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1. Innledning 

 

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben. Håndboken skal sikre 

kontinuitet og forutsigbarhet i klubbens arbeid.  

 

Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, 

ansatte, trenere og dommere i klubben vår. 

 

Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i 

klubben.  
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1.1 Klubbens historie 

Asker Svømmeklubb ble dannet i 1957, med Per Thynnes som primus motor. Til da hadde 

klubben eksistert som en undergruppe av Holmen Idrettsforening. Klubbens første formann het 

Tron Hvalstad. 

 

I 1963 ble Asker svømmeklubb igjen en del av Holmen Idrettsforening, hvor klubben tilhørte 

frem til 1. januar 1971. Klubbens daværende formenn var T. Hvalstad og N.O. Wejset. Hvert år 

deles det ut en pokal til beste gutt og beste jente som heter ‘Tron Hvalstads pokal’. 

I 2003 fusjonerte Asker og Bærum Svømmeskole og Asker Svømmeklubb. Svømmeskolen ble 

stiftet 14. august 1996, med utspring fra Asker Krets av Norges Livredningsselskap. 

 

Asker svømmeklubb har i mange år hatt sin hovedvirksomhet på Landøya og senere på Risenga. 

Kontoret har vært lokalisert på Nesbru. Våren 2016 vil hovedaktiviteten flyttes til Holmen 

svømmehall og kontoret vil også få lokaler i svømmekomplekset. 

1.2 Visjon 

1.3 Virksomhetsidé  

  

 

Asker Svømmeklubb skal være landets mest attraktive og respekterte svømmeklubb 

hvor utøvere i vann skal oppleve trivsel, trygghet og prestasjon. 

 

Asker svømmeklubb utvikler utøvere i vann i et bredde- og eliteperspektiv i et livslangt 

forløp. Asker Svømmeklubb skal ha et tilbud alle nivåer for alle utøvere med vekt på 

mestring og mestringsglede i et inkluderende miljø. 
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1.4 Verdier 

 

 

 

1.5 Mål for Asker svømmeklubb 

For å oppnå Asker svømmeklubbs visjon i tråd med virksomhetsideen har Asker svømmeklubb 

definert følgende mål: 

 

Mål for klubbens organisering: En fortsatt effektiv drift og økonomisk solid klubb som legger 

til rette for frivillig innsats fra medlemmene. Styret skal sikre engasjement og involvere klubbens 

medlemmer. 

 

Mål for aktiviteten i klubben: Det arbeides mot fortsatt vekst i svømmeskolen og økning i 

andelen som går fra grunnleggende svømmetrening til svømmeklubbens øvrige tilbud. Det skal 

aktivt arbeides for å beholde utøvere som ikke ønsker å være aktive svømmere ved andre tilbud 

og som instruktører. Alle tilbud skal være mestringsorientert. 

  

Mål for konkurranse og toppidrett: Klubben skal ha topp og bredde i aktivitet i vann 

uavhengig av funksjonsnivå. Klubben erkjenner at topp og bredde satsningene er avhengige av 

hverandre. 

 

Mål for anlegg: Klubben ønsker driftsansvar for vannflaten i den nye svømmehallen på Holmen. 

 

Mål for økonomien: Klubben skal øke omsetningen. Økt omsetning skal komme medlemmene 

til gode gjennom utvidet og forbedret tilbud. 

 

Trivsel, trygghet, prestasjon i vann 
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For mer informasjon om klubbens strategier, se virksomhetsplanen for svømmeklubben. Du kan 

også lede mer i sportsplanene for svømming, stup og synkron. 

  

http://askersvom.no/wp-content/uploads/2015/11/ASK-Virksomhetsplan-2017-2020-Final.pdf
http://askersvom.no/wp-content/uploads/2015/11/ASK-Svømming-Sportsplan-2017-2020.pdf
http://askersvom.no/wp-content/uploads/2015/11/ASK-Stup-Sportsplan-2017-2020.pdf
http://askersvom.no/wp-content/uploads/2015/11/ASK-Synkron-Sportsplan-2017-2020.pdf
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2. Organisasjon 

2.1 Organisasjonskart 

 

2.2 Årsmøtet 

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i april. Årsmøtets oppgaver er 

nærmere beskrevet i klubbens lov. 

 

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst 

én måned og ha betalt kontingent. Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemmeside. 

Utførende

Årsmøte øverste organ

Utførende ansvarlig 

Daglig ledelse 

Besluttende 
myndighet

Årsmøte

Styret

Daglig leder

Svømme-
skole-

ansvarlig

Instruktører

Hoved-
trener

Trenere/ 
hjelpe-
trenere

Trener-Stup

Trenere/ 
hjelpe-
trenere

Trener-
Synkron

Trenere/ 
hjelpe-
trenere

Kontroll 

komite 

http://askersvom.no/wp-content/uploads/2015/11/Lovnorm-for-Asker-Svømmeklubb_vedtatt-2016.docx.pdf
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Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være 

med på å bestemme hva klubben skal gjøre og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. 

Protokollen fra årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside. For mer informasjon rundt årsmøtet, 

se Protokoller fra tidligere årsmøter, Lovnorm for idrettslag, om årsmøtet i §§ 13, 14, 15, 16 og 

17 og sjekkliste for årsmøtet   

 

2.3 Klubbens lov 

Asker svømmeklubb har en lov basert på «lovnorm for idrettslag». 

 

 

2.4 Styret 

Styret er klubbens myndighet mellom årsmøtene. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen.  

 

Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som 

fremgår av «Årsmøtets oppgaver» (ref. lovnorm for idrettslag §15), og saker som er av 

ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. 

Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet, eventuelt kalles inn til ekstraordinært årsmøte. 

 

Lovpålagte oppgaver for styret: 

 Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak 

 Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte i samsvar med 

de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og 

sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 

budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring 

 Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og 

utarbeide mandat/instruks for deres funksjon 

 Representere idrettslaget utad 

 Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester 

      

http://askersvom.no/dokumenter/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/
http://askersvom.no/wp-content/uploads/2015/11/Lovnorm-for-Asker-Svømmeklubb_vedtatt-2016.docx.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/
http://askersvom.no/styret/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/
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Oppgavene i klubben er i stor grad fordelt mellom styremedlemmene og komiteer. Hvordan 

oppgavene er fordelt mellom styremedlemmene kan du lese mer om i oppgavebeskrivelsene for 

styret  

 

 

Styrets arbeid 

Styret møtes regelmessig, typisk en gang i måneden. Møtene holdes i Askers svømmeklubbs 

kontorlokaler. 

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede, og vedtak fattes med flertall 

av de avgitte stemmene. Styreleder fungerer som møteleder, og ved stemmelikhet er 

møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om 

det er fattet mot vedkommendes egen stemme. 

 

Styremøter og enkeltsaker kan behandles per e-post eller per telefonkonferanse, se lovnorm for 

idrettslag § 10. Det føres referat fra styremøtene og et sammendrag offentliggjøres på 

hjemmesidene. Disse referatene finner du her. 

 

Medlemmer som ønsker saker behandlet på styremøte må melde inn saken skriftlig normalt en 

uke før styremøtet. Saken vil bli behandlet ved første anledning. 

 

2.5 Ansatte 

 

Asker svømmeklubb har heltidsansatte, deltidsansatte samt ansatte på timesbasis. Alle ansatte 

skal ha en arbeidskontrakt. Her finner du de til enhver tid faste ansatte, og lurer du på hvem som 

jobber med hva, kan du se på stillingsbeskrivelsene. 

 

De ansatte har personlig avlønning, og lønn for alle ansatte fastsettes av styret. Lønnsplassering 

skal være i forhold til stillingens ansvar, myndighet, oppgaver, krav og plass i organisasjonen 

 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/
http://askersvom.no/dokumenter/
http://askersvom.no/trenere-ansatte/
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Det er fastsatte regler med tilhørende satser for avlønning/refusjon i forbindelse med reiser. 

Styret er ansvarlig for fastsettelse og regulering av satsene. 

   

2.6 Utvalg/komiteer 

Asker svømmeklubb har flere utvalg og komiteer. Valgkomite, valgt revisor og kontrollkomite er 

lovpålagt (se lovnorm), mens andre utvalg og komiteer er frivillige å ha for klubben.  

 

Valgkomite: 

Valgkomiteen er en uavhengig og selvstendig komite. Dette er Asker svømmeklubbs viktigste 

komite for å sikre at riktige personer velges til å styre klubben. Valgkomiteens retningslinjer 

finner du her. 

 

 

Revisor: 

Idrettslag med omsetning over 5 millioner kroner skal engasjere en statsautorisert eller registrert 

revisor som skal følge revisorloven. Revisor velges av årsmøte. Her finner du hvem som er 

revisor for Asker svømmeklubb, og retningslinjer for revisor finner du her. 

 

Kontrollkomite: 

Kontrollkomiteen er et valgt organ med minimum to medlemmer som skal påse at Asker 

svømmeklubb har god kontroll på økonomien, og at driften av klubben er forsvarlig og i henhold 

gledende lover og regler. Retningslinjer for kontrollkomiteen finner du her. 

 

2.7 Andre frivillige, svømming 

Andre frivillige rekrutteres av styret, og vil alltid ha et styremedlem som kontaktperson. Disse 

kan bli invitert til styremøter dersom behov. 

 

Sosialkomite: 

http://askersvom.no/wp-content/uploads/2016/08/Klubbhåndbok_vedlegg-til-publisering.pdf
http://askersvom.no/styret/
http://askersvom.no/styret/
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Sosialkomiteen arrangerer sosiale tilstelninger for utøverne. Komiteen er også ansvarlig for 

kafédrift ved arrangementer.  

 

Sponsorutvalg: 

Sponsorutvalget skal bidra til at svømmeklubben når sine økonomiske mål i forhold til 

sponsorinntekter. Retningslinjer for sponsorkomiteen finner du her. 

 

Lagleder 

Lagleder skal bistå trenerne og følge deres instruks, samt påse at utøverne også gjør det. Alle 

som reiser på overnattingstur med klubben, også lagledere, må ha gyldig politiattest (se kapittel 

6.3 i klubbhåndboken eller Informasjon om politiattest for idrettslag fra Norges Idrettsforbund. 

 

Vi har også retningslinjer for lagleder/reiseleder. Disse finner du her. 

  

Foreldrekontakt 

Foreldrekontaktene skal bidra til å gjøre jobben lettere for treneren samt legge til rette for sosiale 

aktiviteter i den enkelte gruppe. De skal forholde seg til treneren og bistå denne med praktiske og 

administrative oppgaver i tilknytning til stevner og treningsleirer og skal blant annet bistå med å 

skaffe lagledere. De skal imidlertid ikke delta i, eller på annen måte involveres i det sportslige 

arbeidet.  

 

 

Premieansvarlig  

Utpekes av arrangementsansvarlig. 

 

Premieansvarlig står for anskaffelse av premiene og arrangerer utdeling ved stevne. 

Premieansvarlig vil også være ansvarlig for å anskaffe premier til årsmøte og mindre 

arrangementer. Premieansvarlig må koordinere med arrangementsansvarlig og daglig leder før 

premier bestilles.  

 

 

http://askersvom.no/styret/
http://askersvom.no/styret/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
http://askersvom.no/styret/
http://askersvom.no/styret/
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Dommeransvarlig  

Dommeransvarlig skal arbeide for at klubben til enhver tid disponerer egne godkjente dommere 

(kretsdommere/forbundsdommere) som etter behov kan benyttes under avvikling av approberte 

stevner både i regi av klubben og ellers i svømmekretsen.  

 

Sekretariat/stevnekontor  

Denne funksjonen skal være en støttefunksjon til tidtaking/tidtakere. Sekretariatet skal ha 

totaloversikten over progresjonen i egne stevner og de skal kunne informere og bistå utøvere, 

overdommer, trenere, lagledere, presse og publikum ved behov med aktuell informasjon. 

De skal også bistå klubbene med relevant informasjon som må være tilgjengelig på et godt synlig 

sted samt være tilgjengelige for klubber som trenger bistand ved påmelding av stafettlag, 

strykninger og etterpåmeldinger. 

Under stevner skal sekretariatet/stevnekontoret yte resultatservice ved å henge opp start - og 

resultatlister fortløpende flere steder i anlegget.  

 

Tidtaking 

Ansvarlige for tidtaking skal sørge for å Klargjøre og sjekke tidtageranlegget i god tid før stevner 

og rett før stevnestart alle dager.  

De skal sørge for å finne egnede personer til tidtaking og påse at disse får opplæring og blir kjent 

med klokkene i god tid før stevnestart. (En til hver bane pluss to reserver)  

På approberte stevner må det sørges for å ha en tidtakersjef som er dommer. 

 

2.8 Andre frivillige, stup  

Kommer senere 

2.9 Andre frivillige, synkron  

Kommer senere 

 

http://askersvom.no/dommere/
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3. Medlemskap 

Påmelding og administrering av klubbens medlemmer skjer i portalen «Tryggivann.no». 

Tjenesten utvikles og driftes av Norges Svømmeforbund på vegne av alle arrangørklubber. 

Denne portalen blir brukt av alle klubber i Norge som er medlem av Norges svømmeskole. Det 

er denne portalen som blir brukt til medlemshåndtering, påmelding til svømmeskole og 

treningspartier, fakturering og purring. Ved innmelding i klubben blir medlemmene registret med 

navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Navn og kontaktinformasjon til 

foresatte blir også registrert. 

 

Ønsker du å bli medlem i Asker svømmeklubb, kan du ikke ha uoppgjorte regninger hos en 

annen klubb. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet 

regnes fra den dagen kontingenten er betalt. 

 

En ansatt kan være medlem i Asker svømmeklubb, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan 

heller ikke inneha årsmøtevalgte verv i klubben. Unntak gis for personer som kun innehar noen 

få betalte trenertimer i uken, og som ikke har dette som hovedgeskjeft. 

 

Medlemskapet i Asker svømmeklubb kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon: 

 En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.  

 Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke 

medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt. Hvis medlemmet 

skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør 

ved strykning fra klubbens side.  

 Ved ekskludering gjelder egne prosedyrer. I disse tilfellene må svømmeklubben ta 

kontakt med svømmeforbundet.  

3.1 Medlemskontingent 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet, betales forskuddsvis og skal betales for hvert enkelt 

medlem. Medlemskontingenten er spesifisert og faktureres sammen med treningsavgiften og 

stevneavgiften i begynnelsen av året. Medlemskontingenten er på 250 kroner per år.  
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Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Det kan være 

treningsavgifter for de ulike aktivitetene, inngangspenger ved arrangementer eller egenandeler i 

forbindelse med deltakelse i konkurranser og på kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak. 

3.2 Treningsavgifter 

Treningsavgiftene til treningspartiene og svømmeskolen fastsettes på bakgrunn av faktiske 

kostnader med aktivitetene.  

 

Faktureringsrutiner: 

Svømmeskole 

 Påmelding i august og januar. Nye deltakere tas inn fra ventelister i starten av hver 

måned. En periode går fra august-jul og fra januar-sommerferien 

 Faktureres ca. 1. hver måned med 7 dagers betalingsfrist. Faktura sendes på epost fra 

tryggivann.no  

 Utmelding før den 15. hver måned. Utmelding gjøres på epost til: kurs@askersvom.no 

(påbegynt måned må betales for)  

 Instruktørene vurderer underveis om deltakerne kan flyttes oppover i nivåstigen. 

Flyttingen vil skje i starten av hver måned for de dette gjelder.  

 Totalprisen for et helt år er delt på antall måneder med treningsaktivitet. Prisen pr. måned 

er lik uansett antall treningsdager pr måned.  

 Ved semesterskifte vil alle barn få anbefaling på tryggivann.no slik at du kan melde opp 

til riktig nivå ved neste semester.  

 

Treningspartier  

 Treningsavgift og stevneavgift faktureres 2 ganger per år. 

 Medlemsavgift og NSF lisens er årlig og faktureres i januar. 

 Egenandeler for stevner og samlinger med reise og/eller opphold faktureres i forkant av 

stevnet/samlingen. Deltakelse på alle treningsleirer er selvkost. NM deltakelse sponses 

opp til 60% for reise, opphold og startavgifter. Satsen avgjøres av styret. 
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3.3 Startkontingenter – deltakeravgifter 

 

Stevneavgiften er estimert basert på antall stevner og starter pr halvår for hvert treningsparti.  

Terminlisten med aktuelle stevner legges ut på hjemmesiden i januar og august hvert år. 

4. Klubbens aktivitetstilbud 
 

Asker svømmeklubb tilbyr treningsgrupper med forskjellige aktiviteter tilpasset alder og 

ferdigheter. 

