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VI ER DELFANA
Offensiv glede – opplevelser for livet

Sommerutgave; siste nytt fra Delfana

Ingrid Tveit Haavind (3) koste seg på siste Delfana Cup – hun er en av våre mange svømmestjerner.

Følg Delfana på facebook og Instagram
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HUSK: VIS DETTE NYHETSBREVET TIL HELE FAMILIEN, ALLE HAR
LYST TIL Å LESE NYHETER FRA DELFANA OG SE BILDER AV
VENNER OG KJENTE.
Har du innspill til nyhetsbrevet, kontakt redaktør Bjarne
(bjakvam@gmail.com)

Mal huset med 20 prosent rabatt – støtt klubben
Folkens, det er på tide å male huset! Med Delfana-rabatten hos Flügger får du alle varer til 20
prosent rabatt, i tillegg går 5 prosent av kjøpesummen direkte inn i Delfana-kassen. Rabatten gis
ikke bare til Delfana medlemmer, men også til slektninger og venner, det er nok å si at man handler
på Delfana-rabatten. Man trenger ikke å vise medlemskort. Så her er det bare å sette i gang med
husmalingen, og samtidig støtte svømmeklubben.

180 gir sin grasrotandel til Delfana – bli med du også!
Når du spiller hos Norsk Tipping, så gi grasrotandelen til Delfana! Det er kjempeenkelt å registrere
dette. Send SMS "Grasrotandelen 971351275" til 6000, eller gå inn på Norsk Tippings hjemmeside
og registrer din grasrotandel på Delfana. Det er gjort på 30 sekunder.
Til nå har 180 personer registrert Delfana som mottaker av sin grasrotandel, noe som har ført til at
klubben i løpet av årets første 6 måneder har opparbeidet kr. 44.346,40 fra Norsk Tipping i
grasrotmidler. Men langt flere kan bidra her, og støtte klubben.
Svømmeklubben Delfana. Postboks 160, 5857 Bergen. Org.nr. 971 351 276.
www.delfana.no
Redaktør nyhetsbrev: Bjarne Kvam
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Gled deg til Camp Delfana og andre høydepunkter
Ut over høsten har vi mye å glede oss til. Et spennende arrangement er Camp Delfana, fra 31. august
til 1. september. Da slår vi leir ved Ulvenvannet og overnatter i telt, med bålbrenning og grilling av
pølser. Dagen etter er det Os Triathlon, som er et lavterskel triathlontilbud der alle kan delta. Flere
fra Delfana har vært med på dette de siste årene, og det er et flott avbrekk fra det ordinære livet i
svømmehallen. Sjekk http://ostriathlon.no. Er du interessert? Kontakt Øystein Tveiten
(oystein.tveiten@gmail.com). Sjekk Delfinlisten på s. 10 i nyhetsbrevet for oversikt over høsten.

God stemning på Camp Delfana, her fra 2017. Foto Øystein Tveiten.

Erlend Tveiten Zahl og Einar Liland Thiis på Camp Delfana 2017. Foto: Øystein Tveiten.

24/11-08

3

Nyhetsbrev 3 / 2019 – uke 27

Oversikten over Delfanas store tilbud:
baby, elite, pensjonister…
Delfanas virksomhetsidé er å tilby svømmeopplæring, breddeaktivitet og konkurranseidrett for
barn, unge og voksne. I tråd med dette arrangerer Delfana over 300 svømmekurs hvert år, vi har
6 nivårer for viderekommende (treningsgrupper), vi samarbeider med Åstveit SK og Arna SLK
om toppidrettssating i regi av Bergensvømmerne, og vi har svømmetilbud til ungdom, seniorer,
og personer med handikap. Vi kan skreddersy svømmekurs / trening etter behov for den enkelte
person eller gruppe – for eksempel triatlon, svømmetekst til politi / brannfolk / sjømenn, FAUsvømming, og egne kurs for gutter og jenter.
Her er oversikten over Delfanas kurs, fra baby til seniorer:

Tilbud til baby og småbarn
Nybegynner babysvømming (3-24 mnd)
Basseng: Slåtthaug eller Spenst Nesttun. Babysvømming er vannaktivitet for foreldre og barn, på
barnets premisser. MÅL: Lære babyen å være trygg over og under vann, og ikke minst lære babyen
"vannglede".

