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Saksliste  
  
Sak 1 Godkjenne de fremmøtte representantene 
Sak 2 Velge dirigent 
Sak 3 Velge protokollfører(e)  
Sak 4 Velge to representanter til å underskrive protokollen samt to representanter til 
tellekorpset 
Sak 5 Godkjenne innkallingen 
Sak 6 Godkjenne sakslisten 
Sak 7 Godkjenne forretningsorden 
Sak 8 Behandle beretning for særkretsen 
Sak 9 Behandle regnskap for særkretsen, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets 
beretning og revisors beretning 
Sak 10 Behandle forslag og saker 
Sak 11 Fastsette kontingent 
Sak 12 Behandle budsjett for særkretsen 
Sak 13 Foreta følgende valg: 

i. Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 
ii. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem 
iii. Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd, eller gi særkretsstyret 
fullmakt til å oppnevne representantene 
iv. Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste særkretsting 

   
Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer til kretsstyret velges samlet.           
Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer, skal          
det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.  

  

  

2 



Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte 
representantene 
Forslag til vedtak: Kretstinget godkjenner de fremmøtte representantene. 
  

Sak 2 - Velge dirigent 
Forslag til vedtak: Styret foreslår at Åge Olsen er dirigent. 
 

Sak 3 - Velge protokollfører(e) 
Forslag til vedtak: Styret foreslår at Andrika Hagfjäll Lande er protokollfører 

Sak 4 - Velge to representanter til å underskrive 
protokollen samt to representanter til tellekorpset 
Forslag til vedtak:  
 

Sak 5 - Godkjenne innkallingen 
Forslag til vedtak: Innkalling er godkjent.  
 

Sak 6 - Godkjenne sakslisten 
Forslag til vedtak: Sakslisten er godkjent.  

Sak 7 - Godkjenne forretningsorden 
1.  Tinget ledes av den valgte dirigent. Protokollen føres av valgt sekretær. 
2.  Ingen representanter gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak av 
innledningsforedraget, settes taletiden til 4 min. første gang, 2 minutter andre gang og 1 minutt 
tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutts taletid. 
Dirigenten har rett til å gjøre forslag om forkortet taletid og forslag om strek med de inntegnede 
talere. 

3.  Alle forslag leveres skriftlig til dirigenten undertegnet med representantens og klubbens navn. 

4.  Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall (unntatt lovendringer). 

5.  I protokollen føres inn alle forslag og vedtak med angivelser av stemmer for og imot. 

6.  Representasjon. 
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Representasjon til tinget fordeler seg slik: 
● Medlemmer av Svømmekretsens styre. 
● Representanter fra lagene etter følgende skala: 

○ for medlemstall til og med 50: 1 representant 
○ for medlemstall fra 51 til og med 100: 2 representanter 
○ for medlemstall over 100: 3 representanter 

Ingen representanter har mer enn 1 (en) stemme. 
● Uten stemmerett, men tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor deres 

arbeidsområde kan følgende møte: 
○ Revisor, valgkomité 

● Påmeldingen til Kretstinget er bindende og sendes til styremedlemmer@rogsk.no senest 
utgangen av fredag 5. mars 2021.Lov for Rogaland Svømmekrets §14 2. ledd: 
Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter 
fullmakt. 

 

 
Sak 8 - Årsberetning for Rogaland Svømmekrets  

Styret 
Styret i Rogaland Svømmekrets for 2020 består av følgende personer: 

 
  
Møtefrekvensen for styret er ett styremøte per måned. Ved konstituering av styret fordeles 
oppfølgingen og kontaktpunktet for de ulike vannsportene mellom styremedlemmene. Agendaen 
inneholder et fast punkt der disse styremedlemmene redegjør for relevante saker og oppdatert 
informasjon til disse vannsportene. Økonomi er også et fast agendapunkt for hvert møte, der den 
økonomiske situasjonen til RSK gjennomgås basert på en rapport fra regnskapsfører annen hver 
måned. Utover dette diskuteres innmeldte saker fra medlemsklubbene samt diskusjon og vedtak 
om aktivitet. Andre halvdel av 2020 arbeidet nåværende styre med flere hovedoppgaver. For det 
første å etablere terminlisten for 2021 i samarbeid med medlemsklubbene. For det andre justere 
aktivitet, det vil si samlinger, stevner og Paris2024 initiativ, i henhold til gjeldende 
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koronareglement samt å planlegge og gjennomføre Nordsjøstevnet. Det har som en del av dette 
arbeidet vært gjennomført flere møter med medlemsklubbene for å sammen finne løsninger på de 
utfordringer som oppstod. Høsten 2020 valgte ett styremedlem, Therese Schmitz, å tre ut av 
styrevervet. Varamedlem Maren Wathne Pettersen gikk dermed inn som et fast styremedlem.  

Utvalg og komiteer 
Dommerkomiteen 
Leder Wenche Salte (Bryne) og Line Dickhausen (Sandnes SLK). 
 
Hederstegnkomiteen 
Leder Øyvind Ravn Hagen (Sandnes SLK), Jørn Steinsvik (Stavanger Vannpolo). 
 
