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1. Styret:
Styret for MIL-SVØM, har hatt følgende sammensetning i 2017:
Heidi Steen, leder
Asbjørn Fosså, kasserer
Jørgen Moum, styremedlem, stevneansvarlig
Frode Eitrem, styremedlem, sportslig leder
Astrid Hiberg Rånes, styremedlem, svømmeskoleansvarlig
Stine Dahlen-Kvalvaag, sekretær (fom september 2017)
Det har vært avholdt 8 styremøter for svømmeavdelingen i perioden.
Svømmeavdelingen ved kasserer Asbjørn Fosså har hatt fast plass i styret i hovedlaget i Malvik
IL 2017.
2. Aktive:
Ved årsskiftet 2017/2018 var 62 svømmere registrert i avdelingens medlemslister, mens det året
før var 58 aktive medlemmer. Det har vært et uttalt mål å øke rekrutteringen i 2017, med spesielt
vekt på rekruttering fra kursene i svømmeskolen inn i D gruppen, noe vi har lyktes godt med.

3. Sportslig aktivitet:
Klubben har i 2017 fortsatt sin målsetning om å få så mange som mulig av klubbens svømmere,
til å delta på stevner gjennom året. Vi har en solid gruppe, med base i A-gruppa, som deltar
stabilt på de aller fleste stevnene. I første halvdel av 2017 hadde vi også god stevnedeltakelse fra
B-gruppa. Etter sommeren ble flere svømmere flyttet opp fra B til A, og basen av
B-gruppesvømmere som deltar på stevner har gått noe ned etter dette. Fra C- og D-gruppene er
deltakelsen noe mer variabel, men vi har også hatt god deltakelse på de fleste rekruttstevnene
gjennom året. Den etter hvert etablerte praksisen med å samle foreldregruppa rundt
Malvik-vimpelen fungerer godt til å skape fellesskap, både for svømmerne og for foreldregruppa.
Uniformering i form av Malvik-trøye,- og ikke minst Malvik-badehette i bassenget, gjør oss godt
synlige, og bidrar positivt til lagfølelsen.
Terminlisten med stevner og aktiviteter settes opp halvårsvis, i et samarbeid mellom sportslig
leder og trenere. Stevnene velges ut med tanke på mestringsnivå for de ulike svømmegruppene.
Det velges primært stevner fra Trondheim- og Stjørdals-området for å gjøre terskel og kostnad
for deltakelse så lav som mulig. Vi har i tillegg hatt deltakelse på noen stevner i litt større
avstand, i Levanger, Kristiansund og Rørvik. Terminlista er lagt opp slik at A- og B-svømmerne
har mulighet til å delta på samtlige av årets stevner, mens det for C- og D-gruppene er satt opp
noen færre, utvalgte stevner. Ønsket er å samle rekruttene rundt noen få stevner for disse
gruppene, heller enn ha lavere deltakelse på mange ulike stevner.
Klubben hadde 8 deltakere på Landsdels Årsklassemønstring (LÅMØ) 2017, som gikk av
stabelen i Ålesund, i februar. Dette er én mer enn i 2016, og veldig bra med tanke på klubbens
størrelse. LÅMØ 2017 ble også en suksess resultatmessig, med 34 personlige rekorder på 40
starter, flere bronsemedaljer og en 3. plass i årsklassen til én av klubbens svømmere.
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MIL Svømming har vært representert på følgende stevner og samlinger i løpet av 2017:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Trøndersvøm, Pirbadet, Trondheim, 8 juniorer
LÅMØ-samling, Hommelvik
LÅMØ-MIDT, Ålesund: 8 juniorer (krever kvalifisering)
NTNUI-sprinten, Pirbadet, Trondheim: 15 juniorer
Stjørdalstoppen, Stjørdal: 14 juniorer, 8 rekrutter
Vårstevnet, Pirbadet, Trondheim: 14 juniorer, 2 rekrutter
Treningsleir, Skagen, Danmark: 13 deltakere
Høstmønstringen, Pirbadet, Trondheim: 17 juniorer
Klubbstevne, Hommelvik: 37 juniorer/rekrutter
Levangersprinten, Trønderhallen, Levanger: 14 juniorer, 6 rekrutter
Trondheimsmedleyen, Husebybadet, Trondheim: 12 juniorer
Kristiansund Open, Atlanterhavsbadet, Kristiansund: 11 juniorer
Kveldsstevnet, Pirbadet, Trondheim: 9 juniorer
Grong Sparebank Open, Rørvik: 7 juniorer
STSK Treningssamling teknikk, Hommelvik
Høstjakta, Hommelvik: 17 juniorer, 16 rekrutter
Julelauget, Stjørdal svømmehall, Stjørdal: 15 juniorer, 17 rekrutter

