
 

Årsmelding for OIF Svømmegruppa 2004 
Styret har i kalenderåret 2004 bestått av: 

• Leder: Ole Roar Bonvik 
• Nestleder: Lena Christine Mogseth  
• Sekretær: Mona-Iren Hansen 
• Kasserer: Anne Katrine Angvik 
• Styremedlem: Atle Kvernvik 

 

Styret har avholdt i alt 5 styremøter i 2004. Sakene som har vært behandlet har stort sett vært 
driftsrelaterte. Vi besluttet imidlertid å forsøke å få økt aktivitet for 2005, og har i den forbindelse 
hatt en del saker rundt dette. Vi har hatt samarbeid med svømmeavdelingen i KIL Hemne (Ruth 
Kalland), vedrørende kursing av instruktører og planlegging av aktivitetsoppstart. Lena Chr. 
Mogseth, Margrethe Aae og Lisa Alden er påmeldt svømmekurs trinn 1 siste helgen i januar 2005. 
Svømmegruppa dekker utgiftene forbundet med dette kurset, mot at deltakerne gjenyter 
deltakelse i inntektsbringende arbeid for gruppa i 2005. 

Aktiviteten har i 2004 bare bestått av baby- og småbarnssvømming i sykehusbassenget hver 
lørdag. (Stengt første lørdag i hver måned). Mona-Iren Hansen, Anne Kathrine Angvik og Atle 
Kvernvik har vært de tre instruktørene som har holdt disse kursene, Mona er i tillegg blitt tildelt 
overordnet ansvar for aktiviteten. Vi har god oppslutning både på babysvømming (0-2 år, og 
småbarnssvømming 2-5 år). Alle kursene har hatt 25 – 30 deltakere. Vårt mål med denne 
aktiviteten er at barna skal bli trygge i vann, og i tillegg er det en sosial bit som teller mye. En 
gang i blant serverer vi kaffe og kaker, og folk ser ut til å trives.  

Svømmegruppa har høsten 2004 arbeidet med planlegging av aktivitetsøkning, og gruppa regner 
med å starte opp med sitt første vanntilvenningskurs / svømmeskole i januar 2005. Eventuelt 
kurs skal avholdes i folkebadet på Orkanger. Vi satser på å starte med to grupper, en i alderen 5 – 
7 år og en i alderen 8 – 10 år. Anne Kathrine Angvik er tildelt det overordnede ansvaret for dette 
tilbudet. Anne Kathrine håper å få med seg hjelpeinstruktører fra de som sendes på kurs i januar 
2005. 

I tillegg til oppstart av vanntilvenning / svømmeskole har vi et mål om å komme i gang med 
svømmetrening for aldersbestemte klasser i 2005. Her håper vi å komme i kontakt med 
interesserte / godkjente trenere. 

Ellers har vi i 2004 etablert et godt forhold til Orkdal Kommune vedrørende tilgang på basseng. 
Svømmegruppa har i tillegg sagt seg villig til å bistå med billettør ved sykdomsforfall ved 
folkebadene.  

Økonomien i gruppa har vært god. Vi ser at vi i 2004 har hatt større inntekt på aktiviteten vår, i 
tillegg har vi bistått folkebadet med billettører ved 4 tilfeller, og vi meldte oss frivillig til å ta 
kiosksalget på dansegruppas juleavslutning. 
 
Ellers håper svømmegruppa at OIF’s kommende satsning på internett vil være med på å hjelpe 
med profilering og informasjon rundt våre tilbud, og at vi som følge av dette kan få økt aktivitet i 
gruppa i årene fremover. 
 
 
Orkanger 06.01.05 

Ole Roar Bonvik 
Ole Roar Bonvik 
Leder OIF Svømmegruppa 


