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VI ER DELFANA
Morten er vår nye daglige leder – se s. 10

Vi har fått et nytt Delfana-flagg, som vil markere klubben enda bedre på stevner og turer. Her fra AdO Open.

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)

Ny daglig leder – nye gode Delfana-opplevelser
Styret ser nå lyst på fremtiden for Delfana . Vi gleder oss til nye gode Delfana-opplevelser, med
Morten Solheim som vår nye daglige leder. Bli kjent med Morten på side 10!
I vår pekte mange piler nedover for klubben. Året 2018 ble gjort opp med et underskudd på 317.000
kroner. De to første månedene i 2019 økte underskuddet ytterligere, med 200.000 kroner. Vi hadde
ikke daglig leder. Svømmeskolen hadde behov for endring og bedre profilering. Det var behov for
ny hjemmeside. Det skulle arrangeres stevner og turer / leirer. Det var valgt et nytt styre, som uten
særlig mye erfaring måtte drive den store klubben vår (den 6. største svømmeklubben i Norge).
Styremedlemmene, og våre ansatte kursansvarlig Laila og hovedtrener Silla, har jobbet meget hardt
for å snu skuten. I over et halvt år vi drevet Delfana uten daglig leder. Antall gratistimer lagt ned for
å få klubben til å fungere teller uten tvil flere årsverk. Fasiten så langt er at det har gått bedre enn
fryktet – det har faktisk gått ganske bra. Fortsatt er det mye å ta tak i, men vi har hodet over vannet.
Vi har lagt om opplegget for svømmeskolen, slik at det betales hver måned og opprykk vurderes
løpende. Det er blitt mye lettere å finne frem til svømmekursene på internett. Vi har klart å arrangere
alle stevner vi skulle, og alle turer / leirer som var planlagt. Vi har fått ny hjemmeside og ny
dugnadsportal. Kommunikasjonen mellom klubbens ledelse / styre og medlemmene og
dugnadsfolket, er blitt langt bedre. Og økonomien er nærmest friskmeldt.
Arbeidsbelastningen har tidvis røynet kraftig på. Nå gleder vi oss til å samarbeide med daglig leder
Morten Solheim, som vil ta hånd om en lang rekke små og store daglige gjøremål. Gradvis vil
arbeidsbelastning og arbeidsoppgaver falle tilbake til det normale.
God høst! Hilsen Delfana-styret

Vil du bli dommer, instruktør eller trener?
Delfana er ønsker flere dommere, instruktører og trenere. Vi har i dag ca. 10 aktive dommere, ca.
40 instruktører i svømmeskolen, og 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 dommer, ta kontakt med dommeransvarlig Mona Krey (dommer@delfana.no). Hvis
du vil bli instruktør i svømmeskolen, 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.
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Susann Pleym Olsen i sitt rette element.

Susann trener T4 og satte ny Delfana Cup-rekord!
Susann Pleym Olsen, som er trener for T4, satte ny Delfana Cup-rekord på 100 meter
butterfly på den siste Delfana Cup, med tiden 1.02,72. Gratulerer!
Familien Pleym Olsen er en skikkelig Delfana-familie, med tre toppsvømmere. Susann er 22, Sindre
er 19, og Bendik er 17. Alle er Delfana-svømmere som har rykket opp til Bergensvømmernes
elitegruppe (BSE), og alle har svømt i mange år. – Jeg har svømt i hvert fall i 15 år, sier Susann, og
hun har ingen planer om å slutte – selv om hun har 15 treningsøkter i uken.
I tillegg trener hun T4, og har nettopp begynt på sykepleierstudiet. Hun har holdt crawlkurs for voksne,
og svømmekurs for ungdommer. – Det er kjempekjekt å trene T4, jeg blir utrolig glad når jeg ser de
små lærer seg å mestre svømmingen. Selv var jeg ikke kjempegod da jeg var liten, men har alltid hatt
fremgang, og det er veldig motiverende. Det er for mange som slutter, mener hun.
Delfana Cup liker Susann veldig godt – "Det er bare gøy, og Slåtthaughallen gir meg trygghet!".
Susann spesialiserer seg på butterfly og medley. Hun har medaljer fra ungdoms-NM. I svømming
regnes kvinner som voksne når de er 18, menn når de er 19.

På den siste Delfana Cup'en, den 2. oktober, deltok 118 svømmere, i alder fra 6 til 22
år. 40 kursbarn svømte 25 m fri, alle andre svømte butterfly.
Neste Delfana Cup er den 4. desember, da står crawl på programmet.

SE DELFANA CUP-RESULTATENE PÅ WWW.DELFANA.NO
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Ekstraordinært årsmøte i
Bergensvømmerne 29.10
Det har de senere månedene vært en del turbulens i
eliteklubben Bergen-svømmerne (BS), som er et felles
prosjekt mellom svømmeklubbene Delfana, Åstveit og
Arna. Styrelederen i BS har trukket seg, og to
styremedlemmer har stilt sine plasser til disposisjon.
Den 29. oktober kl. 19:00 er det ekstraordinært
styremøte i AdO Arena. For å kunne stemme på det
ekstraordinære årsmøtet må man ha vært medlem i minst
en måned.