Klubben har gjennom 2017 hatt et høyt aktivitetsnivå. Spesielt høst-semesteret har vært travelt,
med arrangementer nesten hver uke i perioder. I tillegg til vanlig stevneaktivitet, har vi
gjennomført den årlige svømmeleiren i august, klubbstevne i oktober, samt vært vertskap for
Sør-Trøndelag Svømmekrets sin treningssamling med fokus på teknikktrening, i november.
I tillegg til et ønske om å få med flest mulig av klubbens svømmere på stevner, er det også et mål
at svømmerne får delta på flere øvelser i hvert stevne. Klubben har derfor videreført en ordning
der klubben subsidierer påmeldingsavgiften for svømmere på approberte stevner.
Stevnedeltakelse har normalt en kostnad på 100 kr per start, per deltaker. For 2017 har MIL
Svømming hatt en fast deltakeravgift på 250 kr per stevne, uavhengig av hvor mange øvelser en
utøver deltar på. Dette er en økning på 50 kr i forhold til 2016. Startsubsidiet utgjør en betydelig
utgift for klubben, men vi ønsker ikke at kostnadene ved deltakelse blir utslagsgivende for hvem
som deltar på stevner, og mener en videreføring av denne ordningen er riktig og viktig.
Påmelding til stevner er en todelt prosess: Foreldre bekrefter deltakelse for alle utøvere (under 18
år) og utøverne avtaler øvelser med trener. Hensikten med foreldrebekreftelsen er å unngå
kostnaden ved at utøvere blir påmeldt stevner uten at de kan stille til start. Hensikten med å
involvere trenere i øvelsesoppsett, er å sikre sportslig utvikling tilpasset den enkelte utøveren.
Foreldrebekreftelse har gjennom året vært gjort gjennom klubbens interne Facebook-gruppe.
Dette har fungert greit, men i perioder med høyt aktivitetsnivå, har det til tider vært vanskelig å
holde oversikt. Mot slutten av året ble derfor Spond innført som påmeldingsverktøy. Dette gir en
ryddigere oversikt over arrangementer, enklere bekreftelsesprosess for foreldre, og bedre
oversikt for stevnepåmelding.
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4.Trening:
Svømmerne var i 2017 fordelt i A-, B-, C- og D-gruppa. A-gruppa er de eldste og mest erfarne
svømmerne, og D-gruppa er de yngste. D-gruppa startet opp med en ny gruppe svømmere i uke
16 i svømmehallen på Vikhammer. Den nye D-gruppa ble rekruttert fra svømmeskolen.
Svømmeavdelingen har fra skolestart høsten 2017 fått økt sine treningstider utover mandag og
onsdag som har vært tildelt treningstid i svømmehallen i Hommelvik de siste årene.
Fra høsten 2017 har svømmegruppa trent som følger:
Mandager, 17:30 - 19:30.
Tirsdager, 15:30 - 17:00
Onsdager, 17:30 - 19:30
Torsdager, 16:00 - 17:30.
A-gruppa har i 2017 bestått av ca 15 aktive svømmere, som har trent mandag og onsdag i 1.
halvår og mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i 2. halvår, alle treninger iht tidene ovenfor.
Svømmeavdelingen har siden 2016 tillegg hatt mulighet til å sende et antall svømmere fra
A-gruppa til trening sammen med Stjørdals Blink svømmegruppe på torsdager/fredager. Dette
tilbudet har i all hovedsak ikke vært benyttet i 2. halvår 2017, etter at antall treninger i egen
svømmehall økte høsten 2017. Svømmerne i A-gruppa har hatt LÅMØ som mål for første del av
året. Kristiansund Open og Julelauget har vært mål i andre del av året, i tillegg til kvalifisering til
LÅMØ 2018. Flere svømmere har vist god utvikling og et høyt antall personlige rekorder og
flere klubbrekorder er satt i løpet av 2017. Klubbens svømmere hevdet seg også godt på LÅMØ.
A-gruppa har høsten 2017 trent sammen med B-gruppa på tirsdager, med bruk av samme trener.
Torsdagene i har A-gruppa hatt frivillige fra foreldregruppa som trenere. Trenere for A-gruppa
har vært Marianne Moltumyr i vårhalvåret og Fanny Moen Pettersen i høsthalvåret.
B-gruppa har hatt stor variasjon i antall aktive svømmere gjennom året, gruppa har stabilisert seg
noe mot slutten av året. Det har vært 2 treninger à 1,5 time mandag og onsdag i 1. halvår, med
tilbud om ekstra trening à 1,5 time på tirsdager i 2. halvår. Flere av svømmerne i B-gruppa har
rykket opp til A-gruppa i 2017. Målsetting for svømmerne i B-gruppa er å mestre alle
svømmeartene, inkludert start og vending samt å øke kapasiteten for den enkelte svømmer. De av
