
                                                             

 

Infopost fra styret: 

Her kommer litt informasjon som kan være nyttig å lese. Vi opplever en stor 

entusiasme i klubben vår, og det er gøy å se glade og treningsvillige barn og 

ungdommer på trening!  

 

Trenere: Vi har utrolig flinke trenere i klubben vår, og vi er stolte av det gode 

miljøet de skaper. Silje er en fantastisk hovedtrener. Hun har et brennende 

engasjement, og et varmt hjerte for alle våre svømmere. 

Her er en oversikt over trenerne i de ulike gruppene: 

A: Snorre har tatt over hovedansvaret for denne gruppen. Det er vi veldig glade 

for, og han er allerede godt i gang! Silje, Åsmund og Marte trener også 

gruppen. 

TRIO: Åsmund har hovedansvar. Snorre har treneransvaret når de trener 

sammen med A-gruppen. 

B1: Nikolai har nå fått hovedansvar for denne gruppen. Nikolai svømmer aktivt 

i Bergenssvømmerne, og vi er heldige som nå har fått Nikolai inn som trener for 

B1. Gruppen trenes også av Marte, Snorre og Åsmund. 

B2: Gruppen trenes av Lisa, Marte og Silje. 

LÅMØ: Gruppen trenes av Silje, Linn og Marthe. 

Rekrutt: Gruppen trenes av Silje, Linn og Eivind.  

TUSEN TAKK FOR INNSATSEN ALLE SAMMEN!  



 

 

SPOND: 

Styret har startet arbeidet med SPOND som informasjonskanal. Vi håper vi er 

klare til å ta Spond i bruk om ikke lenge. 

Henting etter trening: 

Det er nå blitt mørke kvelder. Koronasituasjonen gjør at vaktene i hallen vil ha 

færrest mulig i gangen. Kom derfor og hent barna når det står at de etter 

planen er ferdige med treningen. Noen ganger kan det bli noen minutter å 

vente, men hvis man venter utenfor hovedinngangen, kan man benytte sjansen 

til å slå av en prat med en annen svømmeforelder. 

Stevner: 

Klubben vår har påtatt seg å arrangere både Fredagsmedley og et uapprobert 

stevne (uten dommere) til helgen. Fredagsmedley er et approbert stevne (med 

dommere). Lørdagen kan absolutt alle svømmere i klubben delta, og påmelding 

til stevnet (som heter Høstskvetten) er lagt ut. Vi trenger funksjonærer til 

begge stevnene, og siden det denne høsten var lagt ut veldig lite dugnad på 

Portalen, håper vi noen av dere kan ta en dugnadsvakt fredag og/eller lørdag. 

Dugnadsvakt blir eneste måten å se eget barn svømme, da alle stevner nå går 

uten publikum. Dersom du kan bidra enten fredag 23., eller lørdag 24. oktober, 

kan du sende en mail til ina.kismul@gmail.com. 

Vi har også ganske mange påmeldte svømmere til Søtt og salt- cup i 

stemmemyren neste helg. Stevnet kan følges på Livetiming.  

 

Fredagen etter (30.oktober) smeller vi til med internstevnet «Halloweensvøm», 

og også her trenger vi noen funksjonærer. Meld deg til ina.kismul@gmail.com .  

 

I november (21.og 22.) står Langdistansecup og VS Medley på Ågotnes på 

planen, og i desember (5.og 6.) deltar vi på CC Solutions stevne i 

Slåtthaughallen. Begge stevnene er approberte. I pausen på CC Solutions er det 

uapprobert stevne. Følg med for påmeldinger. Husk å melde på innen fristen, 

da etteranmelding ikke er mulig for tiden (Korona). 
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Registrering på astveit.no 

Dersom noen av dere ikke har registrert inn svømmere på astveit.no, må det 

gjøres snarest. Vi er avhengige av at treningsavgiftene betales for at økonomien 

skal gå rundt. Du melder deg på dugnad før du betaler. Medlemsavgift betales 

en gang i året, så nye medlemmer må også betale denne. Medlemsavgiften er 

viktig, fordi den da gir selve medlemskapet i klubben- og antall medlemmer gir 

grunnlaget for støtten fra Norges Idrettsforbund. Ved problemer/spørsmål: 

Kontakt Ina (ina.kismul@gmail.com) 

 

Klubbavtale: 

Styret jobber hardt for at vi veldig snart skal kunne gi dere info om ny 

klubbavtale. Følg med, så vil det bli muligheter for nytt innkjøp av klubbtøy. 

Årsfest: 

«Koronaåret» 2020 går mot slutten, og vi håper at vi igjen skal kunne arrangere 

vår tradisjonsrike årsfest i januar. Smittesituasjonen avgjør formen på den, men 

vi ønsker hjelp til til arrangementet. Kan du bidra i en planleggingskomite? 

Send mail til Ina.  

Strandebarm: 

Vi vil takke for en kjempefin tur til Strandebarm. For noen greie barn og 

ungdommer vi har i klubben vår. Miljøet på leiren var veldig bra. Dansene som 

ble fremført om lørdagen var verdt turen alene. Topp underholdning! Neste år 

vil vi gjerne ha enda flere med       Vi har allerede booket oss inn i siste del av 

høstferien 2021: 13.-17.oktober.  

 

Det er alltid rom for forbedringer i en klubb, men også vår klubb er driftet på 

dugnad. Vi vil gjerne ha flere med på laget, og på referatet fra foreldremøtet 

kan dere lese om hvilke oppgaver vi nå gjerne ønsker foreldre med på. 

..Og husk: Hvis mange bidrar litt, blir resultatet kjempebra!  

Vi vil ønske dere en strålende høst!  

Mvh.Styret i Åstveit svømmeklubb 
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