 

4.1 Treningsgrupper  

 

 Svømmeskole barn og ungdom: 

o Babysvømming 0 - 12 mnd 

o Småbarnssvømming 1-5 år 

o Begynneropplæring for barn 

o Videregående opplæring for barn 

o Svømmeopplæring for ungdom 

o Ungdom, forbedring av ferdigheter 

o Vill i vann, barn og unge 

 

 Svømmeskole voksne: 

o Vanntrim 

o Svømmeopplæring for voksne 

o Crawlekurs for voksne 

 

 Treningsgrupper: 

o Svømming: 

 Elite Senior 

 Elite junior 

http://askersvom.no/treningsgrupper/
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 Elite Ung 

 Speed 1 

 Speed 2 

 Competition 1 

 Competition 2 

 Intro 

 Fitness 

 

 

o Stup 

 Stupeskolen 

o Synkron 

 Videregående 

 Synkronskolen 

 

Dette kan du lese mer om på hjemmesiden for svømmeskolen, og i sportsplanene for svømming, 

synkron og stup. 

 

Funksjonshemmede 

Klubben har opplegg for funksjonshemmede barn og unge voksne mellom 6 og 35 år, og klubben 

plasserer disse i grupper avhengig av alder, funksjonshemming og svømmeferdigheter. Asker 

svømmeklubb ønsker å øke antall integrerte svømmere. Her kan du lese mer om aktivitetene og 

treningstidene. Ønsker du mer informasjon, se Idrett for funksjonshemmede fra Norges 

Idrettsforbund. 

 

4.2 Aktivitetsplan/terminliste 

Asker svømmeklubb deltar jevnlig på stevner, arrangementer og leire. Terminlisten med oversikt 

over aktivitetene legges ut hvert halvår. 

 

 

4.3 Stevner 

http://askersvom.no/svommeskole/
http://askersvom.no/wp-content/uploads/2015/11/ASK-Svømming-Sportsplan-2017-2020.pdf
http://askersvom.no/wp-content/uploads/2015/11/ASK-Synkron-Sportsplan-2017-2020.pdf
http://askersvom.no/wp-content/uploads/2015/11/ASK-Stup-Sportsplan-2017-2020.pdf
http://askersvom.no/treningsgrupper/
https://www.idrettsforbundet.no/funksjonshemmede/
http://askersvom.no/?s=stevner
http://askersvom.no/?s=stevner
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Svømming: Klubbstevner 

Dette er en uhøytidelig konkurranse for klubbens egne svømmere.  

 

Svømming: Uapproberte stevner (rekruttstevner) 

Svømmere under 9 år kan ikke delta på approberte stevner, og de tilbys derfor rekruttstevner. 

Her er det ingen rangering av resultatene, ingen blir diskvalifisert og normalt gis det 

deltakerpremier. Barn kan delta på rekruttstevner fra det året de fyller 8 år. 

 

Svømming: Approberte stevner 

Approberte stevner må følge lover og regler fra NSF, og stevnet kan kun gjennomføres med 

autoriserte dommere. Man kan delta på approberte stevner fra det året man fyller 9 år. Er man 

gammel nok til å delta på approberte stevner, vil man også kunne bli diskvalifisert. Resultatlisten 

vil være alfabetisk for deltakere som er 9-10 år. I landsdels- og nasjonale stevner kan man delta 

fra det året man fyller 11 år, mens man kan delta i stevner med kvalifiseringskrav fra det året 

man fyller 13 år så sant man har klart kvalifiseringskravet.  

Noen stevner har deltakerkrav.  

 

Her finner du ligger årets deltakerkrav. 

 

Synkron: Uapproberte stevner 

Stjernekonkurransen er en rekrutteringskonkurranse for barn fra det året de fyller 8 år og det er 

ingen øvre aldersgrense. Barn i alderen 8-10 år rangeres ikke og resultatlisten sorteres alfabetisk.  

På grunn av dommersituasjonen med for få autoriserte dommere må Stjernekonkurransen være 

uapprobert også for de fra 10 år og eldre.  I stjernekonkurransen konkurreres det i Stjerne 1 – 

Stjerne 10 i aldersgruppene 8-10 år og 10 år og eldre.  Alle deltakere får deltakerpremie og det 

deles ut premie til 1., 2. og 3. plass i hver stjerne.  I tillegg deles det ut bestemanns premier, 1., 2. 

og 3. plass basert på poeng uavhengig av stjerne. 

 

Stup: 

Kommer senere 

 

http://svomming.no/svomming/svomming-forside/kval-krav/
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4.4 Klubbens stevner/arrangementer 

Asker svømmeklubb har to hovedarrangementer gjennomåret: Asker Open i januar og Asker 

vårstevne i mai. Dette er viktige stevner for klubben både når det gjelder profilering og økonomi. 

Dette er også de to arrangementene hvor de foresatte blir bedt om å bidra til en ekstra 

dugnadsinnsats. 

 

Asker svømmeklubb arrangerer i tillegg et rekruttstevne på høsten (uapprobert), samt uformelle 

klubbstevner i forbindelse med «Julesvøm» i desember og sommeravslutning i juni. 

 

Synkron arrangerer julesvøm, hvor det er oppvisning av hva de har jobbet med siste 

halvåret/året. Julesvøm avsluttes med en høytidelig lyssvømming.  På julesvøm deles det også ut 

Stjernediplomer for de som har bestått stjernetester i løpet av semesteret. Sommeravslutning 

arrangeres i juni med oppvisning 

 

Stup: kommer senere 

 

4.5 Reise i regi klubben  

På alle reiser i regi av klubben, skal det utpekes en ansvarlig reiseleder som har overordnet 

myndighet fra avreise til hjemkomst. Daglig leder bestemmer i samarbeid med trenere hvem som 

skal være reiseledere på reiser til stevner, treningsleirer og konkurranser. Er det overnattingstur i 

regi av klubben, skal alle ha godkjent politiattest (se kapittel 6.3 i klubbhåndboken eller 

Informasjon om politiattest for idrettslag fra Norges Idrettsforbund. Når vi er på reiser, har vi 

regler som gjelder for utøverne. 

 

5. Til deg som er… 

5.1 Utøver  

Utøverne bør være kjent med 

 hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) (se virksomhetsplanen) 

 retningslinjer for utøvere  

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
http://askersvom.no/dokumenter/
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 aktivitetstilbudet  

 medlemskap 

 

5.2 Foresatt  

Foresatte bør være kjent med  

 hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) (se virksomhetsplanen). 

 aktivitetstilbudet  

 medlemskap 

 forsikringer 

 politiattest (se kapittel 6.3 i klubbhåndboken eller informasjon om politiattest for 

idrettslag fra Norges Idrettsforbund). 

 klubbens retningslinjer og forventninger til foresatte   

 klubbens retningslinjer for foresatte med barn på svømmeskolen 

 

Som foresatt forventes det at du stiller opp på det frivillige arbeidet du blir bedt om å bidra til. 

Ønsker du å bidra i form av deltakelse på årsmøtet: husk at du må selv være medlem minst en 

måned før årsmøtet for å kunne avgi stemme. Ønsker du å vite mer om dette, kan du gå inn på 

«Råd til idrettsforeldre fra Olympiatoppen». 

5.3 Trener   

Trenerne har ansvaret for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter får et godt 

tilbud, og ivaretas på en god måte. Som trener er du en representant for klubben, og du bør være 

kjent med 

 hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) (se virksomhetsplanen)  

 stillingsinstruks  

 aktivitetstilbudet 

 medlemskap 

 lisens og forsikringer 

 politiattest (se kapittel 6.3 i klubbhåndboken eller informasjon om politiattest for 

idrettslag fra Norges Idrettsforbund. 

 Norges svømmeforbunds nettside «For trenere» 

http://askersvom.no/dokumenter/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/ungeutovere/fagstoff/media41142.media
http://askersvom.no/dokumenter/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
http://svomming.no/forbundet/for-trenere/
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 klubbens retningslinjer og forventninger til trenere  

 

Vi har også stillingsbeskrivelser for trenerne.  

6. Klubbdrift 

6.1 Årshjul 

Asker svømmeklubb har et oppdatert årshjul som viser viktige frister for klubben. 

 

6.2 Kurs og utdanning 

Dommerkurs 

Klubben er avhengig av dommere for å kunne arrangere egne stevner, samt hjelpe andre klubber 

med dommere. Dommerkorpset består først og fremst av foreldre som ønsker å bidra. Klubben 

arrangerer kurs ved behov. Forkunnskaper er ikke nødvendig. 

 

 

Trenerutdanning 

Asker svømmeklubb ønsker å utdanne trenere og instruktører. Asker svømmeklubb legger gjerne 

til rette for dette. For mer informasjon rundt dette, kan du lese om trenerutdanning hos Norges 

Svømmeforbund eller se: «Informasjon om trenerutdanning fra Norges Idrettsforbund». 

 

6.3 Politiattester 

Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver for 

klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 

utviklingshemming, altså personer som i klubbens regi skal ha direkte kontakt med disse 

gruppene. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med 

politiattest: 

1.      Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag. 

https://d.docs.live.net/d8b77d18df53b18d/Dokumenter/Klubbhaaandbok%20for%20Asker%20svommeklubb%20til%20publisering%5b1252%5d.docx
http://askersvom.no/dommere/
http://utdanning.svomming.no/
http://utdanning.svomming.no/
https://www.idrettsforbundet.no/trenerloypa/
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2.      Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende 

sine barn. 

 

Prosedyre for politiattest i klubben: 

 

 Styret har oppnevnt daglig leder som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i 

idrettslaget. Svømmeskoleansvarlig støtter daglig leder i arbeidet 

 Daglig leder og svømmeskoleansvarlig informerer søkeren om prosedyren og vedlegger 

nødvendig informasjon for søknad 

 Søkeren sender inn elektronisk søknad om politiattest til politiet. Søknaden må 

undertegnes av søkeren og den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte 

søkeren. 

 Alle som skal ha politiattest, må fremvise attesten for daglig leder eller 

svømmeskoleansvarlig når denne er mottatt. 

 Daglig leder og svømmeskoleansvarlig lagrer opplysninger om hvilke personer som er 

avkrevd politiattest, bekreftelse på at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. 

Selve attesten beholdes av søkeren. 

 Asker svømmeklubb gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold 

overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke 

fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten. 

Ønsker du mer informasjon, se «Informasjon om politiattest for idrettslag fra Norges 

Idrettsforbund». 

 

6.4 Klubbens antidopingarbeid 

Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Klubben tar aktivt 

avstand fra all bruk av dopingmidler. Asker svømmeklubb er registret som et rent idrettslag 

 

Asker svømmeklubb er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i 

regi av klubben skal møte et trygt idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av rusmidler. 

 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
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For mer informasjon kan du se svømmeklubbens retningslinjer, rusmidler eller Asker 

svømmeklubbs antidopingpolicy. I tillegg kan du lese mer på «Informasjon om rent idrettslag fra 

Antidoping Norge» og rentindrettslag.no 

 

6.5 Kommunikasjon 

Asker svømmeklubb informerer medlemmene via hjemmesiden, og via mail. Utøvere og 

foresatte er selv ansvarlige for å holde seg oppdatert på det som legges ut på klubbens 

hjemmeside. 

 

For mailkommunikasjon, har klubben retningslinjer. 

 

Asker svømmeklubb har også en Facebookside. 

 

Alle nye medlemmer i svømmeskolen mottar en bekreftelse og et velkomstbrev ved påmelding i 

«Trygg i vann». Alle nye medlemmer i treningsgruppene mottar et velkomstbrev med 

informasjon om treningstider og kostnader som sendes ut av daglig leder. 

6.6 Arbeidsgiveransvar 

De ansatte i Asker svømmeklubb er daglig leder, svømmeskoleansvarlig, trenere og instruktører. 

Styret har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i klubben, mens daglig leder har personalansvar for 

hovedtrener og svømmeskoleansvarlig. Svømmeskoleansvarlig, hovedtrener, trener stup og 

trener synkron har personalansvar for sine respektive trenere/ hjelpetrenere/ instruktører.  

 

Av dette følger at daglig leder har medarbeidersamtaler med hovedtrener og 

svømmeskoleansvarlig. Hovedtrener har medarbeidersamtaler med trenere og instruktører. 

Styreleder har medarbeidersamtaler med daglig leder. Disse gjennomføres årlig i februar/mars. 

 

Styret er ansvarlig for ansettelser og arbeidskontrakter.  Styret avgjør i hver enkelt ansettelsessak 

hvem som skal involveres i prosessen og hvem som står for den praktiske gjennomføringen av 

stegene i prosessen. Ved ansettelse av timebetalte trenere/instruktører kan rekrutteringsprosessen 

avvikes. Ved rekruttering av fulltidsansatte skal prosessen følges. 

http://www.antidoping.no/ren-idrett/rent-idrettslag/
http://www.antidoping.no/ren-idrett/rent-idrettslag/
http://rentidrettslag.no/
http://askersvom.no/
file:///C:/Users/bytre/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/1240/askersvom.no
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Styret følger en fastlagt rekrutteringsprosess ved ansettelser. 

 

Ved ansettelse av utenlandske trenere, se informasjon fra Norges svømmeforbund. 

 

I tillegg kan dette være nyttige lenker i forbindelse med en ansettelsesprosess: 

Mal for midlertidig ansettelsesavtale fra NIF 

Veiledning om klubben som arbeidsgiver fra NIF 

 

6.7 Økonomi 

Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det 

innebærer at styret har ansvar for at 

 klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte 

 klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen 

 klubben har en forsvarlig økonomistyring 

 

Styret har delegert oppgavene knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til klubbens 

daglige leder.  

 

Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi: 

 

 Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og 

økonomistyring med tydelig rolleavklaring. 

 Styret skal utarbeide et realistisk budsjett. 

 Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende. 

 Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto. 

 Styret skal påse at det kreves to signaturer i 

banken.http://www.skatteetaten.no/no/Person/ 

 Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring. 

 Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité. 

 

http://svomming.no/forbundet/klubbdrift/klubbledelse/#1467203563477-c2b3fa16-6f1c
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/klubbguiden/standardkontrakt---midlertidig-arbeidsavtale---trener.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/klubbguiden/klubben-som-arbeidsgiver---veiledning.pdf
http://www.skatteetaten.no/no/Person/
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Det er utarbeidet økonomirutiner for Asker svømmeklubb og retningslinjer for revisor. I tillegg 

kan du se «Verktøykasse for å holde styr på økonomien i en klubb eller idrettslag fra Norges 

Idrettsforbund». 

 

6.8 Forsikringer 

Alle utøvere med unntak av svømmeskolen og Masters har årlig NSF lisens, og er forsikret 

gjennom Norges Idrettsforbund. Lisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet 

Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (9-12 år er forsikret gjennom 

barneidrettsforsikringen). Mer informasjon om forsikringen finner du her. 

 

Alle som betaler NSF lisens har tilgang til Skadetelefonen. Tlf 02033. 

Her melder du fra om skader. Skadetelefonen gir også gode råd om skadeforebygging og hva 

man bør gjøre ved akutte skader.  

 

Svømmeklubben har en dekkende personal- og skadeforsikring hos NHO Idrett. Den inkluderer 

bland annet underslagsforsikring, som skal sikre klubben mot økonomiske tap i tilfelle 

økonomisk utroskap og ulykkesforsikring for all medlemmer under dugnader/arrangementer og 

lignende i regi av klubben. 

 

6.9 Samtykkeskjema for publisering av bilder 

I Asker svømmeklubb ønsker vi å bruke bilder av alle utøvere for å vise frem samhold, glede og 

resultater. Vi respekterer at ikke alle vil ha bilder av seg selv eller barna på nett, og klubben ber 

derfor alle foresatte med barn under 15 år om å fylle ut et samtykkeskjema for bildepublisering. 

Dette leveres treneren. Her finner du skjemaet. 

6.10 Anlegg og utstyr 

Asker svømmeklubb har tildelt bassengtid til trening og kursvirksomhet fra Asker kommune ved 

Landøya bad og Risenga svømmehall. Det er kommunen som er eier av anleggene, og som har 

ansvaret for vedlikehold av disse. Holmen svømmehall er under bygging, og vil stå ferdig våren 

2017. 

 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/
http://svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/forsikringer/
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Klubbutstyr: 

 

Asker svømmeklubb eier eget tidtakerutstyr som benyttes på egne stevner. Utstyret skal i 

utgangspunktet ikke leies ut. Utstyret er meget kostbart og det er forbundet med risiko når det er 

ute av klubben sin kontroll. Det kan leies ut til stevner i nærheten dersom noen er i en knipe. 

Utleie eller utlån kan først gjøres når rutiner for utleie er etablert, inklusive utstyrs-sjekkliste 

over hvilke komponenter krysses av ved ut og innlevering.  

Ansvarlig for utstyr skal påse at utstyret til enhver tid er i orden, fritt for skader og klart til bruk. 

Den ansvarlige skal bistå ved ut -og innlevering av utstyret og være en støttefunksjon til 

tidtakingsgruppen ved behov. 

 

Se her for mer informasjon om retningslinjer og sjekkliste ved utleie. 

 

 

Personlig utstyr: 

Utøverne plikter selv å anskaffe utstyr som benyttes i treningene. Dette avtales med 

trenere/instruktører. Det er ønskelig at utøverne og foresatte benytter klubbtøy i forbindelse med 

arrangementer for å profilere klubben og skape samhold. 

 

For bestilling av utstyr og klubbtøy kan du se her. 

 

6.11 Utmerkelser og æresbevisninger 

Ved årsmøtet deles det ut priser og utmerkelser.  

