes mål med revisjonen er å se etter ryddighet, sporbarhet, gyldighet, nøyaktighet og i noe grad
fullstendighet i transaksjonene.
Det er ikke kontrollert ansettelsesavtaler imot lønnsutbetalinger. Det er ikke gjort forsøk på å kontrollere
100% fullstendighet av inntektene.
BALANSEREGNSKAPET
Det er kontrollert at dokumentasjon for alle balansekonti er avstemt, og at spesifikasjon er dokumentert. Det
meste av eiendeler i balansen er bankkonti hvor det er avstemt likt med bankkontoutdrag. De andre
balansekonti er godt spesifisert.
RESULTATREGNSKAPET
Ved gjennomgang av resultatregnskapet er det vektlagt å se innbetalingsdokumentasjon fra
hovedinntektskildene. Dette vedrører innbetalinger på konto 3330, 3920 og 3990. Innbetalingsbeløp i bank
stemmer med det som er bokført. Det er ikke mulig å verifisere 100% fullstendighet i transaksjonene, hvem
og hva har betalt inn når det gjelder innbetalinger, men jeg mener regnskapsfører har god kontroll.
Videre er det sett på lønnskonti ved å se på A-meldingsskjema som oppsummerer lønn for året, også med
tanke på beregning av arbeidsgiveravgift og feriepenger. De detaljerte lønnslistene per person som summerer
totalen i A-meldingsskjema virker oversiktlig, samt bokføring i regnskapet.
RUTINER
Regnskapsfører har innført gode rutiner på innsamling av bilag og bilagsføring, og det er innført gode rutiner
for utbetalinger som regnskapsfører nå tar seg av.
REGNSKAPSFØRER
Regnskapsførers kontroll anses som god og det samme er utførelsen av dokumentasjonen for den delen av
transaksjonene som er regnskapsførers ansvar.
Bjørn Edvardsen

Signatur Styret:
____________________
Nina Arndal
____________________
Catherine Rinnan
____________________
Per Wollebæk

____________________
Vidar Leirvik
____________________
Kjetil Hostvedt

____________________
Sergio Mosqueira
____________________
Gunn Marit Storum

