
  

 
 

 

BÆRUMSVØMMERNES 
ÅRSRAPPORT 

 

2020 
 

 



 
 

1 
 

Oppsummering fra styret 
 
Kjære medlemmer og aktive,  
 
Vi legger nå bak oss et veldig spesielt år der koronapandemien har markert 
vår hverdag i nesten et helt år. Vår virksomhet har dessverre til tider måtte 
stenge og, ikke minst, tilpasse seg myndighetenes krav til smittevern som 
følge av COVID-19. Styret ønsker å rette en stor takk til administrasjonen og 
trenerne i BSV som i denne vanskelige og usikre tid fortsetter å finne gode 
løsninger for å gjennomføre opplæring, kurs og trening. I tider som disse viser 
den virkelige Bærumsvømmer-mentaliteten seg fra sin beste side, og den har 
preget 2020 og klubben. Dette legges merke til også utenfor BSV, for i fjor ble 
vi kåret til Norges beste klubb, hvilket viser at vi har en fantastisk klubb.  
 
Styrets fokus i 2020 har vært å bistå og håndtere pandemien og dens effekter 
på ansatte og utøvere. I løpet av året har vi jobbet med organisasjonen for å 
tydeliggjøre BSVs stillingsbeskrivelser samt opprette et lederteam. Målet med 
dette er å effektivisere beslutningsprosesser, informasjonsdeling og 
inkludering. Vår vurdering er at vi allerede ser positive effekter av disse tiltakene.  
 
2021 ser ut til å bli nok et spennende år for BSV, der vi får tilgang til et toppmoderne 50 meters 
basseng på Rud, svømmere som skal delta i OL og, ikke minst, starten på en Triatlon-avdeling. 
Koronapandemien vil dessverre også påvirke oss i 2021, men forhåpentligvis i en stadig mindre grad 
enn hva vi erfarte i 2020.  
 
Vi vil i år arbeide med utvikling av BSVs forretningsplan for de neste fem årene. Foreløpig har vi vært 
avventende med å gå i gang med arbeidet på grunn av korona-restriksjonene. Styret ser frem til å 
starte dette viktige arbeidet, da vi mener at utgangspunktet for å kunne videreutvikle klubben 
absolutt er til stede. Vi oppfordrer og ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til å delta i 
arbeidet.  
 
Vi skriver vanligvis mye om konkurranseresultater og suksesser oppnådd av 
våre svømmere i året som har gått, både nasjonalt og internasjonalt. I 2020 
ble alt annerledes. Vi kan likevel nevne noen resultater: 
Internasjonalt deltok Tomoe Zenimoto Hvas i ISL i Budapest og oppnådde 
gode resultater. Dette viser at vi har en Elite-virksomhet som holder 
internasjonal klasse.  
De eldste svømmerne deltok på Nordsjøstevnet i Stavanger, og det ble den 
eneste større konkurransen i 2020. Våre svømmere oppnådde flere norske 
rekorder og flotte personlige rekorder. 
 
På ungdomsmesterskapet i Tromsø tok BSV en flott 7. plass i 
klubbsammendraget. Vi stilte med et relativt ungt lag og hele 9 av de 11 
deltagende utøverne vil være med igjen til neste år. Da håper vi på en 
rekordstor tropp. 
 

Tomoe deltok i ISL i Budapest med svært 
gode resultater. 

Vi ble Norges beste svømmeklubb 
2019/ 2020 
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Konkurranseaktivitetene har vært nede siden midten av mars 2020, men våre trenere har på 
innovativ måte tilpasset aktivitetstilbudet etter gjeldende smittevernsbestemmelser. Dette har 
betydd at klubben kontinuerlig har klart å gjennomføre trening. Vi registrerer også med stor glede at 
veldig få av våre utøvere har sluttet i løpet av året. Igjen en stor takk til våre ansatte for en 
fremragende innsats!  
 
Kort om Bærumsvømmerne  
Bærumsvømmerne ble stiftet 4. september 1969. I dag er vi en av Norges største svømmeklubber. Vi 
har også vært blant topp 3 av Norges beste svømmeklubber de siste 10 årene. Bærumsvømmerne 
satser offensivt både sportslig og organisasjonsmessig. Klubben drifter i tillegg Hundsund Bad for 
Bærum kommune.  
  
Bærumsvømmerne er en Eliteklubb etter kriterier fra Norges Svømmeforbund. Vi jobber aktivt for å 
oppfylle Norges Svømmeforbunds krav til eliteklubber og for å være en ledende klubb i Norge, dvs.  
fra svømmeopplæring til elitesatsing. Dette er en sterk motivasjon for de ansatte i klubben.   
Vi trener i dag i Nadderudhallen, Berger svømmehall og på Hundsund Bad.  
 

 
Vi deltok på Trøndersvøm i januar 2020! Her er 4 fornøyde svømmere med gode resultater! 

Våre satsningsområder: 
● Kurs- og breddeutvikling  
● Konkurranse og toppidrett  
● Marked og kommunikasjon  
● Klubbutvikling  

 
Vår strategi 
Bærumsvømmerne er en svømmeklubb med stor bredde innen kurs, trening og konkurransegrupper. 
Vi støtter opp om Norges Svømmeforbund sitt hovedmål om å være en organisasjon som skal 
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arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. Vi 
har satt oss langsiktige mål innenfor våre satsningsområder. Målene gjenspeiler våre verdier, vår 
visjon og vår virksomhetside.  
 
Våre verdier 
Inkluderende – Sulten - Pålitelig – Profesjonell 
 
Økonomiske nøkkeltall  
I 2020 oppnådde Bærumsvømmerne en omsetning på 
NOK 15.538.095, med et overskudd på NOK 1.429.859. 
Resultatet for året er over budsjett. Når budsjettet ble laget, 
var det med et beskjedent overskudd. At det nå har blitt mye 
høyere er en effekt av de ulike faktorene som har påvirket året; 
a) en effektiv og rask reduksjon av kostnader i en høyst usikker 
tid, og b) gode støtteordninger som har falt positivt ut for 
klubb-virksomhet, men dette visste vi ikke på forhånd. 
Usikkerheten er der fremdeles, men nå har vi et ekstra 
overskudd til «å tære på» hvis noe uforutsett skulle skje. Vi er 
nå i en relativt sterk posisjon for fremtiden, og det er jo et godt 
utgangspunkt for klubben, ansatte og medlemmer  
 
Kursvirksomheten er den viktigste inntektskilden for klubben (60 prosent av alle inntekter) og er en 
viktig forutsetning for klubbens øvrige aktiviteter. Treningsavgift og medlemskontingent står 
for 20 prosent av klubbens inntekter. Klubbens sportslige aktiviteter (stevner og treningsleirer) 
delfinansieres av klubben i tillegg til egenandeler pr utøver/pr aktivitet.  
 