Videregående babysvømming (6-24 mnd)
Mål: Lære babyen å være trygg over og under vann, og ikke minst "vannglede". Forkunnskap: Må
ha deltatt på nybegynner babysvømming.

Småbarnsvømming (2-3 år, 3-4 år, og 4-5 år)
Basseng: Slåtthaug. Mål: Lære barnet å være trygg over og under vann via lek. Forkunnskap:
Ingen.

Rumpetroll (4-5 år)
Basseng: Ytrebygda. Mål: Lære barnet å være trygg i vann via lek. Forkunnskap: Barnet må være
vanntilvendt og helst ha deltatt på babysvømming tidligere. Bør være 4-5 år for å delta.
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Svømmeskolen (fra Vanntilvenning til Delfin)
Barnet må være fylt 5 år for å delta på kurs i svømmeskolen. Ved kursets oppstart vil barnet bli
vurdert av instruktøren om nivået for barnet er riktig, barnet kan bli flyttet opp til neste nivå dersom
nivået er for lett.
Påmelding til kursene i svømmeskolen skjer på www.tryggivann.no. Ved slutten av hvert kurs gir
instruktøren en tilbakemelding for barnet, tilbakemeldingen skjer på www.tryggivann.no.

Vanntilvenning (S6)
Mål: tåle sprut/vann i ansiktet, blåse bobler med munn og nese. Forkunnskap: Må være fylt 5 år,
ellers ingen forkunnskaper. Foresatte er med i bassenget.

Hval (S5)
Mål: hente ringer på bunnen og være trygg under vann. Forkunnskap: Barnet må være vanntilvent.
Tåle vann i ansiktet uten svømmebrille eller maske. Blåse bobler med munnen. Barnet bør kunne
blåse bobler med nesen. Foresatte er med i vannet.

Skilpadde (S4)
Mål: Flyte på mage og flyte på rygg, dreie rundt fra mage til rygg. Forkunnskap: Barnet må være
vanntilvendt og trygg under vann, kunne blåse bobler med munn og blåse bobler med nese. Foregår
på dypt vann.

Pingvin (S3)
Mål: Gli på mage og rygg, crawlbenspark på mage og rygg. Forkunnskap: Barnet må kunne flyte
på mage og rygg minimum 30 sekunder. Være trygg under vann, blåse bobler med munn og nese,
bør være trygg på dypt vann og ta seg selv inn til kanten. Foregår på dypt vann.

Selunge (S2)
Mål: Svømme crawl (på mage) og ryggsvømming (crawl på rygg). Forkunnskap: Barnet må kunne
flyte på mage og rygg i minimum 30 sekunder, må kunne crawl beinspark på mage og rygg.
Foregår på dypt vann.

Delfin (S1)
Mål: Lære å svømme crawl og rygg teknisk riktig. Introduksjon til bryst og butterfly, stuping fra
startblokk, ryggstart og vendinger. Forkunnskap: Barnet må kunne svømme en lengde crawl og en
lengde rygg. Barnet bør være klar for lengdesvømming og mye teknikk.
Delfin deltakere kan delta på uapproberte stevner og trengingshelger / samlinger som T4 gruppen
deltar på.