barna som ønsker det får mulighet til å delta på flere svømmestevner i løpet av året. Trener har
vært Lars Ringen Vik-Mo.
C-gruppa har også hatt stor variasjon i antall aktive svømmere gjennom året, oppmøtet på trening
er varierende med sesong for andre idretter og aktiviteter. Det har vært 2 treninger à 1 time per
uke i Hommelvik. Målsetting for svømmerne i C-gruppa er å beherske de grunnleggende
ferdighetene i alle fire svømmearter, startstup og vendig med butterfly kick. Kunne svømme 400
meter sammenhengende med saltovending. De av barna som ønsker det får mulighet til å delta på
2-4 svømmestevner i løpet av året. Trener har vært Victoria Sandnes i vårhalvåret og Victoria
Sandnes og Lars Ringen Vik-Mo i høsthalvåret.
D-gruppa har etter oppstart etter påske 2017 hatt trening 1 gang pr uke, à 1 time, på Vikhammer.
Trener har vært Knut Egil Rød, med noe ekstra frivillig og innleid hjelp i enkelte perioder.
D-gruppa er en relativt trenerintensiv gruppe med stort behov for veiledning og oppfølging.
Målsetting for svømmerne i D-gruppa er å beherske de grunnleggende ferdighetene i crawl, rygg
og bryst. Ha god linjeholdning og ha grunnleggende ferdigheter i startstup og saltovendinger.
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Svømmerne skal bevise ferdigheter med spesiell fokus på beinspark. De av barna som ønsker
det, får mulighet til å delta på 2-4 svømmestevner i løpet av året.
Klubben har også i 2017 hatt god nytte av samarbeidet med foreldregruppa i A- til C-gruppa.
Foreldregruppa har bidratt med god hjelp som trenere/ekstratrenere. Klubben er svært tilfreds
med dette og mener det er et godt bidrag til trygge, gode treninger med godt utbytte for
svømmerne. Klubben har i tillegg til samarbeidet med Stjørdals Blink svømmegruppe også en
god dialog med Verdal svømmeklubb, dette har klubben dratt nytte av bl.a. i form av invitasjoner
til treningssamlinger og stevner.
I høstferien 2017 ble det montert nye startpaller i svømmehallen i Hommelvik. Startpallene er
tidsriktige og av god kvalitet og er fullt på høyde med tilsvarende startpaller andre steder i landet.
Svømmeavdelingen er svært takknemlig for samarbeidet med kommunen og viljen som lå bak
denne investeringen. Dette løftet har gitt svømmerne et langt bedre treningstilbud og har også
bidratt til økt interesse og økt påmelding til klubbens eget stevne “Høstjakta”.
5. Treningsleir:
Svømmeleiren 2017 ble lagt til Skagen Kultur og Fritidscenter i Skagen, Danmark. Det var 13
svømmere som deltok. Antallet deltagere var forventet å gå noe ned fra året før pga reiseavstand
og større fokus på de eldste svømmerne. (19 deltok i 2016). Målsettingen med å sikre at mange
av de eldste meldte seg på må sies å være oppnådd.
Trener var Fanny Moen Pettersen for A-gruppesvømmerne og Lars Ringen Vik-Mo for
B-gruppesvømmerne. Det ble avhold to treningsøkter i basseng pr. dag. I tillegg ble det
gjennomført barmarkstrening og styrke/fleksibilitets-treninger. Treningsutbytte av turen var stort
for alle svømmere og det ble utvist en formidabel treningsinnsats.
I løpet av treningsleiren ble det gjennomført ulike sosiale aktiviteter som Bowling, tur på stranda
og tur til Grenen som skiller Skagerrak fra Kattegat.
Erfaringene fra Skagen er bl.a. at en treningsleir hvor trening og opphold skjer i samme bygg, og
hvor måltidene er inkludert er optimalt. Dette legger til rette for godt samhold (alle spiser
sammen til alle måltider, og innkvartering var i samme bygg), svømmerne får tilstrekkelig mat
og hvile (måltidene ble servert til riktig tid ift. treningene, svømmerne møtte til alle måltidene,
og det er korte avstander), treningsinnsatsen ble som en følge av dette svært god og samholdet
var godt under hele uka.
For de som hadde ansvar for å følge opp egne barn, samt for reiseleder var treningsleiren en
svært positiv opplevelse.
Svømmeleiren er en “flying start” på svømmesesongen og et viktig innslag både sosialt og
treningsmessig. En slik tur er med å bygger samhold i svømmegruppa og er trolig også viktig for
den enkelte i fht. trenings-motivasjon og gir mye oppfølging fra trenere. Treningsleiren 2017 ble
en sosialt og treningsmessig vellykket tur for svømmerne, samt for de foreldrene som deltok.