Ved utgangen av året utgjorde klubbens egenkapital NOK 9.000.000 og styret mener at 
egenkapitalen er på et tilfredsstillende nivå.  
 

Medlemsutvikling 
Pr. 31.12.2020 var 2.249 medlemmer registrert i klubben. En markant nedgang fra 2019. Nedgangen 
skyldes Corona og begrensede muligheter for aktivitet på kurs-siden. Hovedtyngden av medlemmene 
er i alderen 6 - 12 år og utgjør over 55 % av medlemsmassen. 25 % av medlemmene er under 5 år, 10 

% av medlemmene er ungdom mellom 13 og 25 år og 10 % av medlemmene er voksne over 26 år. 
Fordeling mellom kjønn er 48 % gutter og 52 % jenter.  
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Oversikt over verv og ansatte 
Styret:  

● Styreleder: Tomas Eriksson 
● Nestleder: Anette Berg 
● Styremedlem: Peter Eikeland 
● Styremedlem: Trond Dyrkorn 
● Styremedlem: Kathrine Hammerlin 
● Varamedlem til styret: Morten Særtre og Melanie Beaulieu 

Andre verv: 
● Valgkomite: Lars W.  Pettersen, Magne Svenning, Kjetil Berge 
● Revisor: Oddvar Mella  
● Regnskapsfører: Avanse Regnskap og Nortall 
● Kontrollkomité: Margrethe Sørli, Espen Refstie og Dag Rotevatn 
● Akershus Svømmekrets, styremedlem: Kjetil Berge 
● Stevnekomittéleder: Sigurd Skaug 

Dommere:  
● Kretsdommer: Arne Arneson  
● Kretsdommer: Anette Berg 
● Dommeransvarlig, kretsdommer og Open Water: Kjetil Berge  
● Kretsdommer: Mathias Førsund  
● Forbundsdommer: Jan Gundersen  
● Kretsdommer: Kathrine Hammerlin  
● Kretsdommer: Sigrun Kalvø 
● Kretsdommer: Cecilie Von Krogh 
● Kretsdommer: Ståle Von Krogh  
● Forbundsdommer: Knut-Andreas Lie  
● Forbundsdommer: Per Linnerud  
● Kretsdommer: Johanne Melø 
● Forbundsdommer: Hedvig Nordeng 
● Forbundsdommer: Arne Lee Norheim 
● Kretdommer Open Water: Ina Caroline Petterson 
● Kretsdommer: Charlotte Windel Stang 
● Kretsdommer: Cecilie Wium  
 

Ansatte: 
● Daglig Leder: Johan Björkegren 
● Sportslig Leder: Sondre Solberg 
● Hovedtrener: Ida Sandin 
● Kursansvarlig: Audun Eiriksson 
● Leder Vannglede: Victoria Corbett 
● Adm. kurs: Marcin Fijalkowski 
● Marked og kommunikasjon: Hege Qvigstad Eek 

 
I tillegg har klubben i 2020 hatt ca. 40 instruktører som underviser på forskjellige kursaktiviteter, 
samt ca. 10 trenere og 3 assistenter på treningsgruppene. Dette er både timeansatte og 
deltidsansatte.  
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Kommunikasjon og marked 
Styret er opptatt av en åpen og god dialog mellom Bærumsvømmerne og klubbens medlemmer. 
Klubben har i 2020 startet samarbeid med Linkt AS for å etablere en markedsstrategi for mulige 
fremtidige sponsorater og samarbeidspartener. Dette arbeidet vil fortsette utover i 2021.  
 
Arbeidsmiljøet 
Styret har fortsatt et stort fokus på arbeidsmiljøet i Bærumsvømmerne i 2020. Dette har vært 
spesielt viktig i det spesielle året vi har lagt bak oss. Arbeidet med å fortsette å utvikle 
kommunikasjon og åpenhet mellom ulike avdelinger, ansatte og ledelse vil også være en prioritert 
oppgave i 2021.  
 
Totalt sykefravær siste år har vært lavt og på et tilfredsstillende nivå, til tross for rådende pandemi. 
 
Likestilling  
Bærumsvømmerne har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner 
og menn. Organisasjonen har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer 
forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av Bærumsvømmernes 7 styremedlemmer er det 3 kvinner. 
Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å 
iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. 
 
Inkludering 
BSV har siden våren 2012 jobbet for å inkludere barn og unge som 
har utfordringer med å delta i svømming som idrett. Vi har de 
senere årene hatt fokus på å inkludere barn fra lavinntektsfamilier 
og barn med innvandrerbakgrunn.  
 
Vi fikk også i 2020 støtte fra ordningen «Inkludering i Idrettslag» fra 
Akershus Idrettskrets. For støtten avholder vi svømmekurs for jenter 
mellom 6 og 19 år, samt trening for jenter som kan svømme.  I løpet 
av 2020 hadde vi 58 jenter som deltok. Dette er en liten nedgang fra 
året før. Jentekursene ble avbrutt av Corona-restriksjoner 13. mars. 
Vi startet opp igjen med aktiviteten fra midten av september i 
Berger Svømmehall på Rykkinn, og gjennomførte aktiviteten som 
normalt resten av året. Det ble ikke avholdt «åpen dag» som 
tidligere år, og vi har siden mars ikke hatt aktivitet for voksne innvandrerkvinner på grunn av Corona-
restriksjoner.   
 
Svømmeopplæring for innvandrerjenter er organisert på samme måte som våre vanlige aktiviteter. Vi 
har tilbud om nybegynner og videregående opplæring, i tillegg har 2 jenter fra treningsgruppene 
deltatt med eget program fra trener.  Fokuset på kursene er at deltakerne skal både lære å svømme, 
men også få kjennskap til BSV og våre vanlige aktiviteter som videregående kurs og treningsgrupper. I 
2020 flyttet en jente fra videregående jente-kurs over til videregående kurs på Hundsund. Jentene 
som tidligere år har flyttet over til ordinær aktivitet svømmer fortsatt i våre treningsgrupper.   
  

