
Foreldremøte 5.september 2017

Agenda

18:00 Velkommen – Åsa Essebo

18:05 Info om klubben – Åsa/Hege Eek 

18:15 Styret/ dommere 10 min – Bente M Tjugum

18:25 Sportslig opplegg – Sondre Solberg/Ida Sandin

18:45 Trener tar med seg gruppene til klasserom

19:30 Avslutning



▪ Stiftet 4.september 1969
▪ Miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere
▪ En av Norges største svømmeklubber- 2495 

medlemmer
▪ Blant Norges topp 3 klubber
▪ Omfattende svømmeopplæring for barn, baby og 

voksne
▪ Tilbud til topp og bredde – også til de som bare vil 

trene for både barn og voksne
▪ Drifter Hundsund Bad på 8. året
▪ Driver Vannglede (SFO) på Hundsund Bad  for 

barn ved Snarøya og Storøya skole

Info om Bærumsvømmerne



▪ 9 heltidsansatte og 40 deltidsansatte 

▪ Budsjett BSV: 14 mill budsjett  BAS 3,2 mill

▪ Budsjett økt fra 6 mill i 2008

▪ Kontinuitet blant de ansatte

▪ Adgangsarmbånd et per bad – må brukes 
hver trening

Info om Bærumsvømmerne



▪ Vår Visjon er: 
Vi utvikler olympiere, forbilder, selvfølelse, samhold og 
tilhørighet for alle

▪ Vårt verdigrunnlag er:
Inkluderende - Sulten - Pålitelig – Profesjonell 

▪ Vårt slagord/virksomhets ide er:
Miljø, Mangfold og Mestring gjør oss til vinnere

Verdier og Virksomhetsplan



▪ Hver gruppe har 2 500,- til sosial arrangementer i året

▪ Foreldredrevet – en foreldrekontakt/gruppe

▪ Bowling, pizza, skøytedag, klatring, skitur med 
pølsegrilling

▪ BSV fest  for foreldre og ansatte: 13.januar-18

Sosiale arrangementer



▪ Alle medlemmer i BSV forventes å stille på dugnader 
som klubben arrangerer 

▪ Julekalender dugnad

▪ Søppelplukking 2 ganger i året

▪ Egne stevner

▪ Vi er alltid på utkikk etter nye dugnader og sponsorer

Dugnader/sponsorer



 Brukes til betaling for treningsgrupper og stevner

 Ligger lenker til innmelding på hjemmesider under 
treningsgruppene

 Søskenmoderasjon – ta kontakt med Hege

 Problemer med påmelding ta kontakt med Hege

Trygg i Vann



 Årsmøte er Bærumsvømmernes øverste organ, og 
styret velges av Årsmøtet hvert år

 6 styremedlemmer og en varamedlem 2017/18

Styret i Bærumsvømmerne



BSV trenger dommere

▪ utviklende å ha dommerkompetanse for å forstå litt 
mer om hva som skjer

▪ fint miljø dommerne imellom

▪ belastningen er ikke stor 

▪ to/fire stevner per år er naturlig og bare i relativt nær 
avstand

Dommere



Sportslig aktivitet i BSV



▪ Tema-samlinger

▪ BSV-cup (klubbstevne i juni/ desember)

▪ Fokus på at de eldre svømmerne skal jobbe med de 
yngre

▪ Treningsleirer i ferien for K-gruppene

Klubb-bygging



Takk for oss!