Nordsjøkomiteen 
Nordsjøkomiteen bestod av Kathrine Borsheim (SSK), Øyvind Sigvaldsen (SSK), Rune Småvik 
(SSK), Haakon Larsen (SSK), Hans Olav Sandvold (Frisinn), Kjetil Schmidt (Frisinn), Ole Martin 
Bakken (Klepp) og Tor Inge Vik (SSLK) samt kretsstyret. 
 
Anleggskomiteen 
Leder Peter Egeland 

Tillitsverv innen Norges Svømmeforbund  
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Styre/komite Navn Klubb 

Forbundsstyret Rune Lilledahl Haugesund Svømmeklubb 

Dommerutvalget Wenche Salte Bryne Symjeklubb 

Stuputvalget Oskar Fuglestad Pingvin Stupklubb 

Open Water utvalget Geir Andersen Master Team Svømming 

Vannpoloutvalget Thomas Brattelid Stavanger Vannpoloklubb 

Kontrollutvalg Øyvind Sigvaldsen Stavanger Svømmeklubb 

LEN Masterkomite  Geir Andersen  Master Team Svømming 



Svømming 
  

  
 

 

Utøvere tilknyttet et eller flere av NSFs landslag: 
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Nøkkeltall 2020 

Antall klubber 21 

Medlemmer RSK 10162 

Lisenser Rogaland 779 

Ant. Ordinære stevner 13 (svømming og stup) 

Ant. rekruttstevner 1 

Nasjonale mesterskap 1 (UM) 

Internasjonalt stevne 0 

 Klubbdeltakelse Antall 
svømmere Medaljer  Kommentar 

NM Langbane    Avlyst 

NM kortbane senior    Avlyst 

NM master    Avlyst 

ÅM    Avlyst 

UM 7 49 24  

Landslag 2020-2021 

Seniorlandslaget Erik Årsland Gidskehaug, Stavanger SK (Utfordrergruppa) 
Jon Jøntvedt, Bryne SK (Utfordrergruppa) 

Juniorlandslaget Mats Fjogstad Tobiassen, Bryne SK 
Andreas Sigvaldsen, Stavanger SK (EM juniorgruppa) 

Paralandslaget Sarah Louise Rung, Stavanger SK  

Para Ung 
Utviklingsgruppe 

Emma Sofie Friestad, Klepp SK 



 

Første del av 2020 kjennetegnes ved en rekke avlyste stevner og lite aktivitet grunnet 
covid-19. Andre halvdel av 2020 var preget av noe mer aktivitet, men stadige endringer og 
kanselleringer i terminliste. Det var svært positivt at RSK klarte å arrangere Nordsjøstevnet i 
slutten av oktober.  

Høsten 2020 initierte RSK dialog mellom medlemsklubber og RSK i forhold til å legge til rette 
for aktivitet og konkurranser på tvers av kretsen og mellom klubbene.  

Det var bred enighet om at det ville være svært positivt og motiverende å få arrangert stevner 
for svømmerne våre til tross for og innenfor gjeldende smittevernregler og rutiner. På 
bakgrunn av dette ble det etablert 3 "arbeidsgrupper" på tvers av kretsen basert på geografi. 
Dette for å klare å holde begrensning på antall deltakere, unngå økt reiseaktivitet og kunne 
legge til rette for en justert terminliste. 

Det ble deretter meldt inn ønsker om stevner  fra de ulike klubbene og RSK koordinerte dette 
med fokus på at alle i kretsen skulle få tilbud og mulighet til å konkurrere.  

Forutsetningen var gjennom hele perioden at man skulle invitere så bredt som smittevern og 
retningslinjer åpnet for. Tilbakemeldingene fra klubbene har vært positive i forhold til at dette 
har bidratt til å holde motet og motivasjonen oppe selv i en krevende periode.  

Denne “modellen” er forlenget utover i 2021.  
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FINA/LEN stevner Navn Klubb Vannsport Kommentar 

VM Para   Svømming Avlyst 

VM Langbane   Svømming Avlyst 

VM Kortbane   Svømming Avlyst 

EM Para   Svømming Avlyst 

EM Kortbane   Svømming Avlyst 

EM Junior   Svømming Avlyst 

EM Junior   Stup  

EYOF   Svømming Avlyst 

Nordisk UM   Svømming Avlyst 

Madrid & Rostock 
(Stup) 

Helle Tuxen 
Martin Nåden 
Dyrstad 

Pingvin 
Stavanger Stupe 
Club 

  

Special Olympics 
verdensleker 

  Svømming Avlyst 



Vi setter stor pris på det gode samarbeidet og dialogen mellom klubbene og mot Rogaland 
svømmekrets i denne perioden.  