 

6.12 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

Klubben har ansvar for sikkerhet for ansatte, medlemmer og andre som kommer i kontakt med 

klubben på arrangementer, på dugnader, under reiser og under opphold i klubbens lokaler og 

anlegg. Styret er ansvarlig for at daglig leder har nødvendig opplæring i HMS arbeid. 

 

http://askersvom.no/klubbutstyr/
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Asker svømmeklubb tilstreber en lav terskel for innmelding av hendelser, situasjoner eller andre 

forhold som angår utøvernes eller ansattes helse, miljø og sikkerhet. Da kan du benytte et 

innmeldingsskjema dersom du ønsker det.  

Ved skader, se punkt 6.14, skade/sykdom utøvere. 

For alvorlige hendelser og ulykker, se punkt 6.13, Alvorlige hendelser og ulykker. 

 

HMS rutiner: 

 Styret gjennomgår HMS analyse og handlingsplan årlig eller ved behov. 

 Innmeldingsskjema ligger lett tilgjengelig via klubbhåndboken 

 Avvik skal følges opp raskest mulig, og alvorlige avvik skal følges opp umiddelbart 

 Det skal foretas en årlig vernerunde av daglig leder i de lokaler som disponeres av 

svømmeklubben.  

 Avvik skal rapporteres til styret. Alvorlige avvik skal rapporteres til styreleder 

umiddelbart. Styreleder vurderer tiltak i samarbeid med daglig leder. Styreleder vurderer 

også behov for ekstraordinært styremøte 

 

HMS mål for Asker svømmeklubb: 

 Godt og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte 

 Trygge forhold for alle utøvere 

 Trivsel og tilhørighet for ansatte, utøvere og foresatte  

 God håndtering av HMS avvik 

 

Klubben har utarbeidet retningslinjer mot mobbing, og egne trivselsregler for trening og stevner. 

I tillegg kan du lese mer i «internkontrollforskriften» og «kontroll med risiko gir gevinst» 

 

6.13 Alvorlige hendelser og ulykker 

Asker svømmeklubb har utviklet en kriseplan for bruk ved håndtering av alvorlige hendelser og 

ulykker.  

 

http://www.regelhjelp.no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Regelverkslenker/Internkontrollforskriften---Forskrift-om-systematisk-arbeid-med-helse-miljo-og-sikkerhet-i-virksomheter/
http://www.arbeidstilsynet.no/brosjyre.html?tid=230103
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I denne sammenheng er det en alvorlig hendelse er når det oppstår en negativ situasjon av 

alvorlig karakter (eks underslag eller overgrep), eller at det skjer en ulykke enten fysisk eller 

psykisk med våre medlemmer, medarbeidere eller frivillige i organisasjonen (eks fall, trafikk- 

eller drukningsulykker). Det er i slike situasjoner at denne planen skal tas i bruk. 

 

En hendelse kan variere fra ikke-kritisk til meget kritisk. En kritisk hendelse er alvorlige ulykker 

eller begivenheter. Hendelsen kan utvikle seg til krise dersom situasjonen ikke håndteres, eller 

dersom hendelsen er av alvorlig art. 

 

Ved ulykker er det viktig at Asker svømmeklubbs alarmplan følges.  

 

6.14 Skade/sykdom utøvere 

Ved sykdom eller skade på utøver, er det viktig at det er dialog mellom utøver/foresatte og 

trener. Trener vil tilrettelegge for utøvere/foresatte i perioder med sykdom eller skade. Se her for 

våre rutiner i forbindelse med oppfølging av skadde utøvere. 

 

 

http://askersvom.no/wp-content/uploads/2015/12/Alarmplan-PDF.pdf


 

30 
 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

 

VEDLEGG TIL KLUBBHÅNDBOK  



 

2 
 

Innholdsfortegnelse 
Klubbinformasjon ..................................................................... 2 

1. Innledning ......................................................................... 5 

1.1 Klubbens historie ................................................................. 6 

1.2 Visjon ................................................................................... 6 

1.3 Virksomhetsidé ..................................................................... 6 

1.4 Verdier ................................................................................. 7 

1.5 Mål for Asker svømmeklubb ................................................. 7 

2. Organisasjon ..................................................................... 9 

2.1 Organisasjonskart ................................................................ 9 

2.2 Årsmøtet ............................................................................... 9 

2.3 Klubbens lov....................................................................... 10 

2.4 Styret .................................................................................. 10 

2.5 Ansatte................................................................................ 11 

2.6 Utvalg/komiteer .................................................................. 12 

2.7 Andre frivillige, svømming ................................................. 12 

2.8 Andre frivillige, stup .......................................................... 14 

2.9 Andre frivillige, synkron .................................................... 14 

3. Medlemskap .................................................................... 15 

3.1 Medlemskontingent ............................................................ 15 

3.2 Treningsavgifter ................................................................. 16 

3.3 Startkontingenter – deltakeravgifter .................................. 17 

4. Klubbens aktivitetstilbud .............................................. 17 

4.1 Treningsgrupper ................................................................ 17 

4.2 Aktivitetsplan/terminliste ................................................... 18 

4.3 Stevner................................................................................ 18 



 

3 
 

4.4 Klubbens stevner/arrangementer ....................................... 20 

4.5 Reise i regi klubben ............................................................ 20 

5. Til deg som er… .................................................................... 20 

5.1 Utøver ................................................................................ 20 

5.2 Foresatt .............................................................................. 21 

5.3 Trener ................................................................................. 21 

6. Klubbdrift ........................................................................ 22 

6.1 Årshjul ................................................................................ 22 

6.2 Kurs og utdanning .............................................................. 22 

6.3 Politiattester ....................................................................... 22 

6.4 Klubbens antidopingarbeid ................................................ 23 

6.5 Kommunikasjon .................................................................. 24 

6.6 Arbeidsgiveransvar ............................................................ 24 

6.7 Økonomi ............................................................................. 25 

6.8 Forsikringer ....................................................................... 26 

6.9 Samtykkeskjema for publisering av bilder ......................... 26 

6.10 Anlegg og utstyr ............................................................... 26 

6.11 Utmerkelser og æresbevisninger ...................................... 27 

6.12 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ...................................... 27 

6.13 Alvorlige hendelser og ulykker ........................................ 28 

6.14 Skade/sykdom utøvere ...................................................... 29 

2.2 Sjekkliste årsmøte for styret ............................................... 5 

2.4 Stillingsbeskrivelser/oppgavebeskrivelser for styret ......... 6 

2.5 Ansatte, Stillingsbeskrivelser ............................................ 12 

2.6 Retningslinjer valgkomite ................................................. 20 



 

4 
 

2.6 Retningslinjer kontrollkomite ........................................... 25 

2.6 Revisor mars 2016-mars 2017 ........................................... 27 

2.6 Retningslinjer sponsorkomite ........................................... 28 

2.7 Arbeidsoppgaver, andre frivillige ..................................... 29 

2.7 Foreldrekontakter ............................................................. 33 

2.7 Premieansvarlig ................................................................. 34 

4.5 Regler når vi er på tur........................................................ 35 

5.1 Retningslinjer og forventninger for utøvere .................... 36 

5.2 Retningslinjer foresatte .................................................... 38 

5.2 Retningslinjer for svømmeskolen ..................................... 40 

5.3 Retningslinjer trenere ....................................................... 41 

6.1 Årshjul ................................................................................ 43 

6.4 Antidopingpolicy for Asker Svømmeklubb ....................... 47 

6.4 Retningslinjer rusmidler .................................................... 49 

6.5 Retningslinjer skikk og bruk e-post .................................. 50 

6.6 Rekrutteringsprosess ........................................................ 52 

6.7 Økonomirutiner ................................................................. 54 

6.7 Retningslinjer for revisjon ................................................. 57 

6.9 Klubbutstyr: Utleie av utstyr ............................................. 59 

6.9 Samtykkeskjema for publisering av bilder ....................... 61 

6.12 Retningslinjer mobbing ................................................... 62 

6.12 Sjekkliste HMS runde ...................................................... 64 

6.12 Trivselsregler for trening og stevner for svømmere ...... 65 

6.13 Kriseplan ............................................................................ 1 

6.14 Rutiner for oppfølging av skadde utøvere: ...................... 5 



 

5 
 

 

2.2 Sjekkliste årsmøte for styret 

 

 

Arbeidsoppgave Frist Utført 

Vi har kontaktet valgkomiteen! 3 - 6 mnd før  

Vi har sjekket om vi trenger å oppdatere loven vår 3 - 6 mnd før  

Vi har sjekket om vi trenger å oppdatere vår 

organisasjonsplan! 

3 mnd før 

 

 

Vi har tatt kontakt med revisor! 2 mnd før  

Vi har oppdatert medlemsregistret vårt! Nov – des  

Vi har delegert oppgavene til dem som skal skrive 

årsrapportene 

1 - 2 mnd før 

 

 

Vi har regnskapet klart til presentasjon for revisor 1 - 2 mnd før  

Vi har rapportert til idrettsregistreringen Innen 30. April  

Vi har en oppdatert handlingsplan med tilhørende budsjett 1 mnd før  

Vi har sendt ut innkalling til årsmøtet 1 mnd før  

Vi vet hvem som skal lede årsmøtet 1 mnd før  

Vi har lagt siste styremøte i forhold til årsmøtedatoen 1 - 2 uke før  

Vi har behandlet innkomne forslag 1 - 2 uke før  

Vi har mottatt valgkomiteens innstilling  1 - 2 uke før  

Vi har laget styrets innstilling til ny valgkomité 1 - 2 uke før  

Vi har kontroll på hvem som har stemmerett 1 uke før  

Vi har satt opp og sendt ut en agenda og sakspapirer i tråd med 

lovens § 13 

1 uke før 

 

 

Vi har gitt informasjon til idrettskretsen om hvem den nye 

lederen av idrettslaget er 

1 mnd etter 

 

 

Vi har oppdatert våre nettsider med nytt styre 1 mnd etter  

Vi har oppdatert opplysningene i Brønnøysundsregistret 1 mnd etter  

Vi har kontaktet idrettskretsen for å få vite hva idrettslaget kan 

få hjelp til 

1 mnd etter 

 

 

Vi har sendt ut/publisert en signert protokoll 1 mnd etter  
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2.4 Stillingsbeskrivelser/oppgavebeskrivelser for styret 

 

Leder 

 Overordnet ansvarlig for klubbens drift. 

 Ansvarlig for mål- og strategiarbeidet i klubben. 

 Er klubbens ansikt utad og klubbens representant i møter og forhandlinger ette avtale 

med daglig leder 

 Koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet. 

 Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene. 

 Distribuerer møtereferater til styret, revisor og kontrollkomite.  

 Personalansvar for daglig leder.  

 Kontakt med valgkomiteen. 

 Kontrakter, forsikringer, pensjonsordninger, oppfølging av ansatte, medarbeidersamtaler 

med daglig leder. 

 Ansvarlig for sponsorutvalg. 

 Ansvarlig for klubbhåndboka. 

 

Nestleder, arrangement- og hallansvarlig 

 

Arbeidsoppgaver nestleder 

 Er stedfortreder for lederen 

 Ansvarlig for utstyr og tidtagerutstyr  

 Utarbeide beskrivelse av oppgaven for arrangementsansvarlig i Asker Svømmeklubb 

 

Arbeidsoppgaver arrangementsansvarlig: 

 Ansvarlig i samarbeid med Hovedtrener og stå for stevneoppsett og innbydelse til stevner 

i regi av Asker svømmeklubb. 

 Ansvarlig for planlegging, gjennomføring og utvikling av svømmestevner i regi av Asker 

svømmeklubb og Norges svømmeforbund. 
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 Ansvarlig for å melde inn svømmestevner for kommende år via medley.no. Dette skal 

skje før 1.september hvert år i dialog med daglig leder og hovedtrener.   

 Sammen med Sosialkomitéen være ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av 

interne sommeravslutningsstevner og juleavslutningsstevner. 

 Sørge for at det er kommunikasjon med styret, daglig leder og stevnekomite rundt 

gjennomføring, samt rapportering etter endt gjennomføring.  

 Ansvarlig sammen med stevnekomite og sponsorkomite for å skaffe stevnesponsorer. 

 Ansvarlig for å utpeke en ansvarlig for premier til stevner.  

 Sette sammen en stevnekomitè som hovedsakelig har ansvar for å planlegge, 

gjennomføre og utvikle svømmestevner i Asker svømmeklubbs regi. 

Arrangementsansvarlig skal legge til rette for at Stevnekomiteen skal være et mest mulig 

selvdrevet organ, men alltid i dialog med styret og ledelse. 

  

 

Arbeidsoppgaver hallansvarlig. 

 I samarbeid med daglig leder arbeide med å opprette en hallkomite og bidra i denne. 

Hallkomiteen skal utføre følgende oppgaver: 

o bidra i samtaler/diskusjoner mellom kommune og klubb. 

o innhente råd om politiske og byråkratiske prosesser knyttet til anlegg.  

o være lobbyist og pådriver ovenfor kommunens administrasjon og politikerne. 

o være i dialog med svømmeforbundet og deres hallgruppe for å trekke erfaringer, 

støtte og søke råd fra forbundet  

o i samarbeid med hallkomiteen, legge opp planer og strategier for arbeider 

vedrørende halldrift. 

 

 

Sekretær- og bredde ansvarlig 

 

Arbeidsoppgaver sekretær 

 Føre protokoll fra alle styremøter og referat fra medlemsmøter  

 Sende til styreleder for godkjenning og distribusjon. 
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 Føye til evt. rettelser i referat på etterfølgende møte 

 

Arbeidsoppgaver breddeansvarlig 

 Ansvar for at Asker svømmeklubb ivaretar bredden i svømmesporten, inklusive stup og 

synkron. 

 Ansvar for at Asker svømmeklubb tilrettelegger for utvikling av utøvere innenfor stup, 

synkron og andre og at disse bidrar til klubben. 

 Ansvarlig for at synkron og stup er representert i sosialkomite, hallkomite, 

arrangementskomite og andre grupper som relevant for å sikre god interaksjon mellom de 

sportslige satsningene. 

 Ansvar for å rapportere mål i breddegruppen og måloppnåelse til styret.  

 Sikre at breddesatsningene er reflektert i virksomhetsplanen og at det foreligger en 

sportsplan for satsningene. 

 Bidra til å sikre godt samarbeid mellom svømmegruppe, svømmeskole, synkron, stup og 

andre grupper faglig og sosialt.  

 Jobbe for en integrasjon av breddesatsningen i Asker Svømmeklubb både sosialt, 

sportslig og økonomisk.  

 

 

Økonomi- og sportsansvarlig  

 

Arbeidsoppgaver økonomiansvarlig: 

 Bistår hovedtrener, daglig leder og kursansvarlig ved utarbeidelse av budsjetter. 

 Bistår daglig leder ved utarbeidelse av rapporter på et aggregert nivå i forhold til 

aktiviteter, kostnader og inntekter. 

 Ansvarlig for å utarbeide og oppdatere en økonomisk myndighetsmatrise (økonomiske 

fullmaktgrenser for daglig leder, hovedtrener, kursansvarlig, stup / synkron, elite/NM 

trener og andre trenere) som godkjennes av styret. 

 Bistår daglig leder med utarbeidelse og oppdatering av retningslinjer for økonomirutiner 

for alle grupper. 
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Arbeidsoppgaver sportsansvarlig: 

 Bistår hovedtrener ved utarbeidelse av overordnede sportsplaner. 

 Bistår hovedtrener med utarbeidelse av gode rapporteringsrutiner i forhold til 

sportsplaner. 

 Bistår hovedtrener med oppfølging av individuelle mål og klubbmål i alle 

svømmegrupper. 

 Bistår hovedtrener og daglig leder med standardisering av treningsleir og reisestevne.  

 Bistå i planlegging av leire 

 Utarbeide og vedlikeholde rutiner for hvordan skadede utøvere skal følges opp ved 

skader utover det trenerne legger til rette for.  

 Utarbeide og vedlikeholde liste over kontakter som klubben kan benytte som støtte til 

trenerne både som forebygging og til restituering etter skade 

 

 

Sosial-, kommunikasjon- og dommeransvarlig 

 

Arbeidsoppgaver sosialansvarlig (Sosialkomiteen og foreldrekontakter) 

 

Sosialkomiteen 

 Sosialansvarlig i styret følger opp og har jevnlig kontakt med leder i Sosialkomiteen. 

Leder i Sosialkomiteen er ansvarlig for å avholde møter, koordinere og organisere 

arrangementer. Hun/han dokumenterer arrangementer og rapporterer til Sosialansvarlig i 

styret. Sosialansvarlig deltar på møter ved behov, og bistår i den praktiske planleggingen 

og gjennomføringen av stevner og arrangementer.  

 Utarbeide dugnadslister ved arrangementer 

 Jobbe tett sammen med arrangementsansvarlig i forkant av arrangementer 

 

Foreldrekontakter 

 Sikre at det er en foreldrekontakt i hver konkurransegruppe 

 Avholde møte med foreldrekontaktene ved terminstart.  

 Lage mailing-liste med kontaktinfo for hver gruppe. 
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 I samarbeid med foreldrekontaktene bistå trenere og sikre at det er lagledere tilstede på 

lokale stevner. 