5

6. Arrangementer:
MIL-SVØM har hatt følgende arrangement i 2017:
17.mai dugnad:
Tradisjonen tro hadde svømmeavdelingen ballongdugnad på Malvik IL sitt 17.mai arrangement
på Vikhammer. Dugnaden ble gjennomført med de eldste svømmerne som ballongselgere og
med støtte fra foresatte og kasserer.
Høstjakta /Juniorsvøm:
MIL Svømming arrangerte det tradisjonelle stevnet Høstjakta/Juniorsvøm 18.nov 2017. Stevnet
profileres som et rekruttstevne, og har tradisjonelt vært et viktig stevne for nybegynnere både i
egen klubb og i kretsen. Stevnet ble meldt inn sent til terminlista på medley.no, da vi måtte
forsikre oss om dommerdekningen før vi kunne melde inn stevnet. Tross kort varsel fikk vi god
påmelding til stevnet, med 73 deltakere på approbert stevne og 45 rekrutter til rekruttstevnet.
Stevnet ble gjennomført med manuell tidtakning, som medførte hektisk aktivitet og fortløpende
registrering av resultater underveis i stevnet. Dette medførte en forsinkelse mht å få ut
resultatlister, men utover dette fungerte all logistikk og den tekniske delen av gjennomføringen
av stevnet utmerket. Opplegg med kiosksalg fungerte også bra, og gav et bra overskudd til
klubbkassen.
Klubbmesterskap:
Klubben har avholdt klubbmesterskap i september 2017. Klubbmesterskap er uhøytidelige
stevner som er populære også for de som ikke vanligvis stiller på stevner. Det var god deltagelse
fra klubbens svømmere. Stevnet er et viktig arrangement for rekruttene for å få føle på
stevne-deltakelse på klubbnivå, før de evt. prøver seg på eksterne stevner. Etter
klubbmesterskapet ble det gjennomført kurv-fest med kveldsmat.
“Artigstevne” og Pallefest:
I forbindelse med installering av nye startpaller i høstferien arrangerte klubben Artigstevne med
påfølgende Pallefest. Artigstevnet var for alle svømmerne og bestod av svømme - og
stupeøvelser med en uvanlig vri, som for eksempel “Brystsvømming med plate” og “Beste
tjuvstart”. Etter stevnet fikk svømmerne servert pølser og kake i festpyntet lokale på Paviljongen
på Hommelvik Ungdomsskole. Foreldrene hadde egen kaffekrok på festen. I tråd med målsetting
om satsning på det sosiale miljøet i klubben, var dette en anledning for svømmerne å være
sammen på en ny måte og på tvers av de vanlige treningsgruppene.
Juleavslutning:
Juleavslutningen har tradisjonelt bestått av klubbmesterskap med påfølgende kombinert
foreldremøte og kveldsmat med kurvfest. På grunn av høy stevneaktivitet gjennom høsten valgte
styret å holde teknikktrening i stedet for klubbstevne til årets juleavslutning. Teknikktreningen