Treningsgruppene T4, T3, T2 og T1
T4 er den første treningsgruppen. For å få opprykk til T4 må barnet ha deltatt på Delfin, og må
kunne svøømme crawl og rygg minimum 2 lengder. Barnet bør kunne stupe fra startblokk, kunne
saltovending, og kunne ryggstart og ryggvending. Bør kunne grunnleggendec teknikk for bryst og
butterfly. Bør ha deltatt på internstevner (for eksempel Delfana Cup), uapproberte stevner og
helgesamlinger / leir. Alder (?). Og ikke minst: barnet må selv ønske å rykke opp til T4.
I T4 er det to treninger pr. uke. Fra T4 rykker svømmeren videre opp til T3, T2, og T1 ettersom
svømmeren blir bedre. Fra det året barnet fyller 11 år kan han eller hun delta på approberte stevner,
og kunne kvalifisere seg til å delta på landsdelsmønstring (LÅMØ). I T3 er det to treninger pr. uke.
I T1 er det fire treninger pr. uke.
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Konkurransegruppene K2 og K1
K1 og K2
Fra T1 rykker svømmerne opp i K2, og senere videre opp i K1. Dette er konkurransegrupper, der
fokus er å utvikle svømmerne til å bli best mulige konkurranseutøvere.

Bergensvømmerne – elitesatsingen

Bergensvømmerne er en elitesatsing som Delfana, Åstveit SK og Arna SLK ("moderklubbene")
samarbeider om. Bergensvømmerne er et eget idrettslag med egne trenere. Treningen foregår i
AdO Arena. Bergensvømmerne er delt i to grupper: BSB og BSE (BS Elite).
Selv om svømmeren deltar i BS, er svømmeren fortsatt tilknyttet moderklubben. Moderklubben
yter et betydelig økonomisk bidrag for å finansiere BS, og svømmeren forventes å "betale
tilbake" litt – i form av blant annet å delta på internstevner (Delfana Cup), og delta på klubbens
årsfest.

Flere tilbud til dem som er glad i svømming
Ungdomsgruppe (ungdom 12-16 år)
Basseng: Ytrebygda. For ungdom som ønsker å trene uten å konkurrere, for ungdom som ønsker å
bli bedre på alle svømmeartene.

Voksentrening (fra 16 år)
Basseng: Ytrebygda. For voksne fra 16 år, som ønsker å trene uten å konkurrere.

Crawlkurs voksne (fra 16 år)
Basseng: Ytrebygda. Mål: Lære å svømme crawl og rygg teknisk riktig. Forkunnskap: ingen.
Kurset går over 8 kvelder, med mulighet for egentrening lørdager. Tirsdag med instruktgør,
lørdager mulighet for egentrening med instruktør.

Kurs for personer med utfordringer
Delfana har inngått samarbeid med Bergen Sør Idrett om å arrangere svømmekurs / Vill i vannkurs for personer med autisme og adhd. Vi er glad for å ha tilbud til disse, fordi Delfana ikke
ønsker kun å ha tilbud til konkurransesvømmere.

Vill i vann
Vill i vann er et alternativt aktivitetstilbud til klubbens trenings- og konkurransepartier. Det er et
tilbud til barn og unge som liker å være i vann, men ikke nødvendigvis ønsker å konkurrere aktivt.
Gjennom Vill i vann skal deltakerne prøve seg på flerfe vannaktiviteter (for eksempel vannpolo,
undervannsrugby, stup, triatlon) basert på å ha det gøy i vann. Hensikten er å beholde barn og unge
lengre i svømmeidrettene gjennom et mer differensiert aktivitetstilbud.
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Ingrid (3) med
i heiagjengen på
Delfana Cup
Ingrid Tveit Haavind (3) er
yngst i en familie der alle barna
er aktiv i Delfana. Hun har
allerede fått seg Delfanaskjorte, og var med som
heiagjeng på Delfana Cup den
5. juni. Storesøster Astrid (11) i
T1-gjengen var blant de mange
som konkurrerte i
ryggsvømming på den siste
Cup'en før sommeren. Som
vanlig var Slåtthaughallen full
av svømmere, foreldre og
besteforeldre.
Det ble satt en ny Delfana Cuprekord på stevnet, det var
Kristoffer Krey.
Også Ingrids storebror Fredrik
(5) er glad i vann, og han går
på rumpetroll-kurset.