 Svømmekurs for flerkulturelle jenter flyttet 
andre halvdel av 2020 over til Berger svømmehall 
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Barnefattigdom i Norge handler ikke bare om sosial nød, det handler også om eksklusjon og 
utestenging. Bærum kommune startet i april 2018 en ordning hvor idrettsklubber kan søke å få 
dekket treningsavgifter og utstyr for barn i kommunen. Ordningen er svært viktig for at barn fra 
lavinntektsfamilier får mulighet for å delta i organisert idrett. Vi opplevde i løpet av 2020 en økning i 
antall henvendelser om fritidstipend, og har flere barn enn tidligere som inkluderes i ordningen. Vi 
jobber systematisk for denne målgruppen og ikke minst for å fange opp de barna det gjelder/er 
aktuelt for. Ordningen er en viktig faktor for at vi lykkes med inkludering. 
 
Vi har over flere år hatt en liten gruppe med svømmekurs og svømmetrening for barn med psykisk og 
fysisk funksjonsnedsettelse fordelt på to grupper og ca 12 barn. Gruppene svømmer på Haug skole. 
Også disse gruppene fikk en brå slutt 13. mars. På grunn av at mange barn som går på Haug skole er i 
risikogruppe for koronasmitte ble oppstart for disse utsatt. Dette er først i gang igjen nå i 2021 og 
arbeidet med hvordan vi skal inkludere og forbedre tilbudet til barn og unge med 
funksjonsnedsettelse fortsetter.  
  
Styrets inkluderingsansvarlig, Anette Berg, har vært en engasjert og viktig deltaker for å utvikle 
inkluderingsarbeidet. Klubbens administrasjon har fokus på kommunikasjon og hyppigere dialog med 
kursdeltakerne om hva vi kan tilby og hva foresatte kan bidra med inn i klubben. 

 
 Vi jobber mye for at «alle skal med» og inkludering har høy prioritet i klubben!  
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Sosiale aktiviteter og stevner  
For barn og unge er det sosiale miljøet det aller viktigste for å trives med 
svømming som idrett. Hver treningsgruppe hadde i 2020 kr 4000,- til disposisjon 
til sosiale aktiviteter som initieres av foresatte, trenere eller utøverne selv. På 
grunna corona-restriksjoner har det vært begrenset mulighet for å organisere 
dette.  
Temasamlinger er et viktig verktøy for å bli kjent på tvers av gruppene og med 
de eldre svømmerne. Dette er populært, både for yngre og eldre svømmere. Vi 
rakk å avholde en temasamling i slutten av februar.  
  
Høsten 2019 startet vi opp med vaffeldugnad på Hundsund Bad, og dette ble 
videreført frem til mars 2020. Tiltaket er et viktig bidrag for at klubben kan 
bidra med penger til treningsgruppenes sosiale aktiviteter. Vaffeldugnaden vil  
startes opp igjen så snart vi har normal aktivitet på badet. 
 
Kursvirksomheten 
 
Svømmeskolen i 2020 har som tidligere år vært preget av et meget høyt aktivitetsnivå, tross 
begrensninger og nedstenging grunnet Corona. Antall barn som gikk på kurs hos oss i 2020 var 
1.114barn på Hundsund bad og 261 barn på Nadderud.  
 
De to første månedene i 2020 gikk svømmeskolen som vanlig. Full virksomhet med få eller ingen 
ledige plasser på alle opplæringsnivåene. Som for tidligere år var det lange ventelister på Hval og 
Skilpadde-nivåene.  Det var stor aktivitet i Barnehagesvømmingen med fullt program alle ukedagene. 
Vannglede var like populært som tidligere år. Vi gjennomførte intensivkurs i vinterferien, og dette ble 
fulltegnet på to dager. Dette viser et stort behov for å utvide tilbudet i Svømmeskolen.  
Den 13. mars slo korona-restriksjonene inn, og all virksomhet ble stengt ned.  

 
Alle ansatte i Svømmeskolen ble permittert på ubestemt tid. 
Når sommeren nærmet seg var det nødvendig å forberede 
høsten, i tilfelle aktivitetene kunne starte opp igjen i august. 
Svømmeskoleansvarlig, Audun Eiriksson, og Administrativt 
Ansvarlig, Marcin Fijalkowski, jobbet på timer for å gjøre i 
stand høstsesongen, samt at Marcin også besvarte 
korrespondanse pr e-post som vi mottok fra foreldre. 
Mot slutten av sommeren ble det klart at vi kunne starte opp 
aktivitene igjen i august. Vi begynte med to ukes intensivkurs 
(fulle kurs) før den «vanlige» svømmeopplæringen kom i gang 
siste uken i august. 
I motsetning til flere svømmeskoler i landet fikk vi 
gjennomført høstsesongen som planlagt.  
 
 
 
 

 

I normale år spiller mange av 
gruppene bowling, men i år er det 
blitt lite sosiale aktiviteter. 

I februar 2020 deltok mange av våre instruktører på 
instruktørkonferansen. Denne er vi med å arrangere i 
samarbeid med klubbene i Oslo-området. 
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Vannglede 
I januar 2020 ble det klart at tilbudet Vannglede dessverre hadde gått med underskudd over tid. Det 
ble besluttet å avvikle dette tilbudet fra og med sommeren. På grunn av nedstengingen i mars 
skjedde dette tidligere enn planlagt.  
 
 
Barnehagesvømming 
Det var stor pågang i barnehagesvømmingen også i 2020. Totalt skulle 824 barn fra 54 barnehager gå 
på kurs på Martina Hansens hospitals basseng og på Hundsund bad våren 2020.  På grunn av 
nedstengingen i mars måtte vi flytte og avlyse kurs frem til høstsesongen for 589 av barna, og kun 
233 barn gjennomført kursene. Høsten 2020 hadde vi ikke tilgang til Martina Hansens hospitals 
basseng og måtte derfor redusere tilbudet. Vi gjennomførte svømmekurs for 609 barn fra 29 
barnehager høsten 2020.  Totalt i 2020 deltok 844 barn, en nedgang på 550 barn fra året før.  
 
Vi har erfarne og pedagogisk dyktige instruktører som underviser barnehagene. Hege Eek er ansvarlig 
for det administrative organiseringen av barnehagesvømmingen. Victoria Corbett hadde frem til 
nedstengingen ansvar for den praktiske delen av undervisningen. Victoria gikk ut i barselpermisjon 
før sommeren og Marcin Fijalkowski overtok midlertidig ansvaret for kursene. Det har vært et godt 
og tett samarbeid mellom Hege, Marcin og instruktørene på barnehagekursene.  
Vi har kun fått positive tilbakemeldinger fra barnehagene som har deltatt på våre kurs. 
 