Kretsrekorder 
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Arrangementer i regi av Rogaland Svømmekrets 
  
Nordsjøstevnet 2020: Invitasjonen til stevnet ble forsinket basert på usikkerhet knyttet til 
muligheten til å få anledning til å arrangere stevnet. Vanligvis blir invitasjonen sendt i april, men i 
2020 ble invitasjonen ikke sendt før i juli. Denne invitasjonen var basert på tilsvarende som i 2019, 
det vil si med sikte på å få internasjonale svømmere til å delta. Men etterhvert som andre bølge av 
koronasmitte utbredte seg i Europa og senere på høsten også i Norge, ble det besluttet å gjøre om 
stevnet fra et internasjonalt stevne til et nasjonalt stevne. Dette var første gang i løpet av den 47 år 
lange historien til stevne at ingen svømmere fra utlandet deltok. Det ble i løpet av september og 
oktober klart at maksbegrensningen per avdeling ville bli på rundt 200 svømmere og trenere 
samtidig. Men på grunn av usikkerheten knyttet til hvordan reglene faktisk ville bli, ble ikke 
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beslutningen om selve gjennomføringen tatt før etter at påmeldingsfristen hadde gått ut. Løsningen 
falt på å dele opp i henhold til kjønn og alder, og samtidig ha direkte finaler.  
 
Uten publikum ble det dermed et annerledes stevne. Men det hindret ikke stor påmelding, rundt 
450 svømmere mot 650 svømmere året før, nesten full deltakelse fra landslaget, 4 seniorrekorder 
og 8 pararekorder, og mye bra svømming av kretsens svømmere. Jon Jøntvedt fra Bryne SK fikk 
bestemannspremien i juniorklassen og ble belønnet med en flott klokke fra hovedsponsor 
Urmaker Christensen.  
 
LÅMØ- og ÅM-samlinger: LÅMØ samling: Det ble i 2020 ikke arrangert en LÅMØ-samling grunnet 
covid-19. ÅM samling: Det ble i 2020 ikke arrangert en ÅM-samling grunnet covid-19. 

Stup  
I 2020 har det vært fire aktive klubber i Rogaland: Klepp svømme- og stupklubb, Pingvin 
Stupklubb, Stavanger Stupe Club (SSC) og Randaberg Stupe Klubb.  

Status klubbene: Klepp svømme- og stupklubb, Pingvin Stupklubb, Stavanger Stupe Club 
(SSC) har arrangert stupskole for nybegynnere og opprettholdt breddeaktiviteten etter beste 
evne i år også. Disse tre klubbene i fylket var representert i NM 2020 for junior, senior og 
master i Bergen. Randaberg Stupe Klubb ble opprettet på nyåret 2020 og fikk gjennomført 
stupskole på høsten. Klubben har 3 trenere hvor en av dem er forbundsdommer. 

Pingvin stupklubb: Året startet normalt og holdt pågående NSF sin Stup skole, men måtte 
som alle andre stenge ned all aktivitet 12 mars. Klubben var nedstengt til starten av juni da 
Pingvin fikk komme inn igjen i svømmehallen med en del restriksjoner. De fikk 1mnd. med 
vanntrening før kommunen stengte hallen for sommerferie. Etter sommerferie slapp de inn 
igjen i hallen med korona restriksjoner, og fikk arrangert NSF stup skolen frem til jul 2020. 
Stup skolen hadde ganske bra belegg mtp pandemien. For de etablerte stuperne har de klart 
å gjennomføre treningshverdagen nesten som før pandemien, men med færre stevner en 
vanlig. Heldigvis klarte en å få arrangert NM Senior, Junior og masters i løp av høsten 2020. 
Dette var et bra stevne for Pingvin Stupklubb. 

Klepp svømme- og stupeklubb: Stupgruppa i Klepp svømme- og stupeklubb har nådd nye 
milepæler i 2020 tross et annerledes år med lite bassengtid. Evenia Dahlen Lunde tok 
bronsemedalje i NM jr på tårn i klasse C (13 år), og klubben stod som arrangør av Tripp 
trapp 3 med 60 deltakere fra åtte forskjellige klubber i september. I august var stupgruppa på 
den årlige treningssamlingen i Kvinesdal sammen med SSC (alle klubbene i distriktet er 
invitert) i regi av RSK. Siste trening før jul ble det arrangert en klubbkonkurranse for både 
Stupskolen og konkurransegruppa. Klubben har kun en time i uka til rådighet for Stupskolen 
og har da fylt opp med 16 deltakere. Konkurransegruppa består av syv stupere i alderen 
11-14 år og har to treningsdager i uka.  