STYRET
Bjarne Kvam, leder
Lars Ivar Kristensen Kittalsaa, nestleder
Kaja Skjærven, sportslig ansvarlig
Silje Lunde Engedal, økonomiansvarlig
Ørjan Hinna, ansvar for utstyr og kurs
Andreas Henriksen, ansvar IT og sponsor
Øystein Tveiten, sekretær
Eilev Lægreid (vara), loddbokansvarlig
Yngve Sylta (vara), loddbokansvarlig

91307349
99263529
97142241
40856961
97172460
40454050
90092093
91880584
95013598

bk@hltlaw.no bjakvam@gmail.com
kit_walker13@yahoo.no
kaja.skjaerven@hi.no
siljee@gmail.com
oe.hinna@gmail.com
andreas.henriksen@gmail.com
oystein.tveiten@gmail.com
eilev.laegreid@gmail.com
Yngve.Sylta@nokas.com

ANSATTE
Laila Johannessen, kursansvarlig
Silla (Sigurlin Thorbergsdottir), hovedtrener
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Meld deg på dommerkurs 25. august
En viktig og spennende jobb, og Delfana betaler kurset
Delfana har i dag ca. 10 aktive dommere, og trenger flere til denne viktige og interessante jobben.
Nytt kretsdommerkurs arrangeres i Idrettens hus i Bergen (Brann Stadion) søndag 25 august.
Kurset går fra klokken 10.00 til 16.00. Pris pr deltaker er kr. 850,-, som Delfana betaler. Påmelding
til kurset skjer via nettstedet "Min Idrett" (https://minidrett.nif.no). Det er et nettsted der alle med
roller i norsk idrett må registrere seg. Det er enkelt å lage en profil på "Min Idrett", og så kan du
melde deg på dommerkurset. Kurset vil bli lagt ut om kort tid. Du kan melde deg på helt frem til
kursdato, men det er fint om du melder deg på minst en uke før.
Aldersgrensen er 14 år – svømmere, søsken, foreldre, tanter eller onkler kan melde seg på. Det er
ingen krav til at du har svømt tidligere, eller vet noe om svømming.
For å kunne arrangere approberte stevner må vi ha nok dommere. Behovet er størst på stevnene
som arrangeres i AdO Arena – der kreves det 30-40 dommere per økt. Det kan være en utfordring å
skaffe nok dommere, og derfor er det viktig at flere tar kurs. Etter kurset har man en kort
aspirantperiode, og så blir man kretsdommer. Senere kan man utdanne seg til å bli
forbundsdommer, starter, og overdommer.
–

På mesterskap og internasjonale stevner, der vi får nasjonale og internasjonale
overdommere og startere, har vi de siste årene fått mye ros for hvor behagelig det er å
dømme hos oss og hvor godt humør og god stemning det er blant dommerne, forteller Sylvia
Lægreid og Tove Vedøy.

Jobben er interessant og man lærer noe nytt hele tiden. Lover og regler er "ferskvare", og
regelforståelse er noe som kommer over tid. Dommeransvarlig i Delfana er Mona Krey
(mkrey@online.no), og klubbens Sylvia Lægreid (sylvialegreid@gmail.com) er leder for
dommerutvalget i Hordaland svømmekrets. Tove Vedøy er overdommer. Ta kontakt!

En herlig gjeng dommere på vei inn i AdO Arena for finaledømming siste dag på AdO Cup, 16. juni .
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Vi trenger også instruktører og trenere
Delfana er ønsker ikke bare flere dommere, men også instruktører og trenere. Vi har i dag ca. 40
instruktører i svømmeskolen, ca. 10 trenere i treningsgruppene (T-gruppene og K-gruppene). Men
vi trenger hele tiden "friskt blod"! For skoleelever gir det et fint tilskudd til lommepengene å være
instruktør eller trener.
Hvis du vil bli instruktør i svømmeskolen, så ta kontakt med kursansvarlig Laila
(laila@delfana.no). Hvis du vil bli trener, så kontakt hovedtrener Silla (silla@delfana.no) eller
styrets sportslige ansvarlige Kaja Skjærven (kaja.skjaerven@hi.no). Alle vil få nødvendig
opplæring betalt av Delfana.