Baby og småbarnsvømming 
Ilze Livincova har ansvar for baby og småbarnsvømming. Kursene var og er veldig populære. Vi har 
ikke kapasitet pr i dag til å møte etterspørselen på Småbarnsvømmingen.  Både baby- og 
småbarnsvømming har vært stengt ned store deler av 2020, da voksne er i bassenget med barna og 
dette ikke er tillatt på grunn av COVID restriksjonene.  
 
Skolesvømming 
 
Våren 2019 kom Daglig leder, Johan Björkegren, og 
Svømmeskoleansvarlig, Audun Eiriksson i kontakt med Hanne Fonn, 
leder for Sjøholmen Maritim og ansvarlig for skolesvømming i 
Bærum.  
Partene har utviklet et tettere samarbeid rundt skolesvømmingen i 
Bærum og høsten 2020 fikk vi forespørsel om vi kunne undervise 
klasser som gikk glipp av skolesvømming på grunn av corona-
restriksjoner våren 2020. Dette har ført til at tre av våre 
fulltidsansatte instruktører jobber to fulle arbeidsdager i uken, kun 
med disse oppdragene. I tillegg har en av våre instruktører fått 
mulighet til å jobbe en dag i uken sammen med svømmelærere fra 
kommunen på 3. trinn. Vi har også undervist 43 klasser fra 15 skoler 
på 5. trinn, som har 6 timer skolesvømming i løpet av året. Det er i 
hovedsak Oddbjørn Løseth, Max William Baban-Olsen og Ousama 
Mahmood som underviser i skolesvømmingen, men utover høsten 
har også Christina Lindboe og Yliana Sandvold Meland bidratt med 
sin kompetanse inn i skolesvømmingen. 
 

 Ousama og Max William er populære instruktører 
for skolene i Bærum 
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Vi håper at Bærumsvømmerne også i fremtiden får jobbe mer og tettere med kommunen knyttet til 
svømmeundervisning for grunnskoleelever i Bærum.  
 
Svømmeinstruktør/ansatte i BSV Svømmeskole 
I tillegg til administrasjonen i svømmeskolen (Marcin og Audun) er Victoria, Oddbjørn og Ousama 
fulltidsansatte i BSVs svømmeskole. Max William er ansatt i 85% stilling. Christina Lindboe og Yliana 
Meland har hatt et større engasjement for BSV 2020 og fra 2021 har vi den glede av å inkludere dem 
som ansatte i 85% stillinger. Alle instruktørene er med å bidra til et profesjonelt og stabilt miljø i 
svømmeskolen. De bidrar også til å utvikle svømmeskolen og våre timeansatte instruktører. 
I tillegg til ovennevnte er det rundt 40 instruktører som er timeansatte, og som underviser på våre 
begynner- og videregående nivåer. 
 
Fra høsten 2020 har vi opplevd en langt større interesse for å jobbe som svømmeinstruktør enn 
tidligere år. Rekrutteringen har aldri vært bedre og det lover godt med tanke på evnt. utvidet tilbud 
når Rud Svømmehall åpner. Vi har også hatt en lavere turn-over enn tidligere år.  
 
 Klubbens totale kurstilbud 2020 var som følger: 

● Babysvømming  
● Småbarnsvømming  
● Svømmeopplæring for barn (4 år og eldre), Begynnerkurs 

og Videregående kurs (Norges Svømmeskole) 
● Crawlkurs for voksne  
● Svømmekurs og aquagym for flerkulturelle kvinner – frem 

til 13. mars 2020 
● Svømmekurs for flerkulturelle jenter 
● Svømming for barn og unge med funksjonsnedsettelser 
● Vannterapi for seniorer 
● Vannterapi for gravide– frem til 13. mars 2020 
● Privattimer (i regi av Hundsund bad) – frem til 13. mars 

2020 
● Vannglede (SFO-tilbud med svømming som hovedfokus) -– frem til 13. mars 2020 
● Barnehagesvømming 
● Skolesvømming for 5. klasser 
● Skolesvømming for innføringsklasser 

  
 
Hundsund Bad  
Hundsund Bad driftes av Bassengdrift AS (BAS) som eies 100 % av BSV.  
 
BAS drives som et selvstendig selskap, men i tett samarbeid med Bærumsvømmerne. Daglig leder, 
Nina Plahte, rapporterer til et eget styre. BAS har på vegne av BSV driftet Hundsund Bad for Bærum 
kommune siden svømmehallen var ferdigbygget i 2008.  BAS signerte en ny 6-årig driftskontrakt med 
Bærum kommune august 2020.   
 
Hundsund Bad har grunnet pandemien vært stengt for publikum mesteparten av 2020. Samarbeidet 
med Bærum kommune er meget godt. 
 

 Fra høsten 2020 gikk kursvirksomheten nesten som 
normalt for barn og unge 
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Sportslig virksomhet 
2020 var et spesielt år for alle, med covid-19-viruset og påfølgende nedstenging. 
 
Ut fra forutsetningene har vi klart oss veldig bra gjennom 
denne perioden. Trenerne har vært aktive og særdeles 
dyktige med å tilrettelegge og gjøre det beste ut av 
situasjonen med alternativ trening i de periodene 
bassenget har vært stengt og var på ballen da bassengene 
åpnet igjen. 
Frafallet har så langt vært minimalt og det kan virke som 
om de fleste i enda større grad setter pris på muligheten til 
å svømme, trene og være sammen enn tidligere. 
Det har vært enkelte tilfeller der utøvere har blitt smittet 
av covid-19, men dette har ikke spredd seg videre, noe vi 
er svært glade for. 
 
Det har vært en konkurransefattig sesong. Det meste har 
blitt avlyst, men de konkurransene som har blitt 
gjennomført har gitt gode resultater. 
 
Bærumsvømmerne ble nok en gang kåret til landets beste klubb sammenlagt 2019-2020 sesongen av 
Norges Svømmeforbund. Hele 190,5 poeng foran Lambertseter svømmeklubb. Det var 7. gang siden 
2007 at vi er blitt årets beste klubb og 4. gang siden 2015. Denne gang var kåringen kun basert på 
nasjonale og internasjonale resultater høsten 2019.  
 