 Sørge for at det blir opprettet Facebook-grupper på alle treningsgruppene. 

Foreldrekontaktene er administratorer. 

 Bistå daglig leder i oppdatering av terminlisten på hjemmesiden med navn og kontaktinfo 

for lagledere. 

 Oppdatere, i samarbeid med trenere, retningslinjer for foreldrekontakter og lagledere. 

 

Arbeidsoppgaver kommunikasjonsansvarlig 

 I samarbeid med daglig leder, utarbeide rutiner for hva de ulike sosiale medier skal 

inneholde 

 Følge med på hva som blir lagt ut på hjemmesiden og Facebook (både hovedside og  

treningsgruppenes sider). 

 I samråd med daglig leder og svømmeskoleansvarlig legge ut relevant info på  

hjemmesiden og på Facebook. Motta innspill fra andre styremedlemmer, 

foreldrekontakter, evt. andre. 

 

Arbeidsoppgaver dommeransvarlig 

 Dommeransvarlig i styret utpeker en dommerkontakt for klubben, og bistår 

dommerkontakt ved behov. 

 

Styremedlem med ansvar for virksomhetsplan, klubbhåndbok og årshjul 

 

 Ansvarlig for utarbeidelse og oppdatering av virksomhetsplanen Ansvarlig for rutiner i 

forbindelse med oppdatering av planen. Virksomhetsplanen utarbeides hvert fjerde år og 

danner grunnlag for klubbens satsning de neste fire år. Sportsplanen avstemmes mot 

denne. 

  

 Ansvarlig for utarbeidelse og oppdatering av klubbhåndboken. En klubbhåndbok skal 

svarer på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som 

http://askersvom.no/dommere/
http://askersvom.no/dommere/
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gjelder internt. Den skal også sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i 

klubben. Sammen med styreleder fordele oppgaver til styremedlemmene.  

 

 Ansvarlig for utarbeidelse og oppdatering av årshjulet.  

Årshjulet skal være et levende dokument, og oppdateres kontinuerlig og skal inneholde 

alle viktige datoer for registering av økonomisk refusjoner, støtte, påmeldinger og 

registeringer som nødvendig for effektiv drift av klubben.  
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2.5 Ansatte, Stillingsbeskrivelser 

 

Daglig leder 

 

Daglig leder er sentral i drift og utvikling av klubben. Daglig leder har en nøkkelfunksjon i å 

legge til rette for klubbens medlemmer og alle de frivillige ildsjelene. Daglig leder er ansvarlig 

for den daglige drift av klubben. 

 

Daglig drift innebærer ansvar for; 

- Iverksette klubbens virksomhetsplan. 

- Lede og gjennomføre den årlige budsjett prosess, oppfølging av budsjettene og revisjon. 

- Daglig økonomistyring; innbetalinger, betaling av fakturaer, lønn, konto- og bokføring, 

- Registering og oppfølging av relevante databaser som spesifisert i klubbensårshjul det 

inkludere; Idrettsregistrering, Momsregistrering, Støtteordninger, NSF (lisensregistrering) 

- Arkivering av klubbens dokumenter, kontrakter og korrespondanse. 

- Kunde-, leverandøroppfølging og sponsoroppfølging. 

- Sikre at klubbens tilbud markedsføres, kommuniseres og at hjemmesider og sosiale 

medier er oppdatert.  

- Stå for samfunnskontakten, eksempelvis; kommunen, Idrettsrådet, NSF og media, og 

myndighetsrapportering (Idrettsrådet (LAM) 

- Bistår klubbens trenere og instruktører med koordinering av bassengtid, booking av 

stevner, leir og praktiske gjøremål. 

- Legger til rette for utdanning og kompetanseutvikling av ansatte. 

- Utforming og inngåelse av arbeidskontrakter med fast ansatte 

- HMS – rutiner.  

- Politiattestordningen.  

- Utdanningsansvarlig, herunder: 

o Kartlegge kompetansebehov i klubben og sette opp utdanningsmål (kompetansekrav) 

i samarbeid med styret og hovedtrener 

o Være oppdatert på og videreformidle informasjon om utdanning fra forbund og krets 
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o Være kontaktledd mellom klubb og krets. Delta på utdanningsmøter/kurs i regi av 

kretsen 

 

Organisasjon og plassering 

- Daglig leder rapporterer til Styret, i det den daglige drift forholder daglig leder seg til 

styreleder 

- Daglig leder tilrettelegger og forbereder styresaker som skal fremlegges slik at styret får 

et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag. Avvik i budsjetter og resultatoppnåelse 

meddeles styret så raskt som mulig.  

Ansvar og myndighet 

- Daglig leder har personalansvar for svømmeskoleansvarlig og hovedtrener. 

- Daglig leder har mandat til å ta økonomiske beslutninger som spesifisert i klubbens 

økonomiske myndighetsmatrise. 

 

 

Svømmeskoleansvarlig 

 

Svømmeskoleansvarlig har ansvaret for svømmeskolen, og skal sikre at opplæringen i klubben 

gjennomføres i tråd med prinsippene NSF har lagt til grunn i Norges Svømmeskole. 

 

Svømmeskoleansvarlig har ansvar for; 

- Bidra til den årlige budsjett prosess og ansvarlig for svømmeskolens budsjett og 

oppfølging av dette og melde avvik til daglig leder. 

- Daglig drift av svømmeskolen med hensyn på personal, økonomi og fasiliteter. 

- Å sikre kvalitet i kursene og riktig dimensjonering av kurstilbudet. 

- Dokumentere svømmeskolens utvikling og utvikle nye kurs og tilbud ved behov. 

- Oppfølging av kurs og sette opp kurs i «Trygg i vann».. 

- Sørge for at klubbens websider om svømmeopplæring/svømmeskole er oppdatert og 

markedsføre klubbens svømmeskoletilbud.  

- Svømmeskolehåndbok og Instruktørmappe  

- Ha god dialog med andre Svømmeskoleansvarlige fra andre klubber 

http://svomming.no/svomming/svomming-forside/norges-svommeskole/
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- Sammen med hovedtrener legge til rette for overgang fra klubbens Svømmeskole til 

treningspartier 

- Sammen med hovedtrener gjennomføre og planlegge livredningsprøven for alle 

instruktører og trenere 

- Tett dialog med Risenga svømmehall og Landøya bad (senere Holmehallen) (god 

informasjon til resepsjonen) 

- Være kjent med klubbens alarmplan, HMS regler og arbeidsmiljøloven. 

- Arbeidskontrakter og politiattester for instruktører. 

- Legger til rette for utdanning og kompetanseutvikling av ansatte. 

- Ha god forståelse for Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett (NIF) 

- Søke om midler som kan benyttes i Svømmeskolen 

- Utdanningsansvarlig for instruktører ved svømmeskolen. Herunder: 

o Kartlegge kompetansebehov i svømmeskolen og sette opp utdanningsmål 

(kompetansekrav) i samarbeid med daglig leder 

o Være oppdatert på og videreformidle informasjon om utdanning fra forbund og 

krets 

o Være kontaktledd mellom klubb svømmeskole. Delta på utdanningsmøter/kurs i 

regi av kretsen 

 

 

Organisasjon og plassering 

- Svømmeskoleansvarlig rapportere til daglig leder. 

- Svømmeskole ansvarlig samarbeider med hovedtrener og trenere om overgang fra 

svømmeskole til treningspartier dette inkluderer også stup og synkron.  

 

Ansvar og myndighet 

- Svømmeskoleansvarlig har personalansvar for svømmeskoleinstruktørene. 

- Svømmeskoleansvarlig har mandat til å ta økonomiske beslutninger som spesifisert i 

klubbens økonomiske myndighetsmatrise  

 

  



 

15 
 

Hovedtrener 

 

Hovedtrener skal ivareta og utvikle klubbens sportslige svømmetilbud i henhold til sportsplanen 

fra svømmeskole til elite og at denne harmoner med anbefalinger fra NSF. Hovedtrener har en 

nøkkelrolle i den helhetlige strategi for klubbens utvikling. 

 

Hovedtrener har ansvar for; 

- For å utarbeide årlige budsjetter for den sportslige satsingen og ansvarlig for 

treningspartienes budsjetter, oppfølging gjennom året. Avvik fra budsjettene skal 

diskuteres med daglig leder. 

- For klubbens sportslige plan, oppfølging og rapportering av den sportslige fremgang til 

daglig leder.  

- Utarbeide terminliste for sportsåret inklusive stevner og treningsleirer. Dette er underlag 

for årlig budsjettprosess. 

- Sørge for at bassengtid blir fordelt i henhold til anbefalt utviklingstrapp. 

- Trene, lede og inspirere utøverne til å delta i daglig trening og i lokale, nasjonale og 

internasjonale konkurranser. 

- Ivareta rekruttering og en helhetlig sportslig utvikling i klubben. 

- Tett samarbeid med svømmeskoleansvarlig og klubbens hovedansvarlige for synkron og 

stup.  

- Være klubbens hovedkontakt for utøverne og deres foresatte og sikre et godt sosialt miljø 

i klubben. 

- Ivareta og koordinere videreutvikling, kursing og nødvendig opplæring av trenere.  

- Sørge for at arbeidstiden er riktig balansert for klubbens fast ansatte trenere og 

hjelpetrenere. 

- Arrangere og lede møter som nødvendig for koordinering av trener, svømmeskole og 

breddeansvarlige. Delta på møter i klubbens regi som forventet.  

- Bidra til videreutvikle å bruke nettsidene og andre medier som en effektiv 

informasjonskanal. 

- Samarbeide med andre klubber og idrettsmiljøer.  

- Delta på fora i regi av NSF og delta på relevant etterutdanning. 
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- Tett dialog med ansatte ved Risenga svømmehall og Landøya bad (og senere 

Holmenhallen) og evt andre treningsfasiliteter vi benytter. 

- Sikre at det er gode overganger mellom gruppene 

- Ivareta tilbud for utøvere som har vært skadet. 

- Bidra til å sikre Asker svømmeklubb har et godt sosialt miljø et godt omdømme.  

 

Organisasjon og plassering 

- Hovedtrener rapporterer til daglig leder. 

- Hovedtrener samarbeider med svømmeskoleansvarlig og trenere om overgang fra 

svømmeskole til treningspartier.  

 

Ansvar og myndighet 

- Hovedtrener har personalansvar for trenerteamet  

- Hovedtrener har mandat til å ta økonomiske beslutninger som spesifisert i klubbens 

økonomiske myndighetsmatrise. 

 

Elite/NM Trener 

 

NM/Elitetrener skal ivareta klubbens elitesatsing i henhold til klubbens sportsplan. 

NM/Elitetrener skal ha god kjennskap til norsk svømmesport NSF sine krav og anbefalinger for 

være en toppidrettsutøver i Norge. 

 

Elite/NM Trener har ansvar for; 

- Bidra til å utarbeide årlige budsjetter for den sportslige satsingen i samarbeid med 

hovedtrener og de øvrige trenere. 

- Sørge for at terminlisten inklusive stevner, treningsleir tilpasses NM/elitegruppens behov 

og avpasses klubbens budsjett for NM/elitesatsingen 

- Arbeide utfra de gitte budsjetter og diskutere avvik eller nødvendig med justeringer av 

budsjettet med hovedtrener. 

- Bidra til å fordele bassengtid blir fordelt i henhold til anbefalt utviklingstrapp 
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- Utarbeide individuelle utviklingsplaner for NM/eliteutøverne.  

- Trene, lede og motivere utøverne til å delta i daglig trening og i lokale, nasjonale og 

internasjonale konkurranser 

- Rapportere måloppnåelse til hovedtrener, delta på møter og bidra til en helthetlig satsing i 

klubben fra svømmeskole til elite i samarbeid med klubbens øvrige trenere. 

- Ansvarlig for at utøverne utvikler holdninger og forståelse for hva som kreves av en 

toppidrettsutøver med en støttende og involverende tilnærming. Herunder faktorer som 

søvn, restitusjon, ernæring, motivasjon og mental utvikling. 

- NM/Elitetrener er ansvarlig for at NM/elitegruppen utvikler et godt sosialt miljø. 

- Ha en åpen og god dialog med utøvere og foreldre og sørge for at de er oppdatert med 

relevant informasjon i forbindelse med treningsopplegg, stevner og leir. 

- Bidra til videreutvikle å bruke nettsidene og andre medier som en effektiv 

informasjonskanal. 

- Delta på fora i regi av NSF og delta på relevant etterutdanning 

- Godt samarbeid med ansatte ved Risenga svømmehall og Landøya bad (senere 

Holmenhallen) og evt andre treningsfasiliteter vi benytter. 

- Delta på møter som nødvendig for koordinering av trenerteamet.   

- Delta på møter i klubbens regi som forventet.  

- Bidra til å sikre Asker svømmeklubb et godt omdømme  

 

Organisasjon og plassering 

- NM/Elitetrener rapporterer til Hovedtrener. 

- NM/Elitetrener samarbeider med i første rekke med de andre trenere  

 

Ansvar og myndighet 

- NM/Elitetrener har mandat til å ta økonomiske beslutninger som spesifisert i klubbens 

økonomiske myndighetsmatrise. 
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Trener / Junior Trener 

 

Trener/ Junior trenere skal ivareta klubbens satsing i henhold til klubbens sportsplan på nivå som 

bestemt. Treneren skal ha god kjennskap til norsk svømmesport NSF sine krav og anbefalinger. 

 

Trener / Junior Trener; 

- Bidra til å utarbeide årlige budsjetter for den sportslige satsingen i samarbeid med 

hovedtrener og de øvrige trenere. 

- Sørge for at terminlisten inklusive stevner, treningsleir tilpasses gruppens behov og 

avpasses klubbens budsjett.  

- Arbeide utfra de gitte budsjetter og diskutere avvik eller nødvendig med justeringer av 

budsjettet med hovedtrener. 

- Bidra til å fordele bassengtid blir fordelt i henhold til anbefalt utviklingstrapp 

- Utarbeide utviklingsplaner for gruppene.  

- Trene, lede og motivere utøverne til å delta i daglig trening og konkurranser. 

- Rapportere måloppnåelse til hovedtrener, delta på møter og bidra til en helthetlig satsing i 

klubben fra svømmeskole til elite i samarbeid med klubbens trenere. 

- Ansvarlig for at utøverne utvikler holdninger og forståelse for hva som kreves av en 

utøver med en støttende og involverende tilnærming. Herunder faktorer som søvn, 

restitusjon, ernæring, motivasjon og mental utvikling. 

- Er ansvarlig for at gruppen utvikler et godt sosialt miljø. 

- Ha en åpen og god dialog med utøvere og foreldre og sørge for at de er oppdatert med 

relevant informasjon i forbindelse med treningsopplegg, stevner og leir. 

- Bidra til videreutvikling i bruk av nettsidene og andre medier som en effektiv 

informasjonskanal. 

- Delta på fora i regi av NSF og delta på relevant etterutdanning 

- Godt samarbeid med ansatte ved Risenga svømmehall og Landøya bad (og senere 

Holmenhallen) og evt andre treningsfasiliteter vi benytter. 

- Delta på møter som nødvendig for koordinering av trenerteamet.   

- Delta på møter i klubbens regi som forventet.  

- Bidra til å sikre Asker svømmeklubb et godt omdømme  
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Organisasjon og plassering 

- Trener / Juniortrener rapportere til Hovedtrener. 

- Trener / Juniortrener samarbeider med i første rekke med de andre trenere men også 

svømmeskoleansvarlig om overgang fra svømmeskole til treningspartier.  

 

Ansvar og myndighet 

- Trener / Juniortrener har mandat til å ta økonomiske beslutninger som spesifisert i 

klubbens økonomiske myndighetsmatrise. 
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2.6 Retningslinjer valgkomite 

 

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

 

Valgkomiteen er en uavhengig og selvstendig komite. Dette er Asker svømmeklubbs viktigste 

komite for å sikre at riktige personer velges til å styre klubben. Valgkomiteen skal ha en dialog 

med styret under prosessen. Det er viktig at valgkomiteens medlemmer setter seg inn i 

idrettslagets lover. Det er viktig at valgkomiteen starter sitt arbeid i god tid, og at alle kandidater 

er forespurt og har akseptert i god tid før årsmøtet. 

Komiteens innstilling skal foreligge med andre saksdokumenter 1 uke før årsmøtet.  

Litt om hva loven sier om årsmøte og valg ihht. Lovnorm for idrettslag og NIFs lov: 

 For å stille til valg må personen være fylt 15 år og ha vært medlem av idrettslaget i minst  

én måned og ha betalt medlemskontingent. Ref.§6 Lovnorm for idrettslag.  

 En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget. Ref § 7 Lovnorm for 

idrettslag. Gjelder ansatte som har dette som hovedgeskjeft. For eksempel trenere eller 

andre som mottar honorar og kun jobber timer kan velges inn i styret. 

 Det skal velges personer fra begge kjønn. Sammensetningen av styret skal være 

forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen. Men det må være 

representanter fra begge kjønn der det velges eller oppnevnes flere enn 3 personer. Ref. 

§2.4 i NIFs lov. 

