SK Delfana, styrets beretning 2020

1. Virksomhetens art
SK Delfana er en svømmeklubb med tilhold i Fana bydel i Bergen. Vår hovedvirksomhet
drives fra Slåtthaug bydelsbasseng, og offisiell adresse er Postboks 160 Rådal, 5857 Bergen.
2. Generell rapportering om styrets arbeid og klubbens utvikling
Tjue-tjue, pandemiåret. Året da alt ble annerledes enn man hadde tenkt. Året der
virksomheten ble stanset, der vi ikke fikk trene sammen, ikke fikk reist på stevner. Året der
styremøtene ble avholdt digitalt. Nye regler å forholde seg til annenhver uke; en meters
avstand, to meters avstand, fysisk kontakt ikke tillatt, men så tillatt hvis samme kohort – men
bare for de under 19 år, og selvsagt ikke hvis forkjølelsessymptomer. Regler diktert av Bergen
kommune som ikke korresponderte med nasjonale regler og påbud, igjen ulike de vi fikk fra
svømmeforbundet. Frykt for smitte, frykt for å havne på forsiden av lokalavisen, frykt for å ta
ansvar. Men for all del; etter hvert har året også vært preget av svømmeglede, trening og
fremgang – svømmekurs med begrensninger, fleksible trenere og mye moro.
Den 12.03.2020 stengte landet ned og all aktivitet i SKD opphørte. Bassengene var stengt; vi
fikk ikke drive organisert idrett – verken i treningsform eller som svømmekurs. Med få unntak
ble trenerne og instruktører permittert etter juridisk råd fra Abelia; daglig leder beholdt 50 %
stilling. Årsmøtet ble utsatt, men nominerte styremedlemmer fungerte som et interimsstyre
frem mot årsmøtet i juni.
Allerede på første styremøte etter at landet stengte ned, gjorde vi endringer i budsjett som
skulle tilpasses situasjonen. Vi fjernet da loddbokinntekter, reduserte inntekter fra stevner,
m.fl. Vedtatt budsjett fra mars 2020 var forsiktig negativt (100.000,-).
Vel halvannen måned etter nedstenging, var det mulig å drive organisert idrettsaktivitet
utendørs og i grupper på fire utøver pluss én instruktør. SKD (K1 og K2) var tidligst ute med
slik trening, og tidlig ute med alternativ trening sammenlignet med andre svømmeklubber.
Slik ble de første treningene organisert: Det var fokus på kondisjon og styrketrening i grupper
på fem og fem, alt utendørs. Etter hvert startet vi også med trening i stuen via Zoom og
tilsvarende. Trenerne ble avlønnet på timesbasis og oppfordret til å opprettholde aktiviteten.
Mot juni var det snakk om åpning av svømmebassengene, men kommunen hadde da benyttet
nedstenging til å drive vedlikehold på svømmeanleggene og status var at både Ytrebygda og
Slåtthaug var tømt for vann. Vi var med på Korona-Cup; et initiativ fra Bærumsvømmerne,
Lambertseter Svømmeklubb, Sandefjord Svømmeklubb og Triton – hvor vi fikk forskjellige
landbaserte øvelser (f.eks. 5000m løp, stille lengde og situps), som så ble innrapportert til
arrangørklubbene. Det var også mulig å sanke poeng ved open water-svømming.
Mot sommeren var restriksjoner og nedstenging begrenset. Vi fikk gjennomført sommerleir i
Strandebarm i uke 26 (yngre) og 27 (eldre) med totalt nesten 100 deltakere. Stor suksess, både
for deltakere og trenere! Hovedtrener må få mye av æren for å lage et godt opplegg, både for
de yngste og de eldste barna. Tilsvarende var det tilbud om trening gjennom hele
sommerferien etter sommerleiren. På høsten ble det også gjennomført ny treningsleir på
Strandebarm.
Mot slutten av året har vi gjennomført treninger tilnærmet som normalt, men det har ikke vært
stevner på lenge.