Antall utøvere i klubbens trenings- og konkurransegrupper har holdt seg ganske likt fra 2019 til 2020 
315 i 2019 og 320 pr.31.12.20 (Mastersvømmere er ikke medregnet).  
 
Utnyttelsen av bassengkapasiteten er 100% og vi ser frem til at vi kommer 
til i bassenget på Rud som er forventet ferdig medio mars/april 2021. 
  
Sportslig sett er det mindre å skrive om i år enn vanlig, men det lille som 
har vært har vist at mange er i veldig bra utvikling.  
Tomoe Zenimoto Hvas deltok i nyvinningen International Swimming 
League, hvor han representerte laget LA Current. Han markerte seg her 
med en rekke pallplasseringer og fikk også med seg en seier på 100 medley 
da han slo daværende verdensrekordholder på øvelsen. 
 
Det eneste mesterskapet som ble gjennomført i 2020 var NM for ungdom i 
Tromsø i oktober. Vi hadde her 11 kvalifiserte utøvere og ble 7.beste klubb. 
Mathias Rike Holmann var en av mesterskapets fremstående utøvere og 

 Lambertseter Open i februar 20 var et av få lokale stevner som 
ble gjennomført i 2020. 

Tomoe deltok i ISL i Budapest med gode 
resultater. 
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kom hjem med fire gull. Totalt tok BSV fire gull og en bronse under mesterskapet. 
 
 

Blant de yngre skjer det mye spennende med mange 
fremadstormende svømmerne. Det jobbes veldig godt 
med både K- og R-grupper.  I noen årskull er det en 
enorm bredde. For eksempel har vi 64 utøvere født 
2009 i R- og K-grupper. 
De første årene for en svømmer er særdeles viktige for 
om barna vil velge svømming som deres idrett. Både 
mestring, utfordringer og trivsel er avgjørende 
faktorer. Trenere er avgjørende for disse faktorene, og 
vi er heldige som har særdeles dyktige mennesker som 
trenere i de yngre årsklassene.  
 
Siden 2012 har vi hatt to alternative «spor» etter R-
gruppene. En kan enten velge T-sporet, som også 

omfatter Speed Up eller K-sporet for dem som ønsker å satse på svømming som konkurranseidrett. 
Våre T- og Speed Up grupper er veletablerte og populære tilbud for svært mange barn og unge, ledet 
av engasjerte og dyktige trenere med erfaring.  
Vi har i 2020 laget et tredje «spor» mellom K og T sporene.  
Fra høsten 2021 er planen å ytterligere øke antall grupper når Rud-bassenget har åpnet. 
 
På toppen har vi eliteutøvere med gode holdninger, 
prestasjonskultur og toppidrettsmentalitet som  
satser fullt på svømmingen og ligger på høyt nivå. Vi har pr i dag 
to utøvere som er så godt som klare for OL i Tokyo 2021. I tillegg 
har vi også har et par svømmere til som er potensielle kandidater 
til OL.  
Det blir spennende å se om det utsatte OL blir gjennomført. 
 
Satsing på toppnivå krever store menneskelige og økonomiske 
ressurser. Samtidig er det viktig å understreke at vi ikke kun er en 
eliteklubb. Hoveddelen av vår aktivitet er bredde og vi satser på å 
ha et så godt tilpasset tilbud for alle utøvere som mulig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trenere 
 

Vinterferieleir på Rjukan var populært. Her deltok hele 
45 barn fra de yngste konkurransegruppene. 

Emilie Løvberg har vært et flott forbilde for våre yngre 
svømmere i mange år. Her med trener Sondre Solberg. 
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Fra venstre: Magnus Bru, Julie My Solberg, Karin S. Lie, Caroline Bjerkås, Ivan Miloradovic, Victor Linekrantz og Nora D. Elde 

 
Trenere er avgjørende for å skape trivsel, et godt sosialt miljø og gode resultater.  
 
Svømming er en krevende idrett, men som kan være svært givende og utviklende. Treneren har en 
viktig rolle med å inspirere, bidra til å skape gode verdier, skape lag og miljø, oppdra sportslig og 
generelt, stimulere utøveren til videre utvikling med mer. Trenerrollen er tidkrevende og krever sterk 
motivasjon, masse energi og evne til å gledes over å jobbe med unge ambisiøse mennesker, samt 
deres foreldre og andre involverte parter. 
 
Trenere i 2020 har vært: 
 
Trenere ansatt på heltid: 
 

● Hanne Strand: Ansvarlig trener for K1 yngre og K-start, 
administrativt ansvarlig rekruttpartier 

● Henrik Wathne: Ansvarlig trener for UM og K2, med-
trener for flere andre partier 

● Ivan Miloradovic: Ansvarlig trener for K1 eldre, med-
trener rekrutt, Elite, T-gruppene 

● Rebecca Karlsson: Ansvarlig trener LÅMØ 1 og 2(første 
halvår), ansvarlig trener NM-gruppe og Dønski (andre 
halvår) 

● Ida Sandin: Hovedtrener. Ansvarlig trener NM gruppe og 
Dønski (permisjon siste del av 2020) 

● Sondre L. Solberg: Sportslig leder og Elitetrener  
● Victor Linekrantz: ansvarlig for R-gruppene (til 1. mars 

20) 
● Pero Stojkovski: Ansvarlig trener T1 og T2, ansvarlig 

trener LÅMØ 1 og LÅMØ 2 (andre halvår) 
 
 

Ivan Miloradovic og Rebecca Karlsson er to av våre 
heltidsansatte trenere. De jobber med flere av gruppene 
våre og er godt kjent for utøverne på tvers av 
treningsgruppene.  
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Trenere ansatt på deltid: 

• Magnus Bru: Trener for R-grupper. 
• Max William Baban-Olsen: Ansvarlig trener Speed Up 
• Filipe Ferraz: Ansvarlig trener Haug-gruppene 
• Martine Johansen: Assistenttrener R og K (første halvår) 
• Caroline Bjerkås: Assistenttrener R-grupper og K (første halvår) 
• Karin Syvernsen Lie: Assistenttrener R-grupper og K (første halvår) 
• Nora Dahl Elde: Assistenttrener R-grupper og Haug-gruppene 
• Håkon Offernes: Ansvarlig trener Speed Up 
• Julie My Hestad Solberg: Assistenttrener R-grupper og K6 (første halvår) 
• Christian Dyrkorn: Assistenttrener R-grupper og K (andre halvår) 
• Niksa Stojkovski: Assistenttrener NM (andre halvår) 
• Thea Høgalmen: Assistenttrener R-grupper og Speed Up (andre halvår) 
• Klara Eriksson: Assistenttrener R-grupper (andre halvår) 

 
I henhold til NSFs krav for å kvalifisere til å være en eliteklubb, har vi en elitetrener og en 
hovedtrener. 
Vi har som mål å være blant de tre beste klubbene i landet sammenlagt. Denne sesongen var vi igjen 
best med 590,5 poeng.  
 