 For andre begrensninger: se loven. 

Forarbeid: 

Start med arbeidet i god tid – min. 6 måneder før årsmøte 

Vær orientert og oppdatert 

 Sørg for å ha kunnskap om klubbens verdier, visjon og mål 

 Sørg for å bli holdt orientert gjennom året. Be om å få tilsendt referater, nyhetsbrev og/ 

eller annen aktuell informasjon 

 Ha dialog med klubben/styret for å finne ut hvordan styret har fungert i perioden  

 

Lag en fremdriftsplan 

http://askersvom.no/wp-content/uploads/2015/11/Lovnorm-for-Asker-Svømmeklubb_vedtatt-2016.docx.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/
https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2015-06-07-1
https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/
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 Lag en tidsplan med oppstart av arbeidet min.3-6 måneder før årsmøte 

 Hva og hvordan skal arbeidet utføres.  Lag en oversikt over hvilke funksjoner som skal 

velges på årsmøte. Dette finnes det en oversikt over i klubbens lover. Finn ut hvem som 

er på valg av disse 

 Deleger oppgaver til alle i komiteen. 

 

Kartlegging: 

 Ta kontakt med alle som er på valg 

 Lag et spørreskjema med spørsmål om personen ønsker gjenvalg eller ikke. Se forslag 

 Send ut et spørreskjema til de som er på valg  

 Dersom en velger å ikke sende ut skjema bør spørsmålene stilles i en samtale med 

personen. Men for best mulig kontinuitet anbefales det å få skriftlig svar slik at neste 

valgkomite har med seg historikken 

 Forsøk å danne et bilde av hvilken kompetanse klubben har behov for i sitt arbeid.  

 

Rekruttering: 

• Avtal et personlig møte med aktuelle kandidater. Personlig kontakt er viktig, og øker 

statusen. Det viser seg at flere sier ja av de som det gjennomføres et møte med. 

• Valgkomiteens medlemmer må vise engasjement og være motivert når de er i samtale 

med kandidater. 

• Gi en så nøyaktig beskrivelse av styrearbeidet som mulig 

• Legg vekt på at det gir glede og er sosialt 

• Fortell av vedkommende er viktig for klubben p.g.a sin kompetanse, engasjement……. 
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Ikke si «det er ikke noe å gjøre» 

 

Presentasjon på årsmøte: 

1. Innstillingen skal vise en totaloversikt over styret, komiteer og utvalg; både de som skal 

velges på årsmøte (regulert i klubbens lover), og de som skal fortsette (se forslag).  

2. Presenter hvem som har sittet i valgkomiteen og hvordan arbeidet har foregått. 

3. Valgkomiteen legger frem sin innstilling på klubbens årsmøte med begrunnelse for 

hvorfor disse kandidatene blir foreslått. 

4. Valg skjer etter retningslinjer gitt i loven. 

5. Ved benkeforslag må valgkomiteen være forberedt på å fortelle om de foreslåtte 

kandidatene 

 

Ny valgkomite: 

 Ny valgkomite skal foreslås av styret (ikke valgkomiteen selv)  

 Finn alltid motiverte personer. Dersom personer som går ut av styret er lei og lite positive 

er ikke klubben tjent med at disse går inn i valgkomiteen. 
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FORSLAG: SPØRRESKJEMA FOR VALGKOMITEEN 

 

Navn: 

Epost:  

Mobil: 

 

Funksjon: 

 

Hvor lenge har du hatt denne funksjonen: 

 

Ønsker /Ønsker ikke gjenvalg for neste periode (stryk det som ikke passer) 

 

Fortell litt om hvorfor du ønsker/ikke ønsker å fortsette: 

 

 

 

 

 

Eventuelt om du ønsker andre oppgaver, hvilke og hvorfor 

 

 

 

 

Andre ting du har lyst å kommentere: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Skjema bes returnert til valgkomiteen innen 1 november  
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FORSLAG: Valgkomiteens innstilling 

 

Hovedstyret: 

Leder                                   Petra Pettersen          ikke på valg      1 år igjen 

Nestleder                               Ola Olafsen              på valg    2 år 

Styremedlemmer                Ida Hansen             ikke på valg      1 år igjen 

                                            Per Spellmann        på valg              2 år 

                                            Ole Brum              på valg              2 år 

Varamedlemmer               Kåre Knapp              på valg              2 år 

                                         Kari Kvikk              ikke på valg      1 år igjen 

 

Revisor:  

Det skal engasjeres statsautorisert revisor og velges kontrollkomite med 2 medlemmer og 2 

varamedlemmer.   
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2.6 Retningslinjer kontrollkomite 

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

Kontrollkomiteen er et valgt organ med minimum to medlemmer som skal påse at Asker 

svømmeklubb har god kontroll på økonomien, og at driften av klubben er forsvarlig og i henhold 

gledende lover og regler. 

 

1. Kontrollkomiteen i Asker Svømmeklubb skal bestå av minimum 2 medlemmer som 

velges hvert år av klubbens Årsmøte. Komiteen skal være uavhengig og avlegge rapport 

til Årsmøte det påfølgende år om sitt arbeid. Kontrollkomiteens medlemmer bør ha god 

kunnskap om klubben. 

2. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med klubben i henhold til mandatet fra Norges 

idrettsforbund, nedfelt i NIF-loven § 2-11. 

3. Dette innebærer at Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med klubbens finansielle stilling, 

interne økonomiske kontroll samt at rutiner og styringssystemer er etablert og etterlevd 

for god forvaltning og drift av klubben. Kontrollkomiteen skal også̊ være tilgjengelig for 

styret for innspill og diskusjon angående enkeltsaker når styret har behov for det.  

4. Kontrollkomiteen har arbeidsoppgaver som strekker seg utover hva revisor uttaler seg 

om, og må derfor drive egen informasjonsinnhenting. Komiteen baserer sitt arbeid på̊ 

intervjuer og samtaler med sentrale tillitspersoner i klubben og på̊ materiale som gjøres 

tilgjengelig fra klubben, som for eksempel (men ikke begrenset til) styremøtereferater, 

økonomirapporter, rapporter fra administrasjonen og rapporter fra trenerne. 

Kontrollkomiteen skal også̊ ha innsyn i andre klubbdokumenter når den ser behov for 

dette. I tillegg er dialog med svømmeforeldre en viktig del av Kontrollkomiteens 

tilsynsunderlag.  

5. Kontrollkomiteen skal påse at svømmeklubbens midler er anvendt i henhold til lover og 

bestemmelser. 

6. Kontrollkomiteen skal påse at svømmeklubbens midler går til de aktivitetene som 

årsmøtet har fattet vedtak om. 

7. Kontrollkomiteen skal påse at årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av 

klubbens drift. 

https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2015-06-07-1#KAPITTEL_2
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8. Kontrollkomiteen skal løpende ta opp de forhold som den finner nødvendig og rapportere 

disse til klubbens styre og eventuelt til revisor.  

9. Kontrollkomiteen skal motta møteinnkallelser til alle styrets møter med agenda.  

10. Komiteen skal ikke direkte gripe inn i styret- og administrasjonens oppgaver, men skal 

kunne uttale seg til styret om saker den mener har betydning i henhold til dette mandatet.  
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2.6 Revisor mars 2016-mars 2017 

Revisor for Asker svømmeklubb mars 2016-mars 2017 er Langseth Revisjon. 
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2.6 Retningslinjer sponsorkomite 

 

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

 

Sponsorarbeidet utføres i nært samarbeid med daglig leder som vil står for oppfølging av 

sponsorene.  

 Sponsoransvarlig sine oppgaver er: 

o Organisere en sponsorgruppe.  

o Gå gjennom foreldrelisten og se etter mulig støttespillere, både som sponsor og 

som deltager i en sponsor gruppe. 

o Lage innsalgspresentasjoner for ulike målgrupper, enkle attraktive pakker.   

o Lage en liste over mulige hovedsponsorer. 

o Lage liste over alle potensielle sponsorer. 

o Koordinere sponsorgruppen arbeid med daglig leder. 
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2.7 Arbeidsoppgaver, andre frivillige 

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

 

Lagleder 

Lagleder skal bistå trenerne og følge deres instruks, samt påse at utøverne også gjør det. For å 

ivareta sikkerheten har vi satt opp en del punkter som laglederne skal ta ansvar for når vi er på 

tur. Merk at alle som reiser med klubben på overnattingstur må ha gyldig politiattest (Kapittel 

6.3 i klubbhåndboka, Informasjon om politiattest for idrettslag fra Norges Idrettsforbund, 

Lagleder bør imidlertid alltid avtale med treneren på forhånd hva de ønsker bistand til.  

 

Lagleder på reiser (reiseleder) 

Alle som representerer klubben må opptre i tråd med det klubben skal stå for, og styret har derfor 

vedtatt retningslinjer for reiser og representasjon. Retningslinjene skal benyttes ved alle 

treningssamlinger og konkurranser der vår klubb er representert. 

Foruten det sportslige, er det et mål for alle turer i klubbens regi at alle utøverne kommer hjem 

med en positiv opplevelse. Reiselederne kan i stor grad bidra til dette ved å tilrettelegge for nok 

mat, nok søvn og gode sosiale forhold. Trenerne har først og fremst et sportslig ansvar, så en god 

dialog mellom reiseledere og trenere er viktig. Dersom en trener er reiseleder, må han/hun 

dekkes opp med støtte på oppgaver som er utenomsportslige.  

 

Forberedelser: 

 På alle reiser i regi av klubben skal det utpekes en ansvarlig reiseleder som har 

overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Daglig leder bestemmer i samarbeid 

med trenere hvem som skal være reiseledere på reiser til stevner, treningsleirer og 

konkurranser.  Om det settes opp flere reiseledere blir disse enige seg mellom om 

eventuell fordeling av arbeidsoppgaver. 

 Alle barn under 10 år skal ha følge av foresatte eller annen voksen dersom reisen 

innebærer overnatting. Det kan settes avtaler med annen forelder om å overdra dette 

ansvaret. Dette skal være skriftlig inngått på forhånd. 

 Alle foreldre som deltar på reisen skal bistå reiseledere om dette er nødvendig.  

 Ha med navneliste med telefonnummer (evt. kontrollere utøvernes telefonnr. på buss) 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
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 Hente førstehjelpsskrin, evt. avtale med trener hvem som tar dette med. 

 Sette seg inn i Asker svømmeklubbs kriseplan  

 Det er ønskelig at lagleder tar med kredittkort som kan benyttes ved utlegg som 

refunderes etter hjemkomst. Eventuell valuta ved utenlandsturer. 

 

Transport 

 Eventuelt organisere videretransport (buss, bil fra fly/tog) 

 Reiseleder har ansvar for at alle utøverne er med til enhver tid. Følge spesielt med at de 

yngste er med der de skal 

 Reiseleder påser at nødvendig informasjon blir gitt til deltakerne underveis. 

 Reiseleder påser at all bagasje er med. De yngste deltakerne kan trenge bærehjelp av 

noen eldre. 

 Ved hjemkomst må reiseleder sjekke at hver enkelt blir hentet på riktig sted og til rett tid. 

 

Overnatting/mat: 

 Ta opp evt. problemer med hotellet 

 Evt. be om å få beholde rom lenger  

 Bestille/organisere fellesmåltider (finne sted, ta med meny, bestille på forhånd) 

 Opptelling og gå runder ved leggetid 

 Tidspunkt for måltider avtales med trenerne i forhold til stevnetider. Reiseleder legger 

best mulig til rette for måltidene ut fra hvilken informasjon som er gitt på forhånd og de 

kjøkkenmuligheter som er tilgjengelige (F.eks tidligere frokost grunnet reise). 

 For enkelte turer må tørrmat, saft, engangskopper, frukt, rosiner etc. kjøpes inn på 

forhånd. Dette er reiseleders ansvar. 

 Tilstrekkelig søvn er essensielt for å kunne yte godt. Det bør legges til rette for at også de 

yngste får nok søvn. Reiseleder i samarbeid med trenerne er ansvarlig for at leggetid og 

«stille-tid» formidles. De eldste kan gjerne ha senere tidspunkt enn de yngste. 

 Reiseleder skaffer seg oversikt over stedet og gir beskjed om hvor deltakerne skal sove, 

sanitærforhold og hvor man skal spise. Dette gis det beskjed om. 

 

Stevne 
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 Avtale med trener hvilken bistand de ønsker under stevnet 

 Innkjøp av stevnemat 

 Oppmøte til øvelsene er den enkelte utøvers og treners ansvar. 

 I konkurransehaller er det hallen/stevnearrangør som har hovedansvar for medisinsk 

hjelp. 

 

Annet: 

 Organisere sosiale aktiviteter under oppholdet, organisere middag, kino e.l.  

 Få tak i medisinsk hjelp dersom nødvendig (evt. følge til legevakt e.l.) 

 Evt. skaffe medisin fra apotek  

 Sørge for at alle kommer seg hjem fra svømmehall 

 Være på plass/tilgjengelig på bosted 

 Være igjen med utøvere dersom sykdom eller annet hindrer dem i å være med gruppen 

 Være kontaktperson for foreldre 

 Gjennomgang av brannsikkerhet og evt andre sikkerhetstiltak på bosted 

 Sørge for at utøverne følger «Retningslinjer for utøvere»  

 Reiseleder har det overordnede ansvaret for at reisen foregår etter de retningslinjer 

klubben har bestemt, og skal sammen med trenerne bidra til trivsel for alle deltakerne. 

 Reiseleder rapporterer til styreleder i følgende saker: Overgrepssaker, ulykke med 

personskader, dødsfall blant klubbens medlemmer, økonomisk utroskap, andre klare 

brudd på det klubben ønsker å stå for, eller andre saker som kan medføre spesielle 

medieoppslag, eller oppmerksomhet fra det offentlige. 

 Reiseleder(e) er også heiagjeng og oppmuntrer under stevnet. Trener har full 

konsentrasjon om de som til enhver tid konkurrerer. Reiseleder bør håndtere alle 

utenomsportslige spørsmål, sosiale konflikter, sykdom etc. underveis. 

 Reiseleder i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig koordinerer reiserapport med 

bilder og tekst som kan legges ut på hjemmesiden. 

 Krav om utlegg som reiseutgifter, innkjøp mv. leveres til kasserer senest en uke etter 

turen sammen med originale kvitteringer og et kort regnskap. 

 Foreldre er ansvarlig for å informere reiseleder om medisinering som utøvere trenger 

hjelp til. 
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 For enkelte utøvere er dette kanskje deres første stevne eller deres første reise uten 

foreldrene. Enkelte kjenner kanskje heller ikke de andre barna særlig godt. Reiseleder må 

være spesielt oppmerksom ovenfor disse barna. 

 All bruk av rusmidler er forbudt. Brudd rapporteres til styret (se retningslinjer, 

rusmidler). 
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2.7 Foreldrekontakter  

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

 

Foreldrekontaktene skal bidra til å gjøre jobben lettere for treneren samt legge til rette for sosiale 

aktiviteter i den enkelte gruppe. De skal forholde seg til treneren og bistå denne med praktiske og 

administrative oppgaver i tilknytning til stevner og treningsleirer. De skal imidlertid ikke delta i 

eller på annen måte involveres i det sportslige arbeidet.  

 

Foreldrekontaktene skal følge med på hvordan gruppen fungerer sosialt, og melde i fra dersom 

det er ting som ikke fungerer. Hun/han er ansvarlig for å involvere andre foresatte. 

Foreldrekontaktens oppgaver er: 

 Foreldrekontaktene skal legge til rette for 1-2 sosiale aktiviteter per halvår 

 Være et bindeledd mellom foreldre og trenerne for eksempel ved ev. sosiale utfordring i 

gruppen 

 Bistå daglig leder med å skaffe lagleder(e) til stevner  

 Administrere treningsgruppens Facebook-side: legge ut info og formidle relevant 

informasjon.  
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2.7 Premieansvarlig  

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

 

Premieansvarlig står for anskaffelse av premiene og arrangerer utdeling ved stevne. 

Premieansvarlig vil også være ansvarlig for å anskaffe premier til årsmøte og mindre 

arrangementer. Premieansvarlig må koordinere med arrangementsansvarlig og daglig leder før 

premier bestilles.  
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4.5 Regler når vi er på tur 

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

 

Noen enkle regler alle må følge når vi er på tur: 

 

 Alle skal møte presis til avtalte tidspunkt for trening og måltid. 

 Alle hovedmåltider skal inntas i fellesskap. 

 Godteri er ikke lov på leirer. 

 Utøvere under 18 år kan ikke gå ut alene i utlandet. Det skal alltid være minimum 3 som 

går sammen.  

 All aktivitet utenfor området må avtales spesielt med reiseleder, uavhengig av alder. 

 Ved aktiviteter utenfor hotellområdet, skal utøvere i størst mulig grad være samlet. Felles 

transport til/fra trening og utflukter. 

 I harde treningsperioder er det viktig med tilstrekkelig hvile/søvn. Det skal være ro på 

rommene senest kl. 21.30. 

 Kontrollrunder til avtalt tid gjennomføres hver kveld, og reiseleder oppfordrer til 

orden/trivsel på rommene. 