Avtale om Ytrebygda
svømmeanlegg
Sveitsisk hovedtrener til
eliteklubben BS
Eliteklubben Bergensvømmerne (BS) har
fått ny hovedtrener, etter at Finn
Zachariassen i vår takket for seg og søkte
nye utfordringer i Stavanger.
Bergensvømmerne er elitesatsingen til
Åstveit, Arna og Delfana. Trenerstillingen
i BS er meget attraktiv – det er ikke ofte
slike fulltids elitetrenerstillinger blir
utlyst. Mange utenlandske, dyktige trenere
søkte stillingen. BS er meget fornøyd med
at Nico Messer ble den utvalgte. Nico er
34 år og fra Sveits. Han har bred
trenerutdanning og trenererfaring både fra
Sveits og USA, og har den siste tiden vært
trener i Lund i Sverige. Han har gjennom
sitt arbeid i Limat Sharks (beste sveitsiske
klubb) vært med å trene frem flere EM-,
VM- og OL-deltagere. Nico fremstår som
svært kunnskapsrik og sulten, og ser
veldig frem mot å starte opp arbeidet i BS
1. november. Han ser et stort potensiale i
Bergen, og gleder seg til å ta fatt på
oppgavene med å bringe
Bergensvømmerne videre mot topp
nasjonalt og internasjonalt nivå.

Delfana har inngått avtale med Bergen kommune om bruk,
tilsyn og drift av Ytrebygda svømmeanlegg. Dette er en
videreføring av en avtale som ble inngått i 2017, som gir
Delfana gode muligheter til å bruke svømmebassenget på
Ytrebygda til kurs og trening. Vi har også ansvar for drift,
mot en kompensasjon.

Til Hjørring påsken 2020
Klubbstyret har bestemt at påskeleir for BSB og K2 neste
år blir i Hjørring i Danmark, et flott sted å trene.
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Fornøyde Delfana medaljevinnere i Os triatlon 30. august: Fra v.: Peder Tofte Haraldsrud, Vilde Kristensen Kittelsaa, og Markus
Galleberg.

Gøy med triathlon!
Noe av det første på programmet etter sommerferien, er "Camp Delfana" og Os triathlon. Camp
Delfana er en teltleir som skulle vært fra 31. august til 1. september, men dessverre sviktet været og
leiren ble avlyst. Været ble imidlertid bedre søndagen, og Os triathlon ble arrangert som planlagt. En
del av Delfanas ivrigste satset for fullt med svømming, sykling og løping. En fin start etter en lang
sommer!

Opptil 25 prosent rabatt 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 Delfana klubbtøy
– T-skjorter, shorts osv. – får du 25 prosent rabatt. Har du ikke medlemskort? Kontakt
Laila, Silla, eller Eivind (se kontaktinfo på s. 2).
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Lær deg konkurransereglene i svømming
Svømmeforeldre har mye å sette seg inn i. Her er et utdrag av konkurransereglene for
svømming:
Hovedregler for alle svømmearter
Man har ikke lov å trekke i banetauet. Man blir diskvaliﬁsert hvis man bryter løpet (ikke avslutter øvelsen).
Man må svømme hele løpet i samme bane som man starter. Man må være i fysisk kontakt med veggen i hver
vending. Det er ikke lov å sparke fra, stå eller gå på bunnen. Man har lov til å være helt under vann inntil
15m etter start og vending.
Starten
Det er ikke lov til å starte før startsignalet. Ved tyvstart går normalt starten, og utøveren blir diskvaliﬁsert
etter fullført øvelse.
Frisvømming
Normalt svømmer man crawl i alle frisvømmingsøvelser, men det er lov å svømme andre svømmearter. I
frisvømmingsdelen av medley må man svømme noe annet enn bryst, butterﬂy eller rygg.
Ryggsvømming
Det er ikke lov til å forlate ryggstilling, utenom ved siste tak inn mot vending.
Butterflysvømming
Armene må føres fram samtidig over vann, og bakover samtidig under vann. Det er ikke lov å benytte seg
av brystbeinspark, utenom for funksjonshemmede eller masters. Man må berøre veggen med begge hender
ved vending og innslag i mål.
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Brystsvømming
Både armbevegelser og beinbevegelser skal være samtidige, og i løpet av en syklus skal man utføre ett
armtak og ett beinspark. Det er lov å ta ett undervannstak etter start og vending. Det er ikke lov å føre armene
frem over vann, utenom ved siste tak inn mot vending og mål. Man må berøre veggen med begge hender
ved vending og ved innslag i mål. Føttene skal være dreiet utover når man sparker, og det er ikke lov å bruke
butterﬂybeinspark.
Medley
I individuell medley er rekkefølgen butterﬂy, rygg, bryst, crawl. På medleystafett er rekkefølgen rygg, bryst,
butterﬂy, crawl.
Reglene i svømming settes av det internasjonale svømmeføderasjonen, FINA, og er like i hele verden. Dette
er kun en kort oversikt over noen av de grunnleggende konkurransereglene i svømming, hele regelverket er
tilgjengelig på www.svomming.no
Hvis du synes dette er spennende å lære mer om kan du melde deg som dommer i Delfana. Klubben betaler
dommerkurset og du kan gjøre dugnad som dommer. Send mail til daglig leder og meld din interesse!
Teksten er hentet fra vedlegg 1 til Sportslig plan fra NSF

Hittil i år har Grasrotandelen gitt kr. 65.031,28 til Delfana. 178 personer er
Grasrotgivere. Registrer Delfana som din Grasrotandel du også!