Vi har en toppidrettskultur der det også er fokus på trivsel og det er plass til utøvere som ikke er 
enere, men som ønsker å ha livsstilen til en topputøver og trives med dette. De «nest beste» kan 
være viktige både for treningskultur og for det sosiale miljøet i gruppen. 
 
Vi har i dag en fin kombinasjon av eliteutøvere fra egen klubb og tilflyttere som ønsker å utvikle seg 
videre under vårt opplegg. Som eliteklubb er vi forpliktet til å ta imot kvalifiserte utøvere fra andre 
klubber. Vi er en klubb flere utøvere ønsker seg til da de ser at dette er et 
miljø der det skapes resultater.  
 
Det å ha topputøvere i klubben betyr mer enn det mange er klare over. 
Det har noe å si for identitet, stolthet, ambisjoner og nivå i klubben. Våre 
beste utøvere er forbilder for hele svømme-Norge, men ikke minst for 
mange unge Bærumsvømmere. 
 
Vi er en av ytterst få klubber som i dag har en seriøst satsende 
seniorgruppe og dette er svært verdifullt for klubben.  

Vi har hatt mye alternativ trening for 
svømmerne i 2020! 
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Beste klubb sammenlagt: 
De siste sesongene har vi plassert oss som: 

● 2002-2003: nr 7 (288 poeng) 
● 2003-2004: nr 5 (399 poeng) 
● 2004-2005: nr.7 (341 poeng) 
● 2005-2006: nr. 3 (582,5 poeng) 
● 2006-2007: nr. 1 (770 poeng) 
● 2007-2008: nr. 1 (1074,5 poeng) 
● 2008-2009: nr. 1 (892,5 poeng) 
● 2009-2010: nr. 3 (754- mangler internasjonale poeng) 
● 2010-2011: nr. 3 (762 poeng) 
● 2011-2012: nr. 4 (678 poeng) 
● 2012-2013: nr. 5 (554,5 poeng) 
● 2013-2014: nr. 2 (903 poeng) 
● 2014-2015: nr. 1 (1135 poeng) 
● 2015-2016: nr. 2  (1097,5 poeng)  
● 2016-2017: nr. 2 (1091 poeng) 
● 2017-2018: nr.1 (1263 poeng) 
● 2018-2019: nr. 1 (1023,5 poeng) 
● 2019-2020: nr.1 (590,5 poeng) 

 
Se for øvrig oversikt på slutten av dette dokumentet. 
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Topp-prestasjoner 
 
Internasjonalt 
 
ISL Budapest oktober/november 2020 
Tomoe Zenimoto Hvas deltok i ISL-boblen i Budapest og var der i 6 uker. Han representerte laget LA 
Current. Han tok en 1., en 2. og tre 3. plasser i konkurranse med verdenseliten. Han satte 3 norske og 
2 nordiske rekorder i løpet av ukene og bidro til at hans lag var med i finalen der de ble nr.4. 
  
 
Nordsjøstevnet i Stavanger 
 
Dette ble eneste større konkurranse i løpet av høsten for 
svømmere over UM-alder. Ingeborg Vassbakk Løyning satte 2 
norske rekorder her, mens Niksa Stojkovski satte en norsk 
rekord. 
 
Generelt mye gode resultater og dels store personlige 
forbedringer. 
 
 
Rekorder 
Bærumsvømmerne satte i 2020 totalt 6 norske rekorder. Det ble også satt to nordiske rekorder. 
 
Bærumsvømmerne gjennom historien satt 137 individuelle norske senior-rekorder og 27 stafett-
rekorder for senior. 134 av disse, samt stafett-rekordene er satt siden 2003. 
 

Rekordoversikt: 
 
Norske rekorder satt i 2020: 
 

Distanse Tid Rekordinnehaver Dato Sted Basseng 

50m Fri 21,57 Niksa Stojkovski 30.10.2020 Stavanger 25m 

50m Rygg 26,47 Ingeborg Vassbakk Løyning 30.10.2020 Stavanger 25m 

200m Rygg 2.06,61 Ingeborg Vassbakk Løyning 01.11.2020 Stavanger 25m 

200m rygg 1.53,54 Tomoe Zenimoto Hvas 09.11.2020 Budapest 25m 

100m Individuell medley 51,90 Tomoe Zenimoto Hvas 17.10.2020 Budapest 25m 

100m Individuell medley 51,72 Tomoe Zenimoto Hvas 25.10.2019 Budapest 25m 

Alt i alt 6 individuelle norske rekorder. 
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Landslagsutøvere 
Ingeborg Vassbakk Løyning, Niksa Stojkovski og Tomoe Zenimoto Hvas var kvalifisert for 
seniorlandslaget ved utgangen av 2020.  
Viktor Forafonov (hospitant) og Mathias Rike Holmann har deltatt på juniorlandslagets samlinger. 
Christopher Augustsson, Milian H. Solberg, August Stang og Sander Sørensen er på NSFs regionslag. 
Nasjonale mesterskap 
 
UM kortbane, Tromsø, 18-20.10.2020 
På UM ble vi 7. beste klubb med 4 gull og 1 bronse.  
 
Medaljeoversikt: 
 
Gull: 
Mathias R. Holmann, 200 rygg 
Mathias R. Holmann, 100 bryst 
Mathias R. Holmann, 100 rygg 
Mathias R. Holmann, 100 bryst 
 
Bronse: 
4x200 fri  
Mathias R. Holmann, Christopher Augustsson, Robert Fagervik, August W. Stang 
 
Startlisens 

● 2005 - 170 lisenser 
● 2006 - 134 lisenser 
● 2007 - 128 lisenser 
● 2008 - 134 lisenser 
● 2009 - 114 lisenser 
● 2010 - 140 lisenser 
● 2011 - 165 lisenser 
● 2012 - 168 lisenser 
● 2013 – 158 lisenser 
● 2014- 152 lisenser 
● 2015- 177 lisenser 
● 2016- 193 lisenser 
● 2017-190 lisenser 
● 2018 – 211 lisenser 
● 2019 - 204 lisenser 
● 2020- 231 lisenser 
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Dønski videregående skole 
BSV har siden høsten 2018 et samarbeid med toppidrettslinjen på Dønski. Dette 
har så langt fungert bra, og vi ser frem til å utvikle dette videre. 
 