ble gjennomført med de erfarne svømmerne som instruktører. Tilbakemeldingen fra svømmerne
var at dette var en fin vri på treningen og noe de gjerne gjør igjen. Foreldremøtet ble holdt
parallelt med teknikktreningen, noe som gav en annen ro og fokus enn tidligere, og med fordel
kan gjentas.
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7. Svømmekurs:
Første kursrunde startet opp i uke 3 i 2017, og andre kursrunde startet opp i uke 42.
Svømmekursene på høsten måtte utsettes i flere uker pga oppgraderinger i bassenget.
Svømmeavdelingen har gjennomført 20 svømmekurs fordelt på 5 nivåer for barn etter opplegget
til Norges Svømmeforbund:
Hval – lære å dykke kroppen under vann
Skilpadde – lære å flyte (trygghet på grunt vann)
Pingvin – lære å gli i vannet og å snu seg fra mage til rygg.
Selunge – lære fremdrift i vannet. Grunnleggende svømmeteknikk.
Sel - Svømmeteknikk 1 og 2 er opplæring og trening på alle fire svømmearter.
Kursene holdes 10 ganger à 30 minutter i svømmehallen på Vikhammer skole fra 16:45-19:00
tirsdag, onsdag og torsdag, 4 på tirsdager, 2 på onsdager og 4 på torsdager. Påmelding og
betaling gjøres via www.tryggivann.no. Pris per kurs er satt til 1100,- og søskenmoderasjon på
20%.
Hovedinstruktører på kursene våren og høsten 2017 var Mira Krogstad Abelvik (tirsdag),
Knut-Egil Rød (onsdag), og Astrid H. Rånes (torsdag). Hjelpeinstruktører var Celina Henriksen,
Robin Vennatrø, Harald Martin Rånes, Birk Krogstad Abelvik og Markus Øyangen.
Robin Vennatrø og Markus Øyangen tok begynnerinstruktørkurs hos TSLK i våren 2017.
Knut-Egil Rød tok både begynner- og videregåendeinstruktørkurs i løpet av 2017.
Det har blitt avholdt møter med instruktørene etter avslutting av kursene. På møtene deles
kunnskap og vi planlegger oppstart av neste kursrunde. Vi har fått positive tilbakemeldinger også
i år fra foreldre og barn på kursene våre. Kursene har blitt fylt opp raskt. Det har vært annonsert
via Facebook-siden til Svømmeskolen og diverse offentlige Facebooksider. Vi har delt ut
informasjon på Allidretten (Malvik IL) hvor svømmeavdelingen har stilt med instruktør.
Aldersgrense på kursene er 6 år på tryggivann.no. Vi har ved spesielle forespørsler akseptert barn
som er 5 år og dette har fungert bra. Før kursstart er det ofte spørsmål om hvilke kurs barna bør
meldes på. Vi viser til nivåvelgeren vår, og det er rom for å flytte barna dersom de er påmeldt feil
kurs. Dette gjøres etter første kursdag.
Antall påmeldte barn våren 2017
Kurs

