KIL Svømming - Referat fra trener- og styremøte
Tid og sted: 17. januar 2019 kl. 20:00 -22:30, Vestliveien 7.
Til stede: Stig Tommy Jenssen, Kristian Melgård, Monica Aarsland, Astrid Ø. Johansen, Ingrid Bang,
Terje Urdshals, Gjertrud Olsen, Donata Faustmann, Ayla Veronica Johansen

Orientering fra hovedlagsmøte
Årshjulet ble diskutert, - presisering av når hver særgruppe har sin hovedaktivitet. Forslag om at
barneidretten (opp til 13 år) er breddefokusert, mens spesialiseringa starter senere.
Kommunen har utfordret idrettslaget til å ha aktiviteter for ungdommer (15 – 18 år). Idrettslaget
ønsker ha Ungdomsrådet med på laget for å finne ut hva de ønsker.
Idrettshall er vedtatt bygd med to håndballflater og en egen basishall for turn. Vedtatt bygd basseng
på 25 meter og oppvarmet opplæringsbasseng på 12,5 meter.

Status i aldersgruppene
1. klasse: 11 unger, delt i to grupper. De fleste flyter på ryggen. Foreldrene er med i bassenget.
2. klasse: 12 unger, en gruppe som deles i to. Foreldrene er med i bassenget, men noen kan
taes ut av bassenget nå.
3. klasse: 16 unger. Alle svømmer. Svømmer ca 300 meter på en trening.
4. klasse. 9 jenter. Gjennomfører tredelt opplegg.
5. klasse: 12 unger. Svømmer 700 – 800 meter på treninga.
Liten oppslutning om barnesvømminga.
Undersøk om behov/ ønsker for trenerkurs.
1. klasse uten svømmebriller, men det kan de begynne å bruke fra 2. klasse.
Vi har mange merker, så det hadde vært fint om ungene tok noen av dem. Astrid legger ut oversikt
over merkene som vi har.
Sertifisering for Donata og Ayla i samarbeid med kommunen. Kristian kontakter kommunen for å
avklare dette.

Salg av VG e-avis
Dette innebærer salg av alt som VG utgir, bortsett fra VG+. Prisen er 149 kr/ måned.
Svømmegruppa får hele beløpet den første måneden. Hvis kunden fortsetter, får svømmegruppa 10
% av abonnementsprisen.
Det lages et informasjonsskriv som trenerne sender med ungene hjem, så blir det opp til hver enkelt
hvordan de selger den. Det oppfordres til at det selges min. 2 abonnement per unge. Det settes en
dato for å start og slutt av salget. Forslag om å ha konkurranse om hvem som selger mest og
trekkpremie. Premier er 3 powerbank (min. salg av 100 abb.) og forslag om gavekort på pizza.

Stevner
Vi gjennomfører et avslutningsstevne i stedet for avslutning på kulturhuset. Samling i gymsalen på
barneskolen etter stevnet. Tidspunkt onsdag 10. april kl. 1700.
Foreldrene tar med et fat med påsmurte brødskiver til avslutningsstevnet.
Klubbstevne mandag 11. mars kl. 1700. Kjøper inn frukt og saft som serveres inne i svømmehallen.
Trener tar opp påmelding på siste trening før stevnet.

Offentlig bading
Kommunen ønsker at svømmegruppa skal ha åpent basseng. Det har vært prøvd tre ganger i
desember, men det kom ingen. Vi prøver på nytt i vår, men det må annonseres bedre enn sist gang.
Skolen kan sende informasjon om åpent basseng hjem med elevene, plakat på oppslagstavler i
butikker i kommunen. Starter opp i januar/ februar.

Eventuelt
Fordeling av dugnadsmidler fra Kolvereiddagene bør taes opp med hovedlaget.
Barn til trenere og styremedlemmer betaler halv kontingent til KIL Svømming.

Referent: Monica Aarsland