Gruppenes aktivitet 
Det har i tillegg til vanlig ukentlig trening vært gjennomført følgende aktiviteter: 
 

● Mesterskap: UM 
● Internasjonale stevner: Nordsjøstevne, konkurranse i Tyskland for UM 

gruppe i mars 
● Reisestevner: Trøndersvøm, Poseidon Jaked Cup, Olavslekene og Glomma 

Cup 
● Lokal stevner: Asker Open, Asker Høststevne  
● Rekruttstevner: Lambertseter Rekrutt 
● Vinterferieleir på Rjukan for K3 – K6 og Vinterferieleir i Älvdalen for K1, K2 

og Elite 
● 1 temasamling i Nadderudhallen og på Hundsund bad i februar 20 

 

 
 

Elite2/ NM-gruppa har hatt Open Water svømming når svømmehallene var stengt. 

 
 
 
 
 

 

Elias Nordeng, Milian Solberg 
og Stine W. Petersen går på 
Dønski videregående skole og 
har tilpasset opplegg for 
undervisning og svømming 
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Medaljeoversikt NM 2020 og tidligere år (junior og senior): 
 

 NM-kortbane (junior og senior) NM-langbane(junior og senior) Totalt 
 Gull Sølv Bronse Gull Sølv Bronse  
2020 - - - - - - - 
2019 33 19 8 19 11 11 101 
2018 40 18 14 26 10 4 112* 
2017 24 19 12 23 13 15 106 
2016 21 21 13 17 13 12 97 
2015 17 18 20 16 14 14 99 
2014 14 18 16 15 12 6 81 
2013 5 13 9 4 4 6 41 
2012 7 9 10 7 11 6 50 
2011 15 10 17 6 5 7 60 
2010 6 15 15 3 11 12 62 
2009 5 18 15 11 9 12 70 
2008 12 11 15 16 12 12 88 
2007 15 6 8 19 9 9 66 
2006 13 9 8 7 8 7 52 
2005 8 6 9 4 5 5 37 
2004 5 5 2 3 6 8 29 
2003       25 
2002       32 

*Ny rekord i antall NM-medaljer i en sesong med 112. 
 

Oversikt over klubbplassering (poeng) i mesterskap: 
 

År ÅM UM NMJRkort NMJRlang NMSRkort NMSRlang Sammenlagt*** 
2020 - 7(46) - - - - 1(590,5) 
2019 3 (10) 2(83) 1(163,5) 2(194) 1(350) 2(399,5) 1 (1023,5) 
2018 11(6) 7(66) 1(296) 2(220) 1(331) 1(320) 1(1263)** 
2017 2(16) 8(72) 1(250) 2(241) 4(188,5) 1(369,5) 2(1091) 
2016 3(15) 2(178,5) 2(233) 1(267,5) 3(215) 2(285) 2(1097,5) 
2015 2(19) 2(179) 1(251) 1(276,5) 2(205) 2(288) 1(1135) 
2014 2(16) 2(132) 1(255,5) 1(267,5) 4(141) 3(229,5) 2(903) 
2013 2(19) 6(84) 2(178) 4(138) 5(81) 6(123,5) 5(554,5) 
2012 13(4,5) 7(60) 6(80) 3(149) 5(118) 5(173) 4 (678) 
2011 5(7) 3(108) 3(130) 7(80) 1(231) 4(186) 3 (762) 
2010 4(12) 5(85) 3(153) 4(174) 5(129) 3(213) 3 (754*) 
2009 3(17) 2(101) 5(117) 3(211,5) 1(184) 2(266) 1(892,5) 
2008 5(40) 4(93) 1(207) 1(275) 2(158) 1(329) 1(1074,5) 
2007 8(10) 18(26) 1(227,5) 1(217) 5(102,5) 1(283,5) 1(770) 
2006 2(13)  1(119) 2(146,5) 2(146) 2(192) 3(582,5) 
2005 9(7)  7(57) 6(90) 4(111) 5(103,5) 7(341) 
2004 8(10)  21(9,5) 9(74) 3 (126) 3(149) 5(399) 
2003 9(7)  21(8) 41(4) 4(97) 2(151) 7(288) 
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*Det gis også poeng for internasjonale resultater.  
**Ny rekord i antall poeng for en sesong. 
*** Beste klubb sammenlagt gis for sesong fra sommer til sommer. 
 
KLUBBREKORDER BÆRUMSVØMMERNE 
Pr.31.12.2020 
Tider med mørkeblå skrift er gjeldende norske seniorrekorder. 
Tider med grønn skrift er gjeldende norske juniorrekorder. 
Uthevet skrift er klubbrekorder satt i 2020. 

DAMER 
 

 
KORTBANE LANGBANE 

Øvelse Navn Tid Årstall Navn Tid Årstall 
50 fri Kristine Bjellvåg Braathen 25,07 2018 Elise Næss Olsen 25,82 2016 
100 fri Hedda Øritsland 54,79 2017 Annika Winsnes 56,09 2016 
200 fri Stine Lise Stenseth 1,58,44 2016 Annika Winsnes 2,00,71 2016 
400 fri Majken Antonie Smith 4,13,03 2017 Stine Lise Stenseth 4,21,74 2016 

800 fri Majken Smith 8,44,39 2015 Majken Smith 9,02,42 2016 
1500 fri Majken Smith 16,52,23 2016 Majken Smith 17,26,18 2017 
50 bfly Jenny Halden 26,30 2019 Elise Næss Olsen 26,74 2016 
100 bfly Emilie Nyenget Løvberg 57,96 2017 Emilie Nyenget Løvberg 59,38 2019 
200 bfly Emilie Nyenget Løvberg 2,08,62 2018 Emilie Nyenget Løvberg 2,13,13 2018 
50 rygg Ingeborg Vassbakk 

Løyning  
26,47 2020 Ingeborg Vassbakk Løyning  28,42 2019 

100 rygg Ingeborg Vassbakk Løyning  57,84 2019 Ingeborg Vassbakk Løyning  1,00,35 2019 

