SK Delfana, styrets beretning 2021

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
Når vi nå i 2022 skriver styrets beretning for 2021, virker det fjernt og nesten litt uvirkelig at
også 2021 ble et annerledes år. Året startet med nærmest komplett nedstenging, hvor alle
organiserte fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter innendørs var anbefalt utsatt. Selv om 2021
var mer «åpent» og med lettere restriksjoner – var året likevel mer uforutsigbart enn det
forutgående. I første halvår var innendørs idrettsaktiviteter nedstengt flere ganger (januar,
februar, april og mai), der var gasslekkasje på Slåtthaug, samt streik blant de kommunalt
ansatte. Året 2021 har ikke vært et normalår og det har vært utfordrende å drive
svømmeklubb.
Med nedstengningene ble det satt en strek over store deler av Delfin-listen våren 2021.
LÅMØ i Førde (12-14. mars) ble utsatt til september, Bergen Swim Festival (19-21. mars) ble
utsatt til 11-13. juni, alle treningshelger utgikk. Når det er sagt, var Delfanas trenere raskt i
gang med forskjellige tilbud om alternativ trening, og i styrereferatene har det blitt rapportert
at det var god kontinuitet i treningen. Delfana-cup ble gjennomført i egne kohorter
(treningspartiene) på trening. Når landet så åpner opp igjen og vi får ha stevner – ser vi at
mange av de yngre svømmerne mangler «stevnetrening» pga. halvannet år uten denne type
aktiviteter.
I juni tok også aktiviteten seg opp. Vi hadde