HUSK! Delfanas svømmeskole og
treningsgrupper
starter opp igjen i uke 34.
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Her er oversikten over høstens begivenheter:
I tillegg til de vanlige, ukentlige treningene har vi følgende arrangementer til høsten:

Bruk medlemsrabatten din hos Sport Norge!
Husk at når du trenger sportsutstyr, så får du 15 prosent rabatt på alle varer hos Sport Norge i
Laguneparken, ved å vise ditt Delfana medlemskort. Kjøper du Dalfana klubbutstyr –
T-skjorter, shorts osv. – får du 25 prosent rabatt. Har du ikke medlemskort? Kontakt Laila, Silla
eller Bjarne (se kontaktinfo på s. 7).

Dusj før trening!
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Delfanas kolleksjon – det beste fritidstøyet
Her ser du Delfanas flotte klubbkolleksjon, som du får kjøpt hos Sport Norge i Laguneparken.
Her er utstyret vist uten merker, men disse preges på klærne ved kjøp. Du kan også få preget på
navn, det koster kr. 10,- pr. bokstav. Ved å vise Delfana medlemskortet får du 25 prosent rabatt
på klubbtøyet. På alt annet utstyr hos Sport Norge får du 15 prosent ved å vise medlemskortet.
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På Klubben.no finner du mye fint svømmeutstyr. Her får du 20 prosent rabatt. Ved
bestilling skriver du i "Melding til salgsavdelingen" at du er medlem i Delfana, så
trekkes rabatten fra.

Vet du hva DUGNADSPORTALEN er?
Uten dugnad stopper Delfana (som enhver idrettsklubb). Alle må bidra, og dugnad er gøy – barna
ser at foreldrene bidrar til klubben, og foreldrene blir kjent med hverandre. I starten av hvert halvår
legges det ut en lang rekke dugnadsoppgaver på "dugnadsportalen", som du finner på Delfanas
hjemmeside www.delfana.no. Det sendes ut epost i forkant, med beskjed om når dugnadsportalen
åpner. Styret vil for høstens dugnad gjennomgå og evaluere de ulike oppgavene, og hvor mange
poeng hver oppgave skal gis. Det kreves flere dugnadspoeng, jo høyere opp i Delfanas
treningsgrupper familiens svømmer befinner seg. På grunn av en teknisk omlegging må alle
registrere seg på nytt til høsten, du får informasjon om dette når den tid kommer.

Klar – ferdig – dugnad!
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Vil du være reiseleder? Husk politiattest!
Delfana-svømmerne reiser ganske ofte på stevner utenbys, og på treningsleir. En fin
dugnadsoppgave for foreldre er å være reiseleder. Det er givende å bidra til at svømmerne koser
seg på tur, og det er en fin måte å bli kjent med andre voksne på. Hvis du vil melde deg som
reiseleder i høst, bør du ordne med politiattest så snart som mulig. Alle i norsk idrett som er over
15 år – både ansatte og frivillige – som skal utføre oppgaver som innebærer et ansvars- eller
tillitsforhold overfor mindreårige (under 18 år), skal ha politiattest. Politiattestansvarlig i styret er
Bjarne Kvam (bjakvam@gmail.com), ta kontakt dersom du trenger attest.

Økonomien er litt bedret
Vi har tidligere opplyst at Delfana hadde over 300.000 i underskudd i fjor, og at klubben fortsatt
går i minus, måned for måned. I mai måned var resultatet litt bedre enn tidligere, og vi håper nå å
kunne få et lite overskudd for 2019. En viktig årsak til at det går bedre er at vi ennå ikke har ansatt
en ny daglig leder, etter at forrige daglig leder ga seg i mars. Dermed sparer vi lønnsutgifter.
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Delfana får ny hjemmeside
I løpet av sommeren vil du finne en helt ny hjemmeside på
delfana.no

Delfanas flotte K2-gjeng ønsker god sommer!
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