 Totalt forbud mot rusmidler fra avreise til hjemkomst. Brudd på dette punkt vil bli tatt 

opp med foreldre og man vil diskutere konsekvenser med foreldre. Brudd kan medføre 

hjemsendelse på egen regning.  

 Alle utøvere må gi beskjed om hvor de går til enhver tid. 

 Bruk ASK sitt utstyr 
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5.1 Retningslinjer og forventninger for utøvere 

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

 

For at vi skal få god læring, god trivsel og gode resultater er det viktig med klare spilleregler, 

gode holdninger og god disiplin, i tillegg til fokus og innsatsvilje. 

 

Vårt mål er å være en av de mest attraktive svømmeklubbene, ikke bare på resultater, men også 

på trivsel og samhold. For å nå dette må også utøverne ta ansvar for at treningene blir bra og 

trivelige. 

 

Vi ønsker disiplin med et smil, men dette forutsetter at utøverne følger reglene og ikke ødelegger 

treningen, verken for seg selv eller andre. 

 

Utøverne i vår klubb forventes å: 

 

 Være punktlige 

Dette betyr å komme tidsnok, ferdig dusjet og skiftet, og klar når treningen skal starte. 

 Å høre nøye etter når trener snakker 

Når trener instruerer må du følge nøye med og konsentrere deg om å gjøre oppgavene 

riktig. 

 Følge starttider 

Du må starte nøyaktig når du får beskjed. 

 Holde orden på ditt eget svømmeutstyr 

Ha utstyr i orden og klart på kanten når treningen begynner. 

 Huske drikkeflaske og etter-treningsmat 

Ha med vannflaske og noe mat å spise til rett etter trening. 

 Gjennomføre øvelser som beskrevet. 

Det forventes ikke at du får til alle øvelser, men vi forventer at du prøver. 

 Bidra aktivt til at treningen blir bra 

Både for deg selv og de andre, og at treningen blir gjennomført til planlagt tid. 

 Treningen er ferdig når tiden er over. 
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Du må beregne 15 min etter trening til tøying. 

 Ha fokus/ være konsentrert 

Du må være fokusert for å bli bedre. Kjenn etter hva du gjør og prøv å bli bedre. Ingen 

snakking/masing under instruksjon eller når du skal være fokusert i trening. 

 Full innsats både på land og i vann 

Landtrening regnes som like verdifull som svømmetrening. Gi av deg selv. 

 Oppføre seg respektfullt ovenfor andre utøvere og trenere 

Det er uakseptabelt med mobbing, erting, plaging eller stygg språkbruk mot andre. 

 Ha positiv innstilling og godt humør. 

Du som utøver har også ansvar for å skape trivsel. 

 Ikke nyte rusmidler når vi er samlet 

Når vi er på treninger, leirer og samlinger er det ikke lov å nyte noen form for rusmidler. 

 Vise gode holdninger 

 Hjelpe hverandre 

 Følge klubbens regler 

 Stille opp for hverandre 

 Være ærlig overfor trener og andre utøvere 

 Ta ansvar for godt samhold 

 Stå sammen 

 Vise engasjement 

 Være stolt av sin egen innsats 

 Anerkjenne andre sin innsats 

 

Konsekvenser ved brudd på retningslinjene: 

 Ved brudd på instruks vil en utøver få advarsel. 

 Ved gjentatte brudd vil utøver kunne bli sendt opp på land, evt. sendt hjem. 

 Ved vedvarende problem vil foreldre bli kontaktet. 

 Brudd på regler uten oppfølging og samarbeidsvilje kan føre til bortvisning av klubben. 
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5.2 Retningslinjer foresatte 

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

 

Til deg som er foresatt i klubben: 

Asker svømmeklubb ønsker engasjerte foreldre som er interessert i barnas aktiviteter. Vi er også 

avhengig av foreldre for å drive klubben og ønsker et godt samarbeid. 

 

Er du foreldre til en av våre utøvere? Da forventer vi at du: 

 

 Bidrar til at utøverne kommer i tide til treningene. 

 Setter deg inn i reglene som gjelder for utøvere, trenere og foreldre 

- og følger med på info fra klubben slik at en på en best mulig måte samarbeider med 

klubben for at utøveren skal få mest mulig ut av treningen. 

 Ikke involverer deg i treningen 

Ta heller ikke kontakt med trener eller utøver under treningen. Ikke kommuniser med 

barna, la treneren gjøre dette. Vi ønsker ingen foreldre tilstede under treningen, med 

mindre dette er avtalt med trener på forhånd av treningen. 

 Holder kontakt og informerer trener om spesielle ting 

Ta gjerne kontakt etter trening eller på mail. Telefoner bes gjort på dagtid. God kontakt 

mellom trener og foreldre er viktig for barnets utvikling. 

 Er støttende og heiende 

I utgangspunktet er det trenere som skal følge opp utøveren under stevnet mht. det 

sportslige. Ikke straff eller kritiser barnet hvis resultatet ikke blir som forventet. Støtt og 

gi ros – vis at du er like glad i barnet uansett. 

 Stiller på dugnader 

Vi må ha hjelp til å arrangere egne stevner og må også ha en foreldrekontakt pr gruppe 

som tar ansvar for at gruppene har minimum 1-2 sosiale arrangementer i løpet av et år. 

 Kontakter oss direkte hvis du lurer på noe 

Lurer du på noe er det mulig å kontakte klubbens ansatte og spørre dem direkte. Dette 

kan være oppklarende. Ved uenighet – snakk med den det gjelder, ikke rundt. Kom gjerne 

med konstruktive innspill og forslag til forbedring. 
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 Respekter klubbens arbeid 

Det er frivillig å være medlem, men er du medlem, følger du klubbens regler  

 Engasjer deg, men husk at det er barna, ikke du som driver idrett. 

 Oppmuntre barna til innsats og engasjement. 

 Møt ikke barnet med spørsmålet «Vant du?» – spør heller «Var det morsomt?» 

 Respekter treneren og vedkommendes arbeid 

Anerkjenn denne ovenfor barna dine. 

 Lær barna god oppførsel og folkeskikk 

Gå foran som et godt eksempel. Du skal støtte dine barn, men ikke være blinde for at de 

også kan ha feil. 

 Lærer barna å takle både motgang og medgang. 

 Motiverer barnet ditt 

Er du positiv til trening, påvirker det barnet ditt til å være positive på trening. 

 Vis god sportsånd og respekt for andre. 

 

Klubbens retningslinjer er i tråd med Olympiatoppens anbefalinger om hvordan være en god 

idrettsforelder. 
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5.2 Retningslinjer for svømmeskolen  

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

 

Asker Svømmeklubb har som målsetning å øke trivsel og trygghet i vann blant befolkningen i 

vår region. Vi ønsker at barn, ungdom og voksne skal bli trygge, selvstendige og glade i vann, 

samt lære å svømme. Vi prioriterer derfor sikkerhet og trivsel høyt. Som deltaker eller forelder til 

deltaker på vår svømmeskole, er det fint at du setter deg inn i disse punktene: 

 

 Påmelding skjer gjennom: www.tryggivann.no. Det er viktig at personopplysninger og 

kontaktinformasjon er oppdatert på denne siden. 

 Faktura for bekreftet kursplass vil bli sendt til oppgitt epostadresse på tryggivann. Denne 

må betales innen fristen. Hvis fakturaen ikke blir betalt etter purring og kurset er startet 

går den til inkasso, det vil da påløpe lovbestemt purre- og inkassogebyr. Er kurset ennå 

ikke begynt blir plassen frigitt og går da til første på venteliste. 

 Avbestilling senere enn en uke før kursstart blir belastet med kr. 500. 

 Vi har dessverre ikke anledning å erstatte tapte dager som skyldes feil ved 

svømmeanlegget eller fravær av årsaker som skyldes deltakers forhold, unntatt dersom 

fravær dokumenteres ved legeattest. 

 Foreldre med deltakere på Landøya bad kan være tilstede og se sine barn trene 1 dag hver 

måned. Det er satt en begrensning på 1 foresatt disse dagene. De resterende dagene 

ønsker vi ingen foreldre ved bassengområdet. Opphold må skje ved resepsjonen. 

 På Risenga skal foreldre sitte på tribunen eller ute i resepsjonen mens barna har trening. 

 For deltakerne er bruken av bassenget begrenset til aktivitetene relatert til treningen. For 

å benytte bassenget utover dette av deltaker eller følgepersonell må det løses billett. 

 Vi ønsker ingen forstyrrelser under trening. Om det er noe spesielt som ønskes oppklart 

eller diskutert, ber vi foreldre ta kontakt med svømmeskoleansvarlig, eller med instruktør 

etter treningens slutt. 

 Videre må alle deltakere, foreldre og utøvere sette seg inn i de regler som gjelder for 

Risenga svømmehall og Landøya bad. 
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5.3 Retningslinjer trenere 

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

 

Trenere skal bidra med sin kunnskap og siner ferdigheter til at Asker svømmeklubb når sine mål, 

og streber mot klubbens visjon. 

 

Alle trenere forventes å være sterkt motiverte, engasjerte, profesjonelle og opptatt av aktivt å 

bidra til at klubben utvikles og medlemmene presterer og trives. 

Trenerne forventes å gå foran som gode eksempler og forbilder overfor utøverne. Skal vi kunne 

stille krav til utøverne må vi også stille krav til trenerne. I ASK ønsker vi at trenere skal jobbe i 

et team der en utvikler, utfyller og utfordrer hverandre. 

Alle trenere skal følge klubben utviklingstrapp slik at det som gjøres på de ulike gruppene er 

samordnet. 

 

Trenerne i vår klubb forventes å: 

 

 Trenerne bidrar med sin kunnskap og sine ferdigheter til at Asker svømmeklubb når sine 

mål. 

 Trenerne opptrer profesjonelt og bidrar til klubbens sportslige utvikling samt trivsel og 

tilhørighet. 

 Trenerne går foran som gode eksempler og forbilder overfor utøverne. 

 Trenerne jobber i et team der alle utvikler, utfyller og utfordrer hverandre. 

 Alle trenere skal følge klubben utviklingstrapp. 

 Oppmøte i gruppene skal registreres og videreformidles til sportslig leder og daglig leder. 

 Ansvarlig trener skal gjennomføre samtaler med individuelle svømmere to ganger i året. 

 Trenerne møter forberedt (program) og til riktig tid på alle sportslige aktiviteter. 

 Ved disiplinærsaker følges klubbens retningslinjer. Kommunikasjon mellom involvert 

svømmer/foresatt og trener foregår på ”tomannshånd”. 

 Trenerne veileder og motiverer hver enkelt svømmer, både under sportslig aktivitet, og 

ved individuelle samtaler. Treneren oppmuntrer også til individuelle mål og selvstendig 

tenkning. 
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 Under sportslig aktivitet brukes ikke telefon eller annet elektronisk utstyr, hvis det ikke er 

relevant for aktiviteten. Aviser leses ikke under sportslig aktivitet. 
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6.1 Årshjul 

 

Januar 

 

Februar 

 

Mars 

 

Frist Hva Ansvarlig Merknader 

 Møte med foreldrekontakter Sosialansvarlig  

 Fordele ansvar lagledere Sosialansvarlig  

 Terminlisten legges ut Daglig leder  

 Søke midler sparebankstiftelsen Styreleder  

Første 

helgen 

Asker Open Arrangements-

ansvarlig 

 

Frist Hva Ansvarlig Merknader 

1 Søknadsfrist Asker stiftelsen Daglig leder Søknad midler 

1 Søknadsfrist DNB stiftelsen Daglig leder Søknad midler 

 Årsrapport Styreleder  

 Årsregnskap klart Daglig leder  

Uke 8 Vinterferieleir Hovedtrener  

 Innkalling årsmøte Styreleder  

 Planlegge årsmøte; Lokaler, mat 

mm 

Daglig leder 

/sosialkomite 
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April 

 

 

Mai 

 

 

Juni 

 

Frist Hva Ansvarlig Merknader 

 Medarbeidersamtaler gjennomføres Linjeledere  

 Lønnsvurdering/forhandling ansatte 

hvert andre år - oddetallsår 

Styret  

 Budsjett påfølgende år klart Daglig leder  

 Frist utleggelse sakspapirer årsmøte Styreleder  

 Årsmøte Styret  

Frist Hva Ansvarlig Merknader 

 Oppdatere klubbhåndbok Håndbokansvarlig  

 HMS gjennomgang Daglig leder  

 Forberedelse til vårstevnet; 

bemanning, mat mm 

Stevneleder, 

Sosialansvarlig 

 

30 Rapportering av 

medlemsopplysninger 

Daglig leder  

Frist Hva Ansvarlig Merknader 

 Asker vårstevne Arrangements- 

ansvarlig 
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Juli 

 

August 

 

 

September 

 

Frist Hva Ansvarlig Merknader 

 Sommerleir Hovedtrener  

20 Søknadsfrist Gjensidige stiftelsen Daglig leder Søknad midler 

    

    

Frist Hva Ansvarlig Merknader 

    

    

    

    

Frist Hva Ansvarlig Merknader 

1 Melde inn stevner til Medley Daglig leder  

 Oppdatering klubbhåndbok Håndbok-

ansvarlig 

 

 Oppstartsleir Hovedtrener  

15 Søknadsfrist momsrefusjon Daglig leder  

15 Søknadsfrist Extrastiftelsen Styreleder Søknad midler 

16-17 AiR Høst Daglig leder  

 Trener/lederkonferanse Daglig leder  

Ultimo Velkomstbrev ut til nye i klubben Daglig leder  

 Møte med foreldrekontakter Sosialansvarlig  

 Fordele ansvar lagledere 

Terminlisten 

Sosialansvarlig  
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Oktober 

 

November 

 

 

Desember 

 

  

Frist Hva Ansvarlig Merknader 

1 Sparebankstiftelsen Styreleder Søknad midler 

15 Gjensidigestiftelsen Styreleder Søknad midler 

15 Økonomiske vanskeligstilte Daglig leder Søknad midler 

    

Frist Hva Ansvarlig Merknader 

 Høstferieleir Hovedtrener  

    

    

    

Frist Hva Ansvarlig Merknader 

 Forberedelser, Asker Open; 

bemanning, mat mm 

Stevneleder, 

Sosialansvarlig 

 

    

    

    

Frist Hva Ansvarlig Merknader 

 Planleggingsmøte, Asker Open Stevneansvarlig  

31 Elektronisk medlemsregister Daglig leder Overgang nytt 

system. Fristen 

gjelder kun for 2016 
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6.4 Antidopingpolicy for Asker Svømmeklubb 

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

 

Rent Idrettslag er et konsept innen forebyggende antidopingarbeid utviklet av «Stiftelsen 

Antidoping Norge» i samarbeid med «Norges idrettsforbund» og «olympiske og paralympiske 

komité» og «Norsk Tipping». 

 

Antidopingpolicy 

1. Verdier og holdninger 

Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et 

rent idrettslag. 

 

2. Kunnskap 

Her har alle medlemmer tilgang til oppdatert informasjon om antidoping: 

www.antidoping.no. Alle medlemmer i gruppene i UM og NM som er over 15 år skal ha 

gjennomført «Ren Utøver» 

 

3. Regelverk 

 I vårt idrettslag er alle trenere medlemmer av idrettslaget og forpliktet gjennom 

medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser. De som eventuelt ikke er 

medlemmer har gjennom avtale forpliktet seg til å følge NIFs lov. 

 

 I vårt idrettslag er alle utøvere kjent med at de plikter å avgi dopingprøve fastsatt av 

Antidoping Norge.  

 

 I våre avtaler med utøvere er det en egen bestemmelse om bortfall av eventuelle 

 godtgjørelser for de som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene. 

 

 

4. Bevisstgjøring 

http://www.antidoping.no/
http://www.renutover.no/
http://www.antidoping.no/
http://www.antidoping.no/regler/nifs-lov/
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 Vi samarbeider kun med treningssentre som tar antidopingarbeidet på alvor 

 Asker svømmeklubb anbefaler vi å ta kontakt med en ernæringsekspert/lege før 

eventuelle kosttilskudd benyttes for veiledning i forhold til kosthold. 

 Vi reklamerer vi ikke for kosttilskudd. 

 Vi synliggjør idrettslagets antidopingarbeid og verdiprofil gjennom nettsidene våre 

 

5. Beredskapsplan 

 Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp med 

vedkommende. Vi bryr oss om hverandre! 

 Vi har nulltoleranse for dopingbruk, men vi tar vare på våre medlemmer 

 En dopingmistenkt utøver skal alltid få oppfølging av Asker svømmeklubb eller 

helsepersonell, som tilbyr hjelp og støtte 

 Vi ber utøveren fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort 

 Utøvere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere Asker 

svømmeklubb før forholdet er avklart 

 I slike tilfeller kan Asker svømmeklubbs kriseplan komme til benyttelse 
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6.4 Retningslinjer rusmidler 

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

 

Alle ansatte, tillitsvalgte, medlemmer og representanter for klubben skal følge klubbens 

retningslinjer for rusmidler. 