Hval

Skilpadde

Pingvin

Selungen

Sel

Deltakere

17

24

22

31

14

Antall påmeldte barn høsten 2017
Kurs

Hval

Skilpadde

Pingvin

Selungen

Sel

Deltakere

15

27

24

24

21

Totalt antall deltakere: 233
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8. Instruktører og trenere:
Trener A gruppa: Marianne Moltumyr (vår 2017) og Fanny Moen Pettersen (høst 2017)
Trener B gruppa: Lars Ringen Vik-Mo
Trener C gruppa: Victoria Sandnes (vår 2017) og Victoria Sandnes og Lars Ringen Vik-Mo (høst
2017), i tillegg hjelpeinstruktører fra foreldregruppa.
Trener D gruppa: Knut Egil Rød og hjelpeinstruktører fra foreldregruppa.
9. Dommere:
Klubben hadde fokus på rekruttering fra foreldregruppa til dommerkurs tidlig i 2017, for å kunne
gjennomføre vårt eget stevne Høstjakta i november 2017. Føringer fra kretsen krever at klubber
som skal gjennomføre stevner skal ha minimum 5 egne dommere, og ved årsskiftet 2016/2017
hadde svømmegruppa kun 1 aktiv lisensiert kretsdommer. I samarbeid med Øystein Spangelo i
kretsen ble det gjennomført dommerkurs i regi av MIL svømming i juni, med 6 deltakere fra
egen klubb, samt 5 deltakere fra andre klubber. Kurset gikk over to kvelder med avsluttende
eksamen. Deretter måtte deltakerne gå 4 stevner som aspiranter før de kunne godkjennes som
kretsdommere. Av de seks som gjennomførte dommerkurs fra egen klubb ble 5 ferdig lisensierte
dommere innen utgangen av 2017. I tillegg har ytterligere to foresatte i klubben deltatt på
dommerkurs i november 2017, med målsetting om lisensiering våren 2018.
10. Bassengsituasjonen:
Klubben har i 2017 hatt som målsetting å øke antall timer i bassenget for våre svømmere. Styret
har i den forbindelse hatt god dialog med kommune, Idrettsråd og personale i svømmehallen.
MIL svømming fikk etterhvert på plass en ny avtale for leie av svømmehallen på Hommelvik,
med utvidet treningstid på tirsdager og torsdager (fra 15:00 til 17:00/17:30). Klubben disponerer
i tillegg bassengtid mandag og onsdag fra 17:00 til 20:00 (ut av vannet 19:30) på mandager og
onsdager som tidligere.
Når det gjelder bassenget på Vikhammer så gjør vi avtaler direkte med Vikhammer skole for de
tidsrommene vi skal bruke bassenget. Dette er en ordning som fungerer greit.
11. Målsetting:
På styremøte 22. september 2001 ble det formalisert og vedtatt en målsetting for MIL-SVØM
som skal være en norm for vår aktivitet: ”MIL-SVØM har som målsetting å arbeide for utvikling
og fremme av svømmeidretten på alle nivåer i Malvik, i et miljø preget av trygghet og godt
kameratskap.”
Styret mener at aktiviteten i 2017 har vært i tråd med målsettingen, og vi mener at vi har gjort
gode fremskritt som skal jobbes med ytterligere i 2018.
12. Økonomi:
Disponible midler(bank/kasse)var pr 31. desember 2017 på kr. 288 308,-. En reduksjon på ca.
220 972,- fra året før. Dette skyldes i hovedsak startpaller, men også noe svakere driftsregnskap.
Driftsregnskapet viser et overskudd på kr. 14 022,- mot 41 956 i 2016. Regnskapet viser økt