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Økonomi: I mars 2019 var SKD i budsjettunderskudd på 600.000. Med arbeidende styre og
tilhørende sparte lønnsutgifter, snudde utviklingen til et budsjettoverskudd ved inngangen til
2020. Den økonomiske utviklingen gjennom 2020 har vært annerledes og utfordrende: Vi har
ikke hatt de ordinære inntektene, og de ordinære lønnsutgiftene har også vært redusert. Med
tilskudd fra statlige og private (Sparebanken Vest) korona-tilskudd, med reduserte lønns- og
driftsutgifter, med reduserte utgifter til aktiviteter og med mer effektiv drift av svømmeskolen
– har situasjonen endret seg totalt: SKD er nå i ferd med å bygge seg opp noe kapital
2.1. Utnyttelse av eksisterende bassengtid
Gjennom 2020 har daglig leder drevet med opprydning av bassengflaten, og utnyttelsen av
denne. Treningstider for T- og K-partiene er vesentlig uendret, men bassengflaten satt av til
kursvirksomhet er vesentlig effektivisert og bedre organisert. Konsekvensen av dette er at
tilbud om kurs når ut til flere, men mulighet til å ha flere barn på svømmekurs.
Bassengtiden har vært varierende gjennom året. Dels som følge av nasjonal nedstenging ifm.
pandemien, men dels også grunnet vedlikehold av bassengene i kommunalt regi (se under).
Det er utfordrende å være underlagt andres velvilje og smidighet for å ha et svømmetilbud i
klubben. Dette merkes både på Slåtthaug hvor vi er underlagt kommunal drift, samt på
Ytrebygda hvor vi er underlagt rektor. Eksempelvis får vi pt. ikke bruke areal i kantinen på
Slåtthaug til landtrening pga. kommunen har bestemt at dette arealet kun skal brukes til
kantine. Samtidig er kantinen helt stengt, og ingen andre bruker arealet – ettersom det er
restriksjoner på hvor mange som får være i hallen til enhver tid. Det har tvunget seg frem et
ønske om å drifte og styre en svømmehall selvstendig, hvilket virksomhetsplanen for de neste
årene da vitner om.
a) Driftsansvar Ytrebygda
Til tross for at pilotprosjektet på Ytrebygda fungerte bra sett med SKDs øyne, terminerte
Bergen kommune kontrakten i 2020 uten nærmere forklaring. Med det forsvant en vesentlig
inntekt for klubben over natten.
b) Delt bassengbruk
Gjennom 2020 har det knapt vært publikumssvømming på Slåtthaug og «delt bassengbruk»
har ikke vært et tema.
2.2. Svømmefaglig og annet samarbeid
2.2.0 Omorganisering av kurs- og treningsgruppene
Vi har fortsatt arbeidet med å innlemme de yngste svømmerne bedre i klubben. I fjor ble
trenings- og konkurransepartiene omorganisert til T1-4 og K1-2 rangert etter alder,
svømmeferdigheter, svømmeresultater og treningsmengde. For å unngå at barna stagnerer på
Delfin-kurset og gjør dette flere ganger, har vi tatt inn flere av trinnene til NSF og tilbyr pt.
kursene Hval, Skilpadde, Pingvin, Selungen, Sel, Sjøløve og Delfin for barna. I tillegg har vi
småbarnssvømming, crawlkurs for voksne og et fulltegnet ungdomsparti for barn som vil
svømme men ikke konkurrere.
2.2.1. Banefordeling i AdO
Per 2020 er SKD representert på AdO i form av deltakelse i BSB og BS Elite. De øvrige
treningsgruppene har ikke formell treningstid i AdO, men K1-treninger i helg er gjennomført i
samarbeid med BSB på AdO (fredag 17-20).
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2.2.2. Felles arrangøransvar for klubbene i 2020
Alle stevner og arrangementer ble avlyst fra 12.03.2020:

Bergen Swim Festival 2020 (mars 2020), avlyst.
AdO cup 2020 (juni 2020), avlyst
NM langbane 2020 (juli 2020), avlyst
AdO open 2020 (september 2020), gjennomført!
Langdistansecup 1500m (november 2020), avlyst.
2.2.3. Bergensvømmerne: Arna, Åstveit og Delfana
Ny hovedtrener i BS, Karl-Johan Gårdström, ble ansatt i august. Han kommer fra stilling som
elitetrener i Jänköping. Av flere grunner, starter han arbeidet først i 2021.
I kjølvannet av nyheten om at BS-LK og Vestkantsvømmerne slo seg sammen, foreslår BSstyret høsten 2020 å undersøke mulighetene for sammenslåing av Arna SK, Åstveit SK og SK
Delfana i én svømmeklubb. Styrene i Arna og Åstveit var positive til dette, men flertallet i
SKDs styre var negativ til slik sammenslåing pga. store geografiske avstander og usikkerhet
om nytten av slik sammenslåing. Vi (SKD) er likevel positiv til å evaluere BS-samarbeidet og
styringsformen som har svakheter og utfordringer i sin organisasjonsform.
a) BS-B og BS Elite samarbeidet
Ingen store kontroverser gjennom året 2020.
b) Fremtidens BS
Per mars 2021 pågår et arbeid for å forme BS for fremtiden.