200 rygg Ingeborg Vassbakk 
Løyning 

2,06,61 2020 Ingeborg Vassbakk Løyning  2,13,25 2019 

50 bryst Anne Mari Gulbrandsen 31,49 2007 Anne-Mari Gulbrandsen 32,15 2007 
100 
bryst 

Anne Mari Gulbrandsen 1,07,87 2006 Anne-Mari Gulbrandsen 1,09,19 2006 

200 
bryst 

Anne Mari Gulbrandsen 2,25,70 2007 Anne-Mari Gulbrandsen 2,29,37 2006 

100IM Hedda Øritsland 1,02,33 2018 -   
200IM Emilie Nyenget Løvberg 2,11,41 2018 Elisabeth Jarland  2,18,47 2010 
400IM Elisabeth Jarland 4,49,22 2008 Elisabeth Jarland 5,00,99 2008 
4x50 
medl 

Ingeborg Vassbakk Løyning 
27,79  
Stine Omdahl Petersen 31,55 
Jenny Halden 25,95 
Kristine Bjellvåg Braathen 
24,71 

1,50,00 2018    

4x50 fri Emilie Nyenget Løvberg Jenny 
Halden 
Kristine B.Braathen 
Ingeborg V. Løyning 

1,40,82 2019    

4x100 fri Hedda Øritsland 55,01 
Emilie Nyenget Løvberg 55,05 
Stine Lise Stenseth 56,04 
Maria Thompson Clausen  
55,99  

3,42,09 2018 Annika Winsnes 56,24 
Elise Næss Olsen , 56,37 
Hedda Øritsland, 56,49 
Stine Lise Stenseth, 57,10 

3,46,20 2016 

4x200 fri Stine Lise Stenseth 2.00,17 8,03,16 2018 Annika Winsnes 2.00,71 8,16,16 2016 
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Hedda Øritsland 2.02,43 
Majken Smith 2.01,71 
Emilie Nyenget Løvberg 1.58,85 

Stine Lise Stenseth, 2,03,15 
Maria T. Clausen 2,06,72 
Emilie N. Løvberg 2,05,58  

4x100 
medley 

Ingeborg Vassbakk Løyning  
Martine Johansen 
Emilie Nyenget Løvberg   
Jenny Halden 

4,04,49 2019 Ingeborg V. Løyning 
Stine O. Petersen 
Emilie N. Løvberg  
Jenny Halden 

4,09,80 2019 

HERRER 
 

 
KORTBANE LANGBANE 

Øvelse Navn Tid Årstall Navn Tid Årstall 
50 fri Niksa Stojkovski 21,57 2020 Niksa Stojkovski 22,30 2019 
100 fri Niksa Stojkovski 47,90 2020 Niksa Stojkovski 49,75 2019 
200 fri Tomoe Zenimoto Hvas 1,44,66 2019 Tomoe Zenimoto Hvas 1,50,61 2019 
400 fri Tomoe Zenimoto Hvas 3,44,31 2019 Tomoe Zenimoto Hvas 3,55,10 2017 
800 fri Petter Fagelund 8,16,30 2006 Petter Fagelund 8,37,73 2007 
1500 fri Robert Aronsen 15,47,90 2009 Petter Fagelund 16,23,53 2006 
50 bfly Tomoe Zenimoto Hvas 22,81 2019 Tomoe Zenimoto Hvas 23,59 2018 
100 bfly Tomoe Zenimoto Hvas 49,88 2019 Tomoe Zenimoto Hvas 52,46 2019 
200 bfly Tomoe Zenimoto Hvas 1,53,02 2017 Tomoe Zenimoto Hvas 1,57,81 2019 
50 rygg Lavrans Solli 23,33 2014 Lavrans Solli 24,84 2015 
100 rygg Lavrans Solli 51,33 2014 Lavrans Solli 54,57 2015 
200 rygg Tomoe Zenimoto Hvas 1,53,54 2020 Lavrans Solli 1,59,23 2015 
50 bryst Aleksander Hetland 26,19 2009 Alexander Dale Oen 27,20 2011 
100 
bryst 

Alexander Dale Oen 
 

57,05 2011 Alexander Dale Oen 58,71 2011 

200 
bryst 

Alexander Dale Oen 2,06,15 2011 Alexander Dale Oen 2,12,76 2011 

100IM Tomoe Zenimoto Hvas 51,72 2020    
200IM Tomoe Zenimoto Hvas 1,51,74 2019 Tomoe Zenimoto Hvas 1,59,58 2018 
400IM Tomoe Zenimoto Hvas 4,09,10 2017 Tomoe Zenimoto Hvas 4,24,95 2019 

4x50 
medley 

Simon Moe 
Nicholas Lia 
Tomoe Z. Hvas 
Niksa Stojkovski 

1,35,80 2019    

4x50 fri Tomoe Zenimoto Hvas  
Niksa Stojkovski 
Simon Moe 
Nicholas Lia 

1,26,80 2019    

4x100 
fri 

Nicholas Lia 
Tomoe Zenimoto Hvas 
Niksa Stojkovski 
Christian G. Dyrkorn 

3,14,98 2019 Tomoe Z. Hvas 
Niksa Stojkovski 
Simon Moe 
Christian G. Dyrkorn 

3,25,17 2019 

4x200 
fri 

Tomoe Zenimoto Hvas 
Niksa Stojkovski 
Christian G. Dyrkorn 
Nicholas Lia 

7,20,41 2019 Andrè Bratgjerd,Aleksander 
Hetland, Petter Fagelund, 
Morten Hegdal 

7,46,77 2005 

4x100 
medley 

Simon Moe 
Nicholas Lia 
Tomoe Z. Hvas 
Niksa Stojkovski 

3,34,35 2019 Simon Moe 
Tomoe Z. Hvas 
Jakob Bernstein 
Niksa Stojkovski 

3,45,80 2019 

 
I 2020 er det satt klubbrekord på 6 øvelser, 2 på damesiden og 4 på herresiden. 



 
 

21 
 

 
 
 
 

Styret i Bærumsvømmerne 15.mars 2021 
 

 
 
 
 

------------------------------ ----------------------------  --------------------------- 
Tomas Ericsson  Anette Berg   Peter Eikeland 

  
 
 
  

------------------------------ ---------------------------   
Trond Dyrkorn   Kathrine Hammerlin   
 
 
 
------------------------------ 

 Johan Björkegren 
Daglig leder 
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