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aktivitet med økte kostnader til startavgifter, og med det økte lønninger og kostnader til
utstyr/mat. Det er også gjort innkjøp av flere t-skjorter. Styret foreslår å øke treningsavgiften til
kr. 1.400,- i budsjettet for 2018.
Hovedinntekten for klubben i 2017 var:
· Svømmekursene: 188 980,· Egenandeler stevner kr. 36 250,· Egenandeler svømmeleir kr. 49 500,· Treningsavgift 30 000,· Diverse inntekter slik som ballongsalg på 17. mai, kr. 68 589,Hovedutgiftene er treningsleir, godtgjørelse til trenere og startkontigenter.
Svømmegruppa har i 2017 hatt utlegg for montering av startpaller i Hommelvik svømmehall.
Kostnadene i regnskapet er i sin helhet motregnet i fordring mot Malvik Kommune. Søknad om
refusjon fra kommunen er sendt i 2018.
13. Kretsarbeidet:
Sportslig leder Frode Eitrem har i 2017 overtatt plassen til tidligere leder i Malvik IL Svømming,
Trond Karlsen, i styret for Sør-Trøndelag Svømmekrets/STSK. STSK har bl.a. organisert
treningssamlinger, dommerkurs og LÅMØ-samlinger. Videre har STSK foretatt utdeling av pris
til kretsens mest fremgangsrike svømmere (en jente og en gutt, nominert av klubbene), bidratt til
gjennomføring av Langbane NM i Pirbadet og sendt representanter til større konferanser i regi av
Norges Svømmeforbund. STSK er en pådriver for samarbeidet innenfor svømmeidrettene i
tidligere Sør-Trøndelag, inkludert samarbeide med svømmekretsen i tidligere
Nord-Trøndelag/NTSK.
14. Nettressurser:
Svømmeavdelingen har egen hjemmeside: www.malvikil-svømming.no
På hjemmesiden ligger det nyttig informasjon om svømmeklubben, som blant annet
kontaktinformasjon, skjema for innmelding for nye svømmere, informasjon om
treningstilbudene, aktivitetskalender og linker til andre aktuelle nettsider.
Svømmeavdelingen en egen lukket Facebook gruppe som heter Malvik IL svøm. Her legger vi ut
aktuell informasjon om stevner og andre aktiviteter, samt at siden brukes til mer uformell
kommunikasjon mellom utøvere, trenere, ledere og foresatte i svømmegruppen.
Det er i tillegg etablert egne lukkede Facebook grupper for styret, dommere og
trenere/instruktører for intern kommunikasjon og administrering av aktiviteten.
Styret innførte appen Spond i desember 2017, til bruk på stevnepåmelding.
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15. Takk:
Styret i MIL Svømming retter en takk til alle foreldre og svømmere som har stilt opp som
deltakere og stevnefunksjonærer på Høstjakta, klubbstevnet og Artigstevnet. Videre en takk til
våre nye dommere og andre som har gjort en frivillig innsats for klubben gjennom aktiviter som
hjelpetrenere, leiransvarlige og på ballongdugnad. Takker også alle andre som har bidratt til at
driften videre er mulig og for arbeidet som utføres av engasjerte foreldre/foresatte.
Tilslutt rettes en takk til personalet ved Idrettsbygget i Hommelvik og ved badet på Vikhammer
for utvist velvillighet.
Malvik 29.01.18
Styret 2017
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