 

 Ingen ansatt, tillitsvalgt, nettverk, representant eller engasjert leder eller trener skal 

komme påvirket til sportslige aktiviteter eller andre aktiviteter i klubbens regi. 

 Ansvarlige for reise i klubbens regi skal aldri være påvirket  

 Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke alkohol 

eller nyte andre rusmidler i samvær med barn og unge. 

 Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og rusfri. På tribunene skal det derfor 

ikke nytes noen former for rusmidler i tilknytning til konkurranseaktiviteter. 

 

Klubben og medlemmene i klubben skal ha tydelige holdninger til rusmidler. Asker 

svømmeklubb er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi 

klubben skal møte et trygt idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av rusmidler.  

Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i klubben. 

At folk overleverer ansvaret for barna sine til idretten, er en tillitserklæring som må behandles 

med respekt. Ansvarspersoner i klubben er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og 

unges veivalg, også når det gjelder rusmidler. Dette stiller krav til klubbens medlemmer, 

involverte og engasjerte, for vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss. 

Retningslinjene innebærer ingen forbud for styret, tillitsvalgte, trenere, dommere, ansatte eller 

representanter over 18 år mot å drikke alkohol. I sin rolle eller ved representasjon er man dog en 

representant for klubben, og skal opptre deretter. 

 

Klubbens retningslinjer er i tråd med Idrettsstyrets retningslinjer.  

  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/
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6.5 Retningslinjer skikk og bruk e-post 

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

 

1. Vurder hvem du setter som hovedmottaker(e). Hovedmottaker(e) skal svare på innholdet 

hvis det ikke er ren informasjon. Medlemmer plikter å motta informasjon på e-post fra 

ledelsen. Slik e-post skal sendes ut med adressene i blindkopifeltet. 

 

2. Vurder hvem du informerer i ”kopi” - feltet. Styresaker skal bare til det styret som 

behandler saken til beslutning er tatt eller til styreleder gir tillatelse til annet. Kopifeltet er 

en mulighet til å informere mottakere uten krav om aksjon.  

 

3. Ha respekt for andres tid. Vær kritisk ved bruk av e-post for sending av meldinger til 

mange. Ved massedistribusjon av informasjon bør link til hjemmesiden brukes. 

 

4. Bruk feltet ”emne/tittel” til å gi meldingen en kort, men informativ overskrift. På denne 

måten kan mottakeren prioritere riktig. Du bør ikke blande flere tema i samme e-

postmelding. 

 

5. Presenter den viktigste informasjonen først i e-postmeldingen. Vær kort og konsis. 

Forestill deg hvordan mottakeren vil oppfatte innholdet 

 

6. Tenk på hvordan teksten i e-postmeldingen vil virke for mottakeren. Unngå unødig bruk 

av store bokstaver, utropstegn og spørsmålstegn. Dette kan oppfattes som skriking. Din 

hensikt med dette kan feiltolkes av leseren! 

 

7. Det er viktig at du bruker enkelt språk, korte avsnitt, og blanke linjer mellom avsnitt. På 

denne måten blir din mening oversiktlig og lett å forstå for mottakeren 

 

8. Vær forsiktig med bruk av farger og andre formateringer. Ved slike behov er vedlegg til 

e-post velegnet. 
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9. Vær spesielt varsom med å sende e-post hvis du er opprørt eller irritert. E-postmeldinger 

er «evige» og bør tåle dagens lys uansett sammenheng. Tenk deg om! 

 

10. Gjør det til en vane alltid å lese gjennom hele innholdet. Sjekk spesielt adressatene, og at 

alle vedlegg er med før du sender. 

 

11. Besvar e-post når du er i tvil så raskt du kan. Fremfor alt – svar! 
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6.6 Rekrutteringsprosess 

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

 

 

Arbeidsoppgave Merknader 

Gjennomføre stillingsanalyse 

 

Bakgrunn for bemanningsbehovet 

Hvilke oppgaver skal fylles? 

Ønsket kompetanseprofil? 

Er organiseringen optimal?  

Hvilke uløste oppgaver ligger til grunn? 

Vurdere alternative løsninger 

 

Utarbeide/revidere 

stillingsbeskrivelse 

 

Med bakgrunn i stillingsanalysen 

Utarbeide utlysningstekst  

Utlysning Minimum egne nettsider, egne facebooksider, NSFs 

sider 

Melding til søkere om mottatt 

søknad 

 

Gjennomgang og rangering av 

søkere 

Vurdering hvorvidt ekstern støtte skal hentes inn til 

å støtte dette arbeidet. 

Innkalling til intervju Forberedelser viktig. Intervjuguide settes opp. 

Avklare hvem som deltar på intervjuene. Normalt 

styreleder og daglig leder 

Gjennomføring av intervju Normalt 1 til 2 intervjuer. Skype kan benyttes for et 

førstegangsintervju. Normalt skal søkere bosatt i 

utlandet reise til Asker for andregangsintervju. 

Billigste reisemåte refunderes med et tak på 10 000 

kr.(reise og en natts opphold ved lengre reiser). 

Referansesjekk  
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Tilbud gis  

Andre søkere informeres Etter at de innstilte har godtatt tilbudet 

Signering kontrakt  

Onboarding  
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6.7 Økonomirutiner 

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

 

1. Budsjett 

Budsjettet skal utarbeides iht. klubbens kontoplan, og alle gruppene skal benytte de samme 

kontoklasser. Budsjettet blir godkjent av styret og vedtatt av årsmøtet.  

 

2. Regnskapsmateriell 

Regnskapsmateriell skal leveres inn til fastsatte frister iht. ”årshjulet” til ASK.  

Fra arrangementer eller andre aktiviteter skal utleggskjema med kvitteringer leveres umiddelbart 

til daglig leder for refusjon.  

 

3. Bilag generelt 

Originale kvitteringer er foretrukket men skannede kvitteringer aksepteres også.  

Ved refusjon av utlegg skal bilagene heftes på standardisert «Utleggsskjema» og skal attesteres 

av leder før refusjon.  

 

4. Materialoversikt 

Materialoversikt skal føres i klubben på standardisert bilag «Materialliste». Listen skal leveres 

sammen med årsoppgjøret pr.31.12 og skal inneholde en oversikt over eiendeler med en verdi av 

mer enn kr.5000,-.  

 

5. Medlemslister 

Det er viktig at hver avdeling oppnevner en ansvarlig for medlemslister. Dette er det økonomiske 

grunnlaget i hver gruppe. Daglig leder sørger for å sende ut treningsavgifter. 

Oversikt over aktive medlemmer må innleveres til kontoret i god tid før tidspunkt for utsendelse 

av treningsavgiften (se årshjulet).  

 

6. Inntekter 

 

6.1 Kiosksalg 
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Oppgjør for kiosksalget skal inneholde dato, salgsoppgjør (både kontant-, terminal-, og VIPPS-

salg) og signatur fra 2 som er ansvarlig for dette oppgjøret.  

Oppgjør skjer på standardisert «kasseoppgjørsskjema».  

 

6.2 Salg inngangsbilletter  

Oppgjør for entrebillettsalget skal inneholde dato, hvilket arrangement, antall solgte billetter og 

til hvilken pris. Salgsoppgjøret (både kontant-, terminal-, og VIPPS-salg) signeres av 2 

ansvarlige personer. Oppgjør skjer på standardisert bilag. 

 

6.3 Startavgifter fra egne stevner 

Startavgifter fra egne stevner betales inn til klubbkontoen og bokføres på prosjekt og avstemmes 

med klubboversikten fra stevnet.   

6.4 Sponsorer  

Fakturering av sponsorer utføres av daglig leder basert på signert avtale. Sponsorer må motta 

faktura for at de skal kunne utbetale sin støtte. Sponsoravtalene oppbevares av daglig leder.  

6.5 Varesalg 

Klubbutstyr kjøpes inn av klubben og egenkosten viderefaktureres til medlemmene ved salg.  

 

7. Utgifter  

7.1 Faktura  

Ved innkjøp skal det attesteres at varen/tjenesten er mottatt. Mottaker av varen/tjenesten 

attesterer. Daglig leder kan anvise og utbetale i henhold til myndighetsmatrisen. 

Daglig leder kan anvise utgifter iht budsjettert. Ved kostander over 10.000 som ikke er iht 

budsjett, skal forelegges styret. Trengs en hastebeslutning forelegges kostandene for styreleder 

for godkjenning. 

 

Utbetaling krever to signaturer. Daglig leder og styreleder signerer i fellesskap 

 

Myndighetsmatrise: 
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Styret 

v/styreleder 
Daglig leder Hovedtrener 

Svømmeskole-

ansvarlig 

Kostnader < 

10.000 kr utenom 

budsjett  x 
  

Kostnader > 

10.000 kr utenom 

budsjett x  
  

Kostnader innfor 

svømmeklubbens 

budsjett  x   

Kostnader 

innenfor eget 

budsjett 
  

Begrenset oppad 

til 10.000 kr. per 

år 

Begrenset oppad 

til 10.000 kr. per 

år 

Forplikte Asker 

svømmeklubb x 
Begrenset oppad 

til 10.000 kr. 
  

 

Andre ikke omfattet av myndighetsmatrisen har ingen økonomisk myndighet. 
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6.7 Retningslinjer for revisjon 

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

 

Idrettslag med omsetning over 5 millioner kroner skal engasjere en statsautorisert eller registrert 

revisor som skal følge revisorloven. Revisor velges av årsmøte, og revisor for Asker 

svømmeklubb er Langseth Revisjon 

 

 (Hentet fra NIFs lovverk etter vedtak på Idrettstingen 1990 og justert av Lovutvalget i NIF 29. 

aug. og 27. sept. 1990).  

 Revisor skal kritisk følge organisasjonens regnskapsførsel. Han/hun skal påse at driften 

foregår i overensstemmelse med de lover som gjelder for organisasjonen og at regnskapet 

føres i overensstemmelse med NIFs regnskapsbestemmelser. Revisor skal sørge for å bli 

forelagt alle opplysninger og det materiale som er nødvendig til gjennomgåelse og 

revisjon av regnskapet. 

 Revisor skal gjennomgå årsmøtets og styrets protokoll og påse at de beslutninger som er 

fattet har fått et riktig uttrykk i regnskapene. 

 Revisjon av regnskapet skal foretas minst 2 ganger i året. 

 Revisor skal påse at det foreligger behørig attesterte bilag for alle posteringer. 

 Med utgangspunkt i et kontrollerbart oppbygget medlemskartotek kontrollere inngått 

medlemskontingent. 

 Revisor skal påse at det er innført kontroll med organisasjonens materiell og utstyr. 

 Revisor skal revidere samtlige avdeligsregnskap/særregnskap og påse at disse får riktig 

uttrykk i det samlede regnskap for organisasjonen. Hvor det er egne fondsregnkap, skal 

revisor revidere disse og påse at midlene forvaltes og benyttes i overensstemmelse med 

de fastsatte statutter. 

 Revisor skal føre en revisjonsprotokoll som tilhører vedkommende organisasjon. 

Protokollen skal være innbundet, gjennomtrukket, forhåndsnummerert og autorisert av 

organisasjonens styre sammen med revisor. I protokollen skal revisor anføre resultatet av 

de kontroller han/hun har foretatt, med angivelse av dato og resultat av kontrollen. 

Han/hun skal gjøre daterte anmerkninger i protokollen om forhold han/hun mener bør 

rettes. Han/hun skal videre gjøre anmerkninger hvis han/hun forgjeves har bedt om 
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opplysninger eller har krevd å få adgang til materiale som han/hun finner nødvendig for 

sin revisjon. 

 Revisjonsprotokollen skal forelegges styret. Styrets leder skal gi påtegning i protokollen 

om at dette er gjort. Forhold som ikke blir ordnet til revisors tilfredshet og som er av 

betydning for regnskapsbedømmelsen, skal det gis opplysning om i revisjonsberetningen 

til årsmøtet. 

 Revisor skal gi årsregnskapet påtegning om at det er revidert. I sin påtegning skal det 

henvises til revisjonsberetningen. Såfremt han/hun mener at regnskapet ikke bør 

godkjennes, skal det fremgå av han/huns påtegning av regnskapet. Revisor skal om mulig 

være til stede på de årsmøter som skal behandle regnskapet. 

 I sin revisjonsberetning, som stiles til Årsmøtet, skal revisor bl.a. uttale seg om flg.: 

o Om han/hun har utført sitt oppdrag i samsvar med NIFs revisjonsbestemmelser. 

o Om det fremlagte regnskap er ført og avsluttet overensstemmende med NIFs 

regnskapsbestemmelser, og at det sammen med styrets årsberetning gir uttrykk for 

organisasjonens økonomiske stilling og resultat av driften i året som er gått. 

o Om kassabeholdningen, bank- og postgiroinnskudd og beholdning av verdipapirer 

er kontrollert og at bestemmelsen i Instruks for kasserer og regnskapsførere er 

overholdt. 

o Om han/hun har kjennskap til forhold som har betydning for bedømmelse 

av regnskapet som ikke har kommet til uttrykk i dette eller i styrets beretning. 

o Om han/hun finner å kunne tilrå at det fremlagte regnskap fastsettes 

som organisasjonens årsregnskap. 
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6.9 Klubbutstyr: Utleie av utstyr 

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

 

Ansvarlig for utstyr: Stian Vælitalo 

 

 Det må være en kontrakt som signeres før utleie: «De er ansvarlig for utstyret opp til 

350.000,- kroner». 

 Det skal være forsvarlig transport. Rack skap må stå oppreist. 

 Plater skal spyles når de tas opp av vannet, kontakter kobles fra slik at tørkeforhold blir 

optimale. 

 

Sjekkliste ved inn- og utlevering: 

Komponent Utlevert Innlevert 

Rackskap   

Rackskap innhold: 3 stk PC   

Rackskap innhold: 3 stk trådløst tastatur   

Rackskap innhold: 3 stk trådløs mus   

Rackskap innhold: 3 stk LCD skjermer   

Rackskap innhold: UPS strømboks   

Rackskap innhold: Quantum Klokken med USB dongle   

8 Innslagsplater   

8 Trykknapper innslag   

8 Tilkoblingspunkter for plate og knapp   

8 Plastbokser mot sprut   

1 Terminator til tilkoblingspunkt   

Lang kabel fra tilkoblingspunkter til rackskap   

Starterboksen   

Starterboksen: Mikrofon til starter   

Starterboksen: Kabel til rackskap   

Er platene spylt før retur?   
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Tavle med strømkabel og antenne   

 

Sjekkliste før stevne/utlån 

Aktivitet Utført 

PC operativsystem er oppdatert til siste versjon  

8 Plater testet/innslag registrert  

Starter er testet og gir signal til klokke PC  

Klokke PC gir startsignal til Victoria PC  

 

Sjekkliste etter stevne/utlån 

Aktivitet Utført 

Opptelling av utstyr, komplett for 8 baner: 

- plater,  

- trykknapp,  

- tilkoblingsbokser med én terminator 

- plastbokser, 

- høyttalere 

 

Sjekk at kabler er skrudd løs/optimal tørke for komponenter  
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6.9 Samtykkeskjema for publisering av bilder 

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

 

Samtykke til publisering av navn og bilde   

Asker svømmeklubb tar ofte bilder av våre medlemmer på trening, i konkurranser eller i sosiale 
arrangementer i tilknytning til klubben. Disse bildene kan det hende vi vil bruke på vår 

hjemmeside, på Facebook, i invitasjoner eller annet informasjonsmateriell for klubben. Av og til 
blir disse bildene også brukt i media, som for eksempel Budstikka eller lignende.   

  

For å kunne bruke disse bildene behøver vi foresattes samtykke. Dette samtykket kan når som 
helst trekkes tilbake, og publiserte bilder vil bli fjernet. Vi ønsker at alle svarer på denne 

henvendelsen så raskt som mulig.   

  

Jeg samtykker i at Asker svømmeklubb kan publisere bilder av mitt barn:   

Barnets navn:___________________________________   

Gruppe:________________________________________   

 

Sett x for svar:    

Ja, jeg samtykker   

Nei, jeg samtykker ikke   

  

Dato og underskrift: _________________________________________________   

  

Send skjemaet på mail admin@askersvom.no eller levere til trener.   

  

Mvh Asker svømmeklubb 
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6.12 Retningslinjer mobbing 

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

 

Idretten skal være et trygt sted å være. Vår klubb har nulltoleranse for mobbing, trakassering og 

hets. Trenere og ledere i klubben skal alltid reagere på slik oppførsel. 

Mobbing er dessverre vanlig blant barn. Du som trener og leder må være bevisst på dette, slik at 

du er i stand til å oppdage mobbing blant barn i klubben. Når du ser eller oppdager mobbing, skal 

du alltid reagere. Det er avgjørende at barna ser at du som voksenperson reagerer – hvis ikke 

kommuniserer du at mobbing er akseptert.  

Slik gjør du dersom du oppdager mobbing: 

1. Ta tak i mobbesituasjonen så snart du blir oppmerksom på den. 

2. Snakk med den som blir plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den 

som blir mobbet, som regel underdriver mobbingen. 