Stavanger Stupe Club: Året startet med 42 stupere på faste grupper, og 4 treninger i uken, 3 
i basseng og en tørrtrening i idrettshall. Treningene i første halvdel av 2020 ble som alle vet 
sterkt begrenset, og SSC mistet alle treningene. SSC fikk kun 5 treninger tidlig i juni i 
svømmehallen. Stupskolen startet opp med 21 deltagere i januar 2020, og den sesongen 
startet den ikke opp igjen etter hallene ble stengt pga Corona. Etter sommerferien startet 
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SSC sesongen med en treningsleir i Kvinesdal sammen med KSSK i regi av RSK. Der deltok 
stupere, trenere samt foreldre fra SSC. Etter sommeren har SSC hatt kun 2 treninger i uken, 
da idrettshallen (tørrtrening) fortsatt var stengt, og fredagstreningen i svømmehallen mistet 
SSC til fordel for publikumssvømming. Stupskolen høsten 2020 startet med 21 og gikk frem 
til jul. SSC hadde 12 aktive trenere gjennom året. SSC har ikke arrangert noen stupstevner i 
2020, da dette dessverre ikke har vært mulig. Noen få stupere har deltatt på stevner i løpet 
av 2020. Tripp Trapp Bærum, NM, Tripp Trapp3 Klepp, Rostoch, Madrid og Ukraina 
(hastehjemsendt pga Norge stengte grensene). I tillegg har Martin Nåden Dyrstad deltatt en 
helg på landslagssamling. 

Konkurranseaktivitet: Tripp Trapp stevner: Det ble avholdt sesongens første Tripp Trapp 
stevne i Bærum, der SSC var representert. Tripp Trapp 3 ble avholdt på Klepp med alle 
stupklubbene i landet representert, det var bra deltagelse samt et bra stevne. Resten av 
Tripp Trapp stevnene inkludert landsfinalen ble avlyst pga Covid-19.  

NM 2020 for junior, senior og masters i Bergen: I NM deltok alle tre klubbene fra Rogaland. 
Følgende tok medaljer under NM 2020.  

● Evenia Dahlen Lunde, Klepp SSK fikk bronse på tårn (klasse C jenter). 
● June Sundheim(Pingvin SK) fikk bronse på 1m (klasse C jenter). 
● Eira Tronerud (Pingvin SK) fikk gull på 3m, sølv på 1m og  bronse på tårn (klasse B 

jenter). 
● Amund Gismervik (Pingvin SK) fikk gull på 1m (Masters 25-29 Herrer) og bronse på 3m 

(Herrer) 
● Frode Wedege-Stokka (Pingvin SK) fikk gull på 1m, 3m og tårn (Masters 40-44 Herrer) 
● Tron Arild Hovland (SSC) fikk gull på 1m (Masters 45-49 Herrer) 
● Martin Nåden Dyrstad (SSC) fikk gull på tårn (herrer) mixed tårn synkron senior og tårn 

herrer synkron senior. Sølv 3m herrer synkron senior og mixed 3m synkron. 
 

Helle og Anne Vilde Tuxen var ikke tilstede, ettersom de studerer i USA. 

Nordisk mesterskap junior 2020: Dessverre kunne ikke nordisk 2020 gjennomføres grunnet 
Covid-19. Stuplandslaget presenterte allikevel laget som skulle ha representert Norge i dette 
mesterskapet. Der ble Eira Tronerud, Pingvin Stupklubb presentert til å delta på 1 meter og 3 
meter i klasse jenter B.  

Internasjonale konkurranser:  

FINA Grand Prix – Madrid 2020: Det norske landslaget var tilstede i Madrid under årets 
første FINA Grand Prix. Helle Tuxen og Martin Nåden Dyrstad, samt trener Liv Anne Tuxen 
representerte Norge i Madrid. Begge utøvere var i gang allerede på første stevne dag. Helle 
hadde 3 meter og hadde ikke dagen. Hun kom seg ikke videre til semifinalen. Det gjorde 
heller ikke Martin som deltok på 10 meter for herrer. Derimot så skulle 10 meter 
konkurransen til Helle bli veldig bra. Etter å ha tatt seg videre til semifinalene som 12. kvinne 
stupte hun seg til ny personlig rekord og en 4. plass i semifinale heatet sitt. Kun 6 poeng fra 
finaleplass. 

Fina Grand Prix – Rostock 2020: Norge hadde Helle Tuxen og Martin Nåden Dyrstad på 
plass i den tyske byen, Rostock. De fleste store nasjonene var på plass som alltid og vi 
hadde to lyspunkter. Helle Tuxen tok seg igjen videre fra forsøkene til semifinalen på sin 10 
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meter. Dessverre holdt ikke resultatene til en finaleplass. Martin Nåden Dyrstad forbedret 
sine resultater i FINA sammenheng også. Han kom seg ikke videre fra forsøkene, men det er 
mange hakk opp fra i fjor på sin første deltagelse i USA til Madrid i år og nå Rostock. Anne 
Vilde Tuxen stupte bra i SEC og Zones i USA. Kvalifiserte seg til NCAA som ble avlyst pga 
Corona. Pga denne kvalifiseringen ble hun «all American» som er stort i USA. 
  
Juniorlandslaget:  
● Eira Tronerud, Pingvin Stupeklubb 

  
Seniorlandslaget: 
● Helle Tuxen, Pingvin 
● Anne Vilde Tuxen, Pingvin  
● Martin Nåden Dyrstad, Stavanger Stupe Club 

  
Utmerkelser: 
● NM’s beste Junior jente klasse B, Eira Tronerud  
● Helle Tuxen ble kåret til Norges beste stuper av NSF i 2020,  
● Helge Tuxen fikk tildelt tittelen beste stuptrener under Trener-/lederkonferansen i Oslo. 