2.6. Salg av klubbklær
Ved slutten av 2018 ble det inngått en samarbeidsavtale med Sport Norge Laguneparken om å
føre SK Delfanas klubbkolleksjon i butikk, rabattavtale for medlemmer, kickback i form av
utstyr, sponsing av klubbtøy m.m. Avtalen har vedvart og klubbtøyet til SKD er å finne i
butikken til Sport Norge.
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I 2020 bestilte vi også enkle treningsbagger med Delfana-logo til kursbarna, samt Delfanatatoveringer til bruk på stevner ol. Vi har også bestilt Delfana-munnbind tiltenkt salg.
2.7. Loddsalg
Som følge av restriksjoner kunne loddboksalget for 2020 ikke gjennomføres.
2.8 Sponsorsvomming
Foregår annethvert år, ikke i 2020.
3. Utøvere, stevner og kurs
Delfana har ca. 1100 medlemmer (færre etter stenging av Storetveit, færre etter opprydning i
medlemsregisteret) hvorav 160 er aktive svømmere utenom svømmeskolen.
I 2020 ble det gjennomført 1 x Delfana-cup, ellers bare ett stevne (AdO Open).
Alle trenerne dro på trenerkurs sommeren 2020.
4. Delfana svømmeskole og kurs
I april 2020 ble det dannet en gruppe bestående av daglig leder, svømmeskoleansvarlig,
svømmeskoleansvarlig styremedlem og styreleder for å bedre organisere svømmeskolen.
Inntil da har svømmeskolen ikke drevet med økonomisk overskudd, og flere forhold måtte
forbedres: antall instruktører per barn etter retningslinjer fra NSF, lønnsstruktur, honorering
av vask og vannprøver i Ytrebygda, m.fl. Styret vedtar ny stillingsinstruks for
svømmeskoleansvarlig august 2020 som et av flere verktøy for å implementere forandringene
i drift av svømmeskolen.
I november 2020 leverte svømmeskoleansvarlig inn oppsigelse med sluttdato 01.01.2021.
Daglig leder overtok ansvaret for svømmeskolen og organisering av denne. Fra januar 2021
av har Henriette Bruu ansatt i 40 %-stilling som svømmeskoleansvarlig.
5. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Økonomiansvarlig for styret har vært Renate Galleberg. Se egen rapport.
6. Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2020 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift, i samsvar med
regnskapsloven § 3-3.
7. Arbeidsmiljø og personale
Klubben har én heltidsansatt daglig leder, én heltidsansatt hovedtrener og per 01.01.2021 har
klubben én deltidsansatt svømmeskoleansvarlig (Henriette Bruu, 40 %) og en deltidsansatt
K2-trener (Lucas Marechet, 20 timer/uke. I tillegg har klubben nærmere 50 timeansatte
trenere og instruktører. Det er ikke innrapportert skader eller ulykker. Sykefraværet er
minimalt. Styret består av syv personer pluss to vara, herav fem kvinner. Vararepresentantene
har i prinsippet vært en fullverdig del av styret. Styret mottar ikke godtgjørelse for sitt arbeid.
Styret er bevisst på at begge kjønn skal være representert ved ansettelser, og fordelingen
mellom kjønnene er tilnærmet lik, med noe overvekt av kvinner totalt sett. Det er to
svømmere med seniorkontrakt.
Alle kontrakter (trenere, seniorkontrakter, fast ansatte, svømmeskolelærere) ble gjennomgått i
2020 og administrasjonsverktøyet PlanDay er oppdatert.
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K2-trener er ansatt i fast stilling (september 2020). Styret har vedtatt forslag til lønnssatser for
ansatte (trenere og instruktører) (september 2020).
8. Miljørapportering
Klubben har ingen aktivitet som forurenser indre eller ytre miljø.
9. Styremøter og annet
Det er avholdt 16 styremøter gjennom 2020. Annen møtevirksomhet har vært redusert grunnet
restriksjoner, men det er avholdt samarbeidsmøter med kretsen og BS. Årsfesten ble heller
ikke avholdt pga. restriksjoner.
10. Takk til våre sponsorer og medlemmer
Avslutningsvis benytter styret anledningen til å takke våre sponsorer. SK Delfana søker flere
sponsorer og kan tilby utstrakt synlighet på klubbtøy, i svømmehall, på hjemmeside og også
ved navngiving av stevne.
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