Takk til Beerenberg
En av Delfana-foreldrene som har hatt svømmer i klubben i mange år, søkte sin
arbeidsgiver Beerenberg om støtte til klubben. Det førte til at Delfana fikk kr. 5.000,- i
gave og vi takker for dette! Mange bedrifter har slike mulighere og vi oppfordrer
medlemmene til å søke på vegne av klubben! Mange bekker små… 
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Takk til Vilde for denne flotte artikkelen. Vi mottar gjerne flere bidrag fra Delfanas
medlemmer! Ta kontakt med Bjarne Kvam – bjakvam@gmail.com (91307349)
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Bassenget i Strandebarm er nytt og flott.

Vellykket treningsleir i Strandebarm for K2, K1, og BSB
Fra 18. til 20. oktober hadde K2, K1 og BSB en flott treningsleir i Strandebarm.
Tredve svømmere, to trenere og en reiseleder benyttet deler av høstferien til treningsleir i
Strandebarm i Sunnhordland. Været var grått og trist ute, men det la ingen demper på stemningen.
Treningsfasilitetene er kjempegode både inne og ute. Egentlig skulle leiren vært arrangert fra 20.
til 22. september, men på grunn av overbooking på overnattingsstedet ble leiren flyttet til
høstferien. Fredag ettermiddag spiste alle seg stappmett på lasagne, og etterpå var det
show/underholdning med søte og usunne premier (det er viktig med et variert kosthold).
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Velkommen til Morten, Delfanas nye daglige leder
Nå gleder vi oss til at Morten Solheim (43) tar fatt som Delfanas nye daglige leder,
etter at klubben har vært drevet uten daglig leder i over et halvt år.

Morten Solheim er en spreking som har drevet flere former for idrett, og han sikter mot friidretts-VM for veteraner i 2022!

Morten har utdannelse fra høyskole og universitet innen økonomi og administrasjon, men idrett
har alltid vært en viktig del av livet.
–

Jeg vil være en synlig leder, og ser frem til å bistå barn og unge for å få dem og deres
foresatte til å trives i Delfana.

Morten tiltrer senest 1. februar. Han vil allerede nå begynne å sette seg inn i rutiner og oppgaver,
og han blir nok å se i Slåtthaughallen ved enkelte anledninger før jul. Selv om han er bergenser
med familie her i byen, bor han for tiden i Trondheim. Derfor blir besøkene i Slåtthaughallen litt
sporadiske før han flytter til Bergen.
Etter en grundig utlysningsprosess der 13 søkere meldte seg til daglig leder-jobben, utmerket
Morten seg. Han er litt utradisjonell som leder av en idrettsklubb, fordi han ikke har slik erfaring
fra tidligere. Morten er salgssjef i et firma som tilbyr lønn- og regnskapstjenester. Delfana-styret
tenker likevel at hans kompetanse er viktig for en trygg styring av svømmeklubben. Når han
kommer "utenfra" har han også mulighet til å se klubben med "nye øyne", og således være et friskt
pust som kan bidra med ny inspirasjon. Han er aktiv i MMA-miljøet i Trondheim, og er åpen for
å tilby boksing som alternativ treningsform – noe som er meget bra for svømmere. Vi går en
spennende tid i møte!
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Vi har fått ny hjemmeside og ny dugnadsportal
Delfana har fått ny hjemmeside og dugnadsportal. Denne er utviklet av samme utvikler som
tidligere versjon med en nyere versjon av det såkalte rammeverket. Den gamle måtte byttes ut da
dens rammeverk ikke lenger var støttet med sikkerhetsoppdateringer. Vi har nå er trygg og
velfungerende hjemmeside. Vi jobber også med å oppdatere innholdet.

Mal huset med 20 prosent rabatt – støtt klubben
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. Bruk den mørke årstiden til å pusse opp hjemme, og støtt samtidig svømmeklubben.

Idrettsgleden er det viktige.
Mottoet til Norges Idrettsforbund er "Idrettsglede for alle" –
vi i Delfana har vår egen vri, med "Offensiv glede".

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

90265160
41628139

laila@delfana.no
silla@delfana.no

Svømmeklubben Delfana. Postboks 160, 5857 Bergen. Org.nr. 971 351 276.
www.delfana.no
Redaktør nyhetsbrev: Bjarne Kvam
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