  
Forbundsdommere: 
● Stavanger Stupe Club: Roy Terje Nygaard, Unni Torflåt Østbø, Dag Bergslien, Åshild 

Eltervåg, Karl Eivind Larsen og Jarl Einar Espeseth. 
● Pingvin Stupklubb: Arvid Sundheim, Inger Haraldsen, Helge Tuxen, Liv Anne Tuxen 
● Randaberg Stupe Klubb: Kjetil Vestvik. 

 

Kretsdommere  
● Stavanger Stupe Club: Ida Eltervåg, Helle Bøe, Margrete Haaland, Eirik Skarpeid, Martin 

Nåden Dyrstad, Eirik Valheim, Roskva Andersen og Elisabeth Smith Solbakken. 
● Klepp svømme- og stupeklubb: Alva Lagestrand, Linn S. Johansen og Berit Elin Hatteland 

Krog. 
  

Verv 
● Peter Egeland, Pingvin Stupklubb, Nestleder, Rogaland svømmekrets (frem til kretstinget, 

mars 2019) Peter Egeland, Pingvin Stupklubb, Anleggskomiteen, Stavanger 
● Kristin Grøsvik, Pingvin Stupklubb, Styremedlem, Rogaland svømmekrets Dag Bergslien 

Stavanger Stupe Club, Anleggskomiteen, Stavanger 
● Dag Bergslien Stavanger Stupe Club, Valgkomiteen NSF 
● Roy Terje Nygaard Stavanger Stupe Club, Landslagssjef, NSF Oskar Fuglestad Pingvin 

Stupklubb, Styremedlem Stuputvalget, NSF 
● Inger Haraldsen Pingvin Stupklubb Visepresident, NSF (frem til svømmetinget, april 2019) 

Vannpolo  
Til tross for Corona situasjonen har Vannpoloen i Stavanger Vannpoloklubb klart å holde 
et rimelig godt aktivitetsnivå på treningene. Særlig gledelig er det at antall barn og unge 
har holdt seg stabilt, men vi har merket en liten nedgang på seniornivå. Klubben har 
likevel et godt grunnlag for videre vekst og utvikling. Årets NM serie ble påbegynt, men 
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måtte avsluttes pga Corona-nedstengingen. SVK har ikke arrangert eller deltatt i andre 
arrangementer i 2020. 
 
Styre: Leder; Pål Falch Nestleder; Dag Morten Madland Styremedlemmer: Mia Lier, 
Vedran Secic, Aleksander Taban 
 

Dommerkomiteen 
 
Medlemmer i komiteen har i 2020 vært Wenche Salte og Line Forberg Dickhausen. Ved 
utgangen av 2020 hadde vi 104 dommere 76 kretsdommere og 28 forbundsdommere. 
Oversikt over dommere finner en på medley.no 
 
Dommerkurs 2020: Vi fikk ikke avholdt fysisk kretsdommerkurs i 2020, NSF arrangerte to 
nettbaserte kretsdommerkurs der det var 11 deltakere fra Rogaland. Vi arrangerte fysisk 
Forbundsdommerkurs med 9 deltakere. 
 
Korona året 2020 ble et annerledes år. Vi fikk avviklet 3 stevner før Norge stengte ned. 
Etter sommeren ble det arrangert “Korona stevner”, det har gått utrolig bra med flinke arrangører 
som legger godt til rette. Kravet til dommere ble plutselig 15 på hvert stevne da de stiller som 
tidtakere. Det har ikke vært problemer å få med dommere i år, da det er eneste måten en kan 
komme inn i hallen. 
 
Vi må «skryte» av dommerne som takler tidtaking, ryggstartere, osv det har gått knirkefritt. 
De fleste av dem som tok digitalt kretsdommerkurs har blitt ferdig med aspirantperioden. 
Vi håper at vi i løpet av 2021 er tilbake til normalen og at vi kan treffes på tvers av regionene. 
 
Line og Wenche 

Hederstegnkomiteen 
Hederstegn komiteen har også dette året sendt info ut til klubbene, for å få innspill på kandidater 
til de forskjeleige hedersutmerkelsene i svømmemiljøet både lokalt og sentralt. Vi fikk inn forslag 
på en kandidat, som vi ikke hadde noen problemer med å anbefale til RSKs styre. Kandidaten 
var: Erik  Årsland Gidskehaug, Stavanger Svømmeklubb. 
  
Medlemmene i komiteen har ikke hatt noen fysiske møter, bare via telefon og mail.  
 
Vi synes klubbene må gå i «rekkene» til medlemmene sine, for å se om det ikke der vil finnes 
kandidater som kan kvalifisere til en hederspris. 
  
Med vennlig hilsen fra Hederstegn komiteen i Rogaland Svømmekrets, 
Jørn Steinsvik og Øivind Ravn Hagen 
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Anleggskomiteen 
 
Det har vært aktivitet fra RSK knyttet til innsatsen for å få et 50 meters anlegg til kretsen. Høsten 
2020 bidrog RSK i et brev til politikerne i Stavanger der RSK uttrykte støtte til et 50 meters anlegg 
på Sola. Stavanger politikerne valgte ikke å støtte dette initiativet. RSK har også vært i 
innledende samtaler med Lars Berland, en entreprenør fra Sandnes, som fikk presseoppslag for 
sitt 50 meters anlegg ved Lura. Til slutt har RSK bidratt sammen med Svømmealliansen i 
Stavanger, Anleggsutvalget og RIK med å vurdere ringvirkninger av et nytt folkebad i Stavanger. 
Denne presentasjonen skal gis til utvalgte politikere og utvalg.  
 
Toppidrett - Bidra til utviklingen av toppidrett i kretsen 
(Paris2024) 
 
RSKs handlingsplan indikerer at det skal gjennomføres to samlinger per år. I løpet av 2020 har 
det vært gjennomført en samling og en ny er planlagt mars 2021. 
  
Den planlagte samlingen i mars 2020 måtte dessverre utsettes og endres i tråd med utviklingen 
av Covid-19. Dvs. at vi håpet i det lengste å kunne gjennomføre den planlagte samlingen med 
Johan Setterberg i Stavanger, men måtte til slutt innse at fysisk oppmøte med filming av utøvere 
ikke lot seg gjøre. Derimot klarte vi å samle hele 25 trenere/ instruktører til en flott online samling 
hvor Johan fikk gjennomgått testbatteriet til NSF og bruken av dette i praksis, samt brukt egne 
filmer/ utøvere for å analysere og gjennomgå teknikk. 
  
Samlingen ble evaluert i form av anonym spørreundersøkelse i etterkant og tilbakemeldingene 
var svært positive. For fremtidige samlinger viser resultatene av undersøkelsen at deltakere vil 
foretrekke fysiske samlinger, mer fokus på hvordan trene spesifikke svømmearter, sprintere-, 
mellom- og langdistansesvømmere samt konkrete tips om drills for å jobbe med «problemene» 
utøverne møter. 

Utdanning instruktører og trenere  
Rogaland Svømmekrets har arrangert 3 kurs i løpet av 2020, og det er nå to NSF-kursinstruktører                
som er aktive i kretsen. Målet om å få en kurslærer til på plass i Rogaland er således oppnådd.                   
Instruktørene er Kari Fredriksen, som holder begynner- og videregående instruktørkurs, og           
Øyvind Skuggedal, som holder videregående instruktørkurs, «Vill-i-vann»-kurs og Trener 1 del 3            
og 4-kurs. Det har ikke vært avholdt kurs for å utdanne baby- og småbarnsinstruktører og               
instruktører for funksjonshemmede i løpet av året. Det er for øvrig fortsatt få kurslærere i               
Sør-Norge som er autoriserte til å holde kurs i baby- og småbarnssvømming. 
 
Det er NSF som godkjenner kursinstruktørene og som følger opp disse, slik at de er best mulig                 
kvalifiserte til å utdanne andre instruktører. Måltallene for utdanning følges for øvrig fortløpende             
opp av styret i RSK. 
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Kursoversikt 2020 
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Kurs Dato Sted Kursinstruktør Antall 
deltakere 

Begynner 
instruktørkurs 

07.03.-08.03 Gjesdal 
ungdomsskole 

Kari Fredriksen 18 

Videregående 
instruktørkurs 

01.02-02.02 Gjesdal 
ungdomsskole 

Øyvind Skuggedal 23 

Begynner 
instruktørkurs 

22.08-23.08 Haugesund Kari Fredriksen 13 

Videregående 
instruktørkurs 

05.09-06.09 Haugesund Kari Fredriksen 8 

Trener 1 – del 4 10.01-12.01 Gjesdal 
ungdomsskole 

Øyvind Skuggedal 6 



Sak 5 - Årsregnskap for Rogaland Svømmekrets, 
kontrollutvalgets beretning og revisors beretning  
 
Organisasjonsnr.: 988 204 358 
 
RESULTATREGNSKAP Note 2020 2019 
 
Aktivitetsinntekter 2 338 481 350 438 
Tilskudd 3 303 911 330 704 
Medlems- og startkontingent 4 546 060 756 671 
Momskompensasjon 125 933           0  
 

 
 
Sum driftsinntekter           1 314 385          1 437 813 
 

 
 
 
Aktivitetskostnader 5 434 055          1 705 638 
Andre driftskostnader 6 457 657 251 044 
Tap på fordringer 104 080                         0 

 
 
Sum driftskostnader 995 792          1 956 682 
 

 
 
 
Driftsresultat 318 593           -518 869 
 

 
 
Renteinntekter     8 576   21 809 
 

 
 
ÅRSRESULTAT 327 169            -497 059 
 

 
 
 
Overføringer: 
Avsatt til annen egenkapital 327 169 0 
Overført fra annen egenkapital            0   497 059  
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SUM OVERFØRINGER 327 169  -497 059 
 

 
 
Note 1  Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsbestemmelsene for små organisasjonsledd 
tilknyttet NIF. 
 