3. Snakk med foreldre/foresatte til barnet som blir plaget. 

4. Snakk med den som mobber. Om det er flere som mobber, snakk med dem en om 

gangen. Gi klar beskjed om at mobbing er uakseptabelt og må stoppes. Følg 

gjerne opp med en ny samtale etter en stund. 

5. Mobbesituasjoner må følges opp til de stopper helt. 

 

Det er vanlig å bruke skjellsord og tilnavn som del av mobbing og trakassering. Du som trener 

og leder skal også her være tydelig på at trakassering ikke er akseptert. Om du ikke reagerer, 

oppfatter barna at du godtar trakasseringen. Trakassering kan skje gjennom bruk av ord som 

refererer til etnisitet/hudfarge (neger, svarting), seksuell orientering (homo, homse) eller kjønn 

(«Du kaster som ei jente!»). Selv om dette ikke trenger å ha diskriminerende motiv, vil det oftest 

fungere diskriminerende/hetsende, og det er i strid med idrettens verdigrunnlag. Som trener og 

leder har du ansvar for å følge opp idrettens nulltoleranse overfor hets og trakassering. 

 

Klubbens retningslinjer er i tråd med idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og 

overgrep.  

 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/retningslinjer/brosjyre_seksuell-trakassering_norsk_web.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/retningslinjer/brosjyre_seksuell-trakassering_norsk_web.pdf
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6.12 Innmeldingsskjema «Si det til oss» 

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

 

«Si det til oss!» 

 

Her kan du gi tilbakemelding på noe du ikke er fornøyd med. 

Opplever du noe som du ikke er fornøyd vil vi gjerne vite det. Det er viktig at du først tar dette 

opp direkte med den det gjelder og/eller trener/instruktører. Dersom dette ikke hjelper, eller du 

opplever at du ikke blir hørt, send en melding til daglig leder, epost: admin@askersvom.no  

Vi lover til gjengjeld å gjøre alt vi kan for å finne gode løsninger og gi deg tilbakemelding. 

Du kan også levere meldingen anonymt i postkassen som du finner i Fekjan 3. 

 

Hvor skjedde det:    Når skjedde det: 

1. Beskriv det som har skjedd: 

 

 

 

 

2. Beskriv hvorfor det har skjedd: 

 

 

 

 

3. Forslag til hva som kan gjøres slik at dette ikke skjer igjen: 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

6.12 Sjekkliste HMS runde 

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

 

Sjekklisten benyttes ved HMS-runder i kontorlokaler, svømmehall og garderober. Forhold som 

ikke er tilfredsstillende tas opp med daglig leder. 

 Nr  Sjekkpunkt Utført  Merknader 

1 Vedlikehold, bruk og oppbevaring av utstyr 
  

2 
Er det tilfredsstillende bruk og vedlikehold av 

utstyr og lokaler    

3 

Arbeidsplassen er godt tilrettelagt med tanke på 

arbeidsstillinger, opplæring, flyt i arbeidet, 

belysning, inneklima m.m. 
   

4 Er det klare retningslinjer for bruk av utstyr? 
   

5 
Er svømmehallen/garderoben ryddig og er det god 

orden?    

6 Er trenere/instruktører kjent med førstehjelp? 
   

7 

Er trenere/instruktører gjort kjent med 

rømningsveier, brannslokkeutstyr og 

branninstruks?  
   

8 
Finnes det forhold i hallen/garderoben som kan 

utgjøre en sikkerhetsrisiko    

9  
   

10  
   

11  
   

12  
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6.12 Trivselsregler for trening og stevner for svømmere 

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

 

Noen tips for trivsel på stevner for svømmerne og svømmernes foresatte 

 

De fleste trener for å delta på stevner der de kan prøve seg selv mot sin egen personlige tid eller 

mot andre. De yngste svømmerne deltar oftest i flest stevner og har mange øvelser i hvert stevne. 

Det er mye å holde rede på før under og etter et stevne. Her kan alle bidra for å gjøre det best 

mulig. Under finner dere noen råd for å få en flott opplevelse i svømmehallen.  

 

Møt i god tid til innsvømming før stevnet (starter som regel én time før stevnestart). Finn 

adressen i god tid og samkjør om mulig. Tidsskjema for stevnet; se www.medley.no 

 

Treneren bestemmer hvilke øvelser svømmerne skal delta i. Vis respekt for dette valget. Det 

ligger en faglig vurdering til grunn. Hvis en svømmer har spesielle ønsker utover dette, skal dette 

vurderes av treneren. 

 

God oppvarming i forkant av hver distanse er viktig. Start i god tid, få opp pulsen og rør på 

armer og ben. Gå gjerne sammen og hjelp hverandre. 

 

Husk å drikke mye vann i løpet av stevnet og spis jevnlig. Unngå snop, kaker og brus. Kald 

pastasalat med kylling, frukt, nøtter, grovt brød, müsliyoghurt eller lignende er bra stevnemat. 

 

Ta pauser fra varmen i svømmehallen. Enten i garderoben / fellesområdene eller ute (hvis været 

tillater det). Ta av badehette og svømmebriller mellom distansene dine - de klemmer hardt rundt 

hodet og kan gjøre deg svimmel.  

 

Er det lenge til du skal svømme igjen? Ta en varm dusj, bytt til tørr drakt og ta på 

overtrekksdrakt, T-shirt eller lignende. 

 

Slik forholder svømmerne seg til treneren under stevnet: 

Gå til treneren hvis du har noen spørsmål om hvordan du skal legge opp løpet. 

 

Direkte etter endt løp: ta kontakt med treneren for tilbakemelding angående tider og 

gjennomføring.  

 

Det er treneren som tar ut stafettlagene. De svømmere som ikke svømmer på laget deltar som 

heiagjeng sammen med treneren. 

 

Når noen av Asker-svømmere er i vannet, samles de som ikke varmer opp hos treneren og deltar 

som heiagjeng. 

 

Eventuelt individuelle behov tas opp og avtales direkte med treneren – i forkant av stevnet. 

file:///C:/Users/Petra/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/87EW3B4E/www.medley.no
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Foresattes rolle under stevnet: 

 

Prøv å sitte mest mulig samlet på tribunen under stevnet. Det er både hyggelig og signaliserer 

godt samhold til svømmerne. 

  

Hjelp de yngste svømmerne med å følge med på heatlisten slik at de kommer til start på riktig 

tidspunkt. Treneren følger med på klubbsvømmerne som er i bassenget og har normalt ikke 

mulighet til å hjelpe til med dette. 

 

Det er viktig å heie på alle som deltar fra Asker, samt være med på å skape en positiv atmosfære 

for alle som deltar på stevnet. Pass på at alle deltakere drikker og spiser mellom øktene. 

 

Det er bare trener og svømmere som skal være på kanten av bassenget under stevnet. 

 

Foresatte bør gi oppmuntring i både med og motgang - det er spesielt viktig i motgang. Overlat 

til treneren å gi eventuell faglig kritikk. 

 

Er du uenig med treneren, vent med å si fra til et passende tidspunkt slik at det ikke forstyrrer 

trener eller andre svømmeres forberedelse. Avtal gjerne en tid med treneren. 

 

Still opp for klubben - still opp på foreldremøter og årsmøter hvor du kan avklare ambisjoner og 

holdninger. Du behøver ikke å være svømmer selv for å ta del i klubbens aktiviteter. Alt er til 

gagn for ditt barn. 
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 Dette må 

jeg huske:  

Hva?  Hvorfor?  Sjekkliste:  

Ta med 

utstyr  

Minst to 

badehetter, to 

svømmebriller, 

badebukse/drakt 

(det er lurt å ha 

med en ekstra), 

treningsdrakt og 

jogge sko 

(gjerne ekstra 

sokker), 

drikkeflaske.  

Badehetter og 

svømmebriller ryker av 

og til. Hvis dette skjer i 

konkurranse og kanskje 

like før start er det ikke 

noe moro. Da er det 

godt å ha med reserver. 

Mellom øvelsene skal 

alle gå med noe tøy 

(ikke bare badebukse, 

da kan man fort fryse), 

joggesko på beina (det 

er ofte mer behagelig å 

gå med sokker i 

skoene)  

Badehette  

Svømmebriller  

Klær/sko etter 

innsvømming  

Drikkeflaske 

Håndklær 

Sitteunderlag 

 

 

Spise og 

drikke  

Inntak av mat og 

drikke er viktig. 

Før/ etter /under 

stevne.  

Spis en god frokost 

müsli/ grøt tidlig 

stevnedag. Spis litt 

omgangen utover i 

stevnet. Snakk med 

trener når det passer 

best for deg å innta 

måltider og hva ift dine 

øvelser. Det er viktig å 

drikke ofte.  

Drikke (saft, sportsdrikk 

og vann). 

Ta med mat som er lett 

fordøyelig, Kald 

pastasalat med kylling, 

frukt, nøtter, grovt 

brød, bananer, 

müsliyoghurt eller 

lignende er bra 

stevnemat,  

Varme opp  

 

 

  

Møte opp når 

innsvømming og 

oppvarming 

begynner. 

Snakke med 

treneren og gjøre 

en god 

oppvarming 

(minst 30 min). 

Hvis det er en 

liten stund til 

øvelsen husk å 

varme opp i god 

tid før øvelsen. 

Varm gjerne opp 

sammen med 

Forberede kroppen på 

aktivitet er viktig, for 

små og store. Man 

sitter ofte rolig på 

tribunen og blir kald, 

da blir det en enorm 

påkjenning for kroppen 

å plutselig gjøre en 

ekstrem bevegelse. Alle 

svømmebasseng er ikke 

like(dybde, vanntemp, 

banetau, vendeflagg, 

startpall), derfor er det 

viktig å øve seg litt i 

det nye bassenget. 

Gode 

oppvarmingsrutiner, etter 

avtale med trener.  

 



 

 

 

noen av de andre 

svømmerne.  

Fartstester for å kjenne 

på hvordan en tid føles. 

Oppførsel  Du skal forvente 

at foreldrene og 

trenerne 

oppfører seg 

pent. Og de skal 

forvente det av 

deg.  

Din oppførsel påvirker 

deg selv og andre. 

Positiv opptrenden gir 

større framgang for 

alle. 

Jeg skal være hyggelig 

og blid og forventer at 

andre er det samme 

 

6.13 Kriseplan  

Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

Definisjon på en alvorlig hendelse: 

En alvorlig hendelse er når det oppstår en negativ situasjon av alvorlig karakter (eks 

underslag), eller at det skjer en ulykke enten fysisk eller psykisk med våre medlemmer, 

medarbeidere eller frivillige i organisasjonen. Eksempler kan være fall, trafikk- eller 

drukningsulykker. Overgrep og underslag er også hendelser. Det er i slike situasjoner at 

denne planen skal tas i bruk. 

 

En hendelse kan variere fra ikke-kritisk til meget kritisk. En kritisk hendelse er alvorlige 

ulykker eller begivenheter. Hendelsen kan utvikle seg til krise dersom situasjonen ikke 

håndteres, eller dersom hendelsen er av alvorlig art. 

 

Ved ulykker er det viktig at Asker svømmeklubbs alarmplan følges.  

 

Formål: 

 Avlaste foreldre og medlemmer i en krisesituasjon 

 Sørge for konkret og skikkelig informasjon om det som har hendt der det kan gis 

 Sørge for at klubbens deltakelse og oppfølging skjer på en verdig og ryddig måte 

Arbeidsprinsipper: 

 Åpenhet. Konkret og skikkelig informasjon om det som har hendt slik at man 

unngår rykter og tilfeldige hendelser 

 Handling. Forutsetter kjennskap til saken 

 Respekt. Ulike situasjoner oppleves ulikt og må takles deretter. Ta hensyn til de 

involverte parters ønsker, reaksjoner og behov 

http://askersvom.no/wp-content/uploads/2015/12/Alarmplan-PDF.pdf


 

 

 

 Beskyttelse. I en krisesituasjon har de impliserte ikke alltid samme evne til å 

beskytte seg selv 

 

Følgende saker skal rapporteres til styreleder. Styreleder tar avgjørelse om styret i kraft 

av krisestab skal sammenkalles: 

 Overgrepssaker 

 Ulykke med personskader 

 Dødsfall blant klubbens utøvere 

 Økonomisk utroskap 

 Klare brudd på klubbens verdigrunnlag 

 Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag eller offentlig 

oppmerksomhet 

Krisestaben består av styre og daglig leder. Andre kan kalles inn ved behov. 

 

Dersom styreleder anser at styret må tre sammen, bør dette skje hurtig, og helst innen 24 

timer. Styret må tilegne seg mest mulig informasjon. Henvendelser fra interessenter 

besvares så raskt som mulig. Støtte fra svømmeforbundet, evt andre støttespillere 

innhentes raskest mulig. Oppgaver deles ut til medlemmene. Er det en alvorlig ulykke, 

skal styret forholde seg til politiet og e retningslinjene politiet gir. Styret må fremdeles 

være ansvarlig overfor egen kommunikasjon med medlemmer i klubben og andre 

interessenter. 

 

Styrets oppgaver i forbindelse med kriser: 

 Skape klarhet i hva som har skjedd 

 Beskytte den/de tilskadekomne og ta hånd om andre som har vært direkte 

involvert i hendelsen 

 Vurder omfanget av hendelsen, hvem berører hendelsen, og hvordan forventes 

personene å reagere 

 Avhengig av krisens omfang, søk hjelp og støtte hos Svømmeforbundet eller 

Norges idrettsforbund.  

 Beslutt videre handlinger: 

o Vurder hva slag hjelp de som har vært involvert i hendelsen har 



 

 

 

o Innkall til møter foreldre/utøvere 

o Avlys trening evt stenging av hall 

o Innkall nødvendig ekspertise 

 All kommunikasjon skal ivaretas av styreleder, eller den han/hun utpeker 

 Ta stilling til hva som skal kommuniseres 

 Følg opp personer som har vært direkte involvert i hendelsen.  

 Tenk ut hvordan andre utøvere/berørte skal ivaretas 

Kommunikasjon 

Kommunikasjonen til interne og eksterne interessenter skal være konsistente, og all 

kommunikasjon skal tåle dagens lys. Det bør diskuteres hvorvidt og i hvilket omfang 

presse og andre eksterne interessenter skal informeres om saken. 

Anbefalinger: 

 Ha fokus på dialog, prosess og empati 

 Ta hensyn til hendelsen og situasjonen 

 Gi presis relevant og rettidig informasjon til relevante interessenter 

 Benytt så vidt mulig personlig kontakt. Unnlat mailutveksling med berørte 

parter 

 La all kommunikasjon gå gjennom styreleder. 

 Er det pågang fra presse, bruk tid på å utarbeide korrekt informasjon 

 Er dette en sak med offentlig oppmerksomhet, bør det utpekes en dedikert 

person som fører kommunikasjonslogg 

 Før kommunikasjonslogg 

Kommunikasjonslogg: 

Dato og klokkeslett 

Til hvem er det kommunisert 

Hva er kommunisert også innkomne spørsmål 

 

Interessenter som kan kontaktes. 

Politi 

Kommune 



 

 

 

 Teknisk drift 

Hallansvarlig 

Svømmeforbundet 

 

Evaluering 

I etterkant av hendelsen må det være en evaluering raskest mulig.  

Det må tas stilling til hvorvidt det er rutiner som må endres som følge av krisen 

 

Følgende bør evalueres: 

 

Selve hendelsen: 

 Hvilke faktorer utløste hendelsen 

 Hva skjedde 

 Hvordan reagerte de berørte personer 

 Hvordan ble selve krisen håndtert (tilkalling av ambulanse etc) 

Kommunikasjon 

 Hvordan foregikk kommunikasjonen med foreldre, utøvere, ansatte, de direkte 

involverte (internkommunikasjon) 

o Hva gikk bra hva gikk ikke bra? Hvordan skal det forbedres 

 Hvordan gikk kommunikasjonen med de eksterne 

o Hva gikk bram hva gikk ikke bra? Hvordan skal det forbedres 

Organisasjonen 

 Skal sikkerhetsrutinene oppdateres? 

 Skal beredskapsplanen endres? 

 Bør det komme organisatoriske endringer som følge av hendelsen? 

  



 

 

 

6.14 Rutiner for oppfølging av skadde utøvere: 

 Vedtatt av styret i Asker svømmeklubb, 16.1.2017 

 

1. Utøver/foresatte rapporterer skade/relevant sykdom til trener. 

2. Skade/relevant sykdom registreres av trener, med tanke på årsaksforhold og 

statistikk. (Eksempler på tidligere skader: Rabdomyolyse, beinbrudd, overtrening, 

kyssesyke og lignende virus, astmaproblematikk, skulderskader, utslett, 

ryggproblemer, etc.). 

3. Årsak (trening, individ eller sammensatt) til skade forsøkes avdekket, og tiltak 

iverksettes. 

4. Utøver/foresatte kontakter fastlege, evt. henvisning til spesialist. 

5. Utøver/foresatte bruker NSF svømmeforsikring ved behov. 

6. Klubbens kontaktliste er tilgjengelig for faglig/praktisk støtte (forebygging og 

restituering). 

7. Trener tilrettelegger med eget program (land og vann), og følger opp utøver. 

8. Ved behov arrangerer klubben møte med impliserte parter. 

 

 