Hovedregel for klassifisering av eiendeler og gjeld 
Regnskapet er ført etter regnskapsprinsippet. Dette innebærer at inntekter er registrert i den 
perioden de er inntjent og utgifter er registrert i den perioden de er påløpt. Eiendeler bestemt til varig 
eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som 
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til 
grunn. Langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.  
 
Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for 
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de 
enkelte fordringene. 
 
Inntektsføringsprinsipper 
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent. Sponsorinntekter 
inntektsføres over avtaleperioden.  
 
Periodiseringsregler 
Utgifter kostnadsføres fortrinnsvis i samme periode som tilhørende inntekt. 
 
 
Note 2 Aktivitetsinntekter 2020 2019 
Salg mat Nordsjø  70 000  52 938 
Leie tidtakerutstyr  18 650 119 000 
Andre aktivitetsinntekter  19 700   42 200 
Gaver/sponsorer 111 681             -189 500 
Kursinntekter   93 050  209 500 
Dommer   25 400  116 300 
Sum 338 481  350 438 
 
 
Note 3 Tilskudd 2020 2019 
Offentlig støtte             191 399 193 192 
Tilskudd fra forbund  88 604   86 700 
Tilskudd fra idrettskrets  23 908   50 812 
Sum 303 911 330 704 
 
 
Note 4 Avsetning til prosjekt Paris2024 2020 2019 

18 



158 730 155 745 
 
Aktivitetene knyttet til prosjektet Paris2024 er ikke ført på korrekt konto i regnskapet verken i 2019 
eller 2020. Dette vil bli rettet opp. 
 
Note 5 Aktivitetskostnader 2020 2019 
Stevneutgifter 115 537 401 714

Kursutgifter  72 886 316 026 
Utgifter svømmere           0 458 158 
Reiseutgifter  18 829 100 485 
Pengepremier  63 200 192 321 
Andre aktivitetskostnader 163 603 236 934 
Sum 434 055          1 705 638 
 
 
 
Note 6 Andre driftskostnader 2020 2019 
Maskiner og utstyr 294 402   78 423 
Regnskapshonorar   91 299   65 318 
Andre driftskostnader   71 956 107 303 
Sum 457 657 251 044 
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Rogaland Svømmekrets: Balanse 
 
Organisasjonsnr.: 988 204 358 
 
EIENDELER Note 2020 2019 
Omløpsmidler 
 
Kundefordringer 364 315 209 546 
Andre kortsiktige fordringer   37 878   96 681 

 
 
Sum fordringer 402 193 306 227 

 
 
Bankinnskudd og kontanter           1 332 280          1 172 763 

 
 
Sum bankinnskudd og kontanter            1 332 280          1 172 763 

 
Sum omløpsmidler            1 734 473          1 478 990  

 
SUM EIENDELER            1 734 473          1 478 990 

 
 
EGENKAPITAL OG GJELD 
Egenkapital 
 
Annen egenkapital 1            1 346 705         1 019 536 

 
 
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL            1 346 705         1 019 536 

 
 
Gjeld 
Kortsiktig gjeld 
 
Leverandørgjeld   53 293  263 708 
Annen kortsiktig gjeld 2 334 475  195 745 

 
 
Sum kortsiktig gjeld 387 768  459 453 

 
SUM GJELD 387 768  459 453 

 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD           1 734 473          1 478 989 
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Note 1 Egenkapital 
 

 

Annen egenkapital Sum 

 

Egenkapital 01.01. 1 019 536 1 019 536 

Årsresultat    327 169    327 169 

 

Egenkapital 31.12. 1 346 705 1 346 705 

 

 

Note 2 Annen kortsiktig gjeld 

Det er foretatt en avsetning på totalt kr 314 475,- til prosjektet Paris2024. 
 

 
Forslag til vedtak: Kretstinget godkjenner kretsens årsregnskap. 
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Sak 10 - Innkomne forslag og saker 
  

Forslag til vedtak: 

Sak 11 - Fastsette kontingent 
Forslag til vedtak: Kontingenten står uendret. Dette innebærer at økningen knyttet til 
“Paris 2024” vedtatt i 2019 videreføres og en evaluering av satsingen skjer i løpet av 2021. 
Videre innebærer vedtaket at om satsingen blir vedtatt avsluttet av kretstinget 2022, skal 
kretstinget avgjøre hva de resterende midlene skal brukes til.  
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Sak 12 - Budsjett for Rogaland Svømmekrets for 
2021 

Driftsinntekter 
3000 Medlemskontingent -241 0001 
3111 Salg Nordsjø   -60 000 
3400 Offentlig støtte -200 000 
3441 Tilskudd fra forbund   -85 000 
3442 Tilskudd idrettskrets   -45 000 
3600 Leie tidtakerutstyr   -50 000 
3700 Andre driftsinntekter   -15 000 
3704 Gaver/sponsor -100 000 
3910 Kursinntekter   -90 000 
3970 Startkontingent -200 000 
3985 Dommer   -25 000 
3990 Momskompensasjon   -50 000 

Sum driftsinntekter          -1 161 000 
 
Driftskostnader 

5900 Kurslærer honorar    30 000 
5901 Dommerhonorar    25 000 
5904 Andre honorar    15 000 
6300 Eiendomskostnader (husleie)                25 000 
6400 Tidtakerutstyr    40 000 
6500 Maskiner og utstyr    50 000 
6550 Drift tidtakerutstyr    10 000 
6700 Revisjons- og regnskapshonorar  100 000 
6800 Kontorrekvisita      1 000 
6802 Litteratur og tidsskrifter         500 
6809 Diverse utgifter      5 000 
6860 Kursutgifter    65 000 
6861 Samlinger    50 000 
6895 Lisenser    25 000 
6901 Markedsføring      5 000 
7020 Vedlikehold bil      5 000 
7100 Reiseutgifter    52 500 
7110 Kjøregodtgjørelse      5 000 
7145 Treningsstipend    15 000 
7146 Utgifter inviterte svømmere  100 000 
7147 Lyd/lys    20 000 
7165 Dommere/funksjonærer      1 000 
7167 Utgifter stevne  191 000 

1 Fratrukket beløpet er avsetning på kr 159 000,- til prosjekt Paris2024. 
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7168 Utgifter servering    50 000 
7301 Møter, tilstelninger    15 000 
7420 Medaljer      5 000 
7424 Pengepremier  200 000 
7470 Gaver/utmerkelser    10 000 
7500 Forsikringspremie      5 000 
7702 Kretsting    10 000 
7710 Styre/komité    10 000 
7722 T-skjorter             0 
7785 Dommerklær    20 000 

Sum driftskostnader           1 161 000 
 
 
Driftsresultat              0 
 
Finansposter 

8040 Renteinntekter     -8 500 
Sum finansposter     -8 500 
 
Budsjettert resultat etter finansposter     -8 500 
 

Forslag til vedtak: Kretstinget godkjenner kretsens budsjett. 

Sak 9 - Valg  
Valgkomiteen har ikke hatt fysiske møter, men benyttet andre kommunikasjonsplattformer.          
Varamedlem har ikke deltatt på noen av møtene. Det har vært liten respons fra klubbene og                
arbeidsform har i stor grad vært direkte henvendelser på telefon og e-post. Valgkomite har              
ikke vært i kontakt med revisorer da denne kontakten foregår mellom styret og revisorer              
direkte. Årsmøtet valgte revisor ved forrige ting var KPMG. Valgkomiteen har fått på plass et               
fulltallig styre. Valgkomiteen stiller seg enstemmig bak foreslåtte kandidater. Det er mange            
hensyn som skal tas. Det har blitt gjort mye godt arbeid i kretsen og vi har vært opptatt av at                    
arbeidet som er gjort skal videreføres. Disse vil gi en god og bred representasjon i forhold til                 
svømmekretsen sine klubber. Dessverre har ikke komiteen klart å få med medlemmer som             
representerer alle grener. 
 
Kriterier har vært å være gode på samspill, samarbeid og kommunikasjon, kompetanse og             
kapasitet til å bidra aktivt i å lede og videreutvikle svømmesporten i Rogaland og ha sterke                
strategiske evner. 
 
Dagens styre er beskrevet i tabell under Sak 8. Innstillingen til valgkomiten er som følger:  
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Forslag til vedtak: Kretstinget godkjenner Haakon Larsen som leder.  

Forslag til vedtak: Kretstinget godkjenner Andrika Hagfjäll Lande som nestleder 

Forslag til vedtak: Kretstinget godkjenner styremedlemmene som angitt i tabellen.  

Forslag til vedtak: Kretstinget godkjenner varamedlemmene som angitt i tabellen.  
 

 
Revisor 

Forslag til vedtak: Kretstinget godkjenner KPMG som revisor. 

Kontrollutvalg  
● Medlem: Øyvind Sigvaldsen, Stavanger SK  
● Medlem: Andreas Jøntvedt, Bryne SK  
● Varamedlem: Silje Steinnes SSK 

Forslag til vedtak: Kretstinget godkjenner Kontrollutvalget 
 

     Valgkomite 

Forslag til vedtak:  
● Leder: Anette Klepp Vik 
● Medlem: Thore Gudbrandsen  
● Vara: Kathrine Borsheim 

Forslag til vedtak: Kretstinget godkjenner Valgkomitee 
  
Representasjon 
Forslag til vedtak: Særkretsstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til 
Forbundstinget. 
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Leder Haakon Larsen (SSK) 

Nestleder Andrika Hagfjäll Lande (Karmøy) 

Styremedlem Berit Hagland (HSK) 

Styremedlem Annelin Stenersen (SSLK) 

Styremedlem Maren Wathne Pettersen (Frisinn) 

Styremedlem Kenneth Rannekleiv (SSC) 

Styremedlem Kjell Klungland (Bryne) 

Varamedlem Tor Inge Vik (SSLK) 

Varamedlem Anne Gro Kalvenes (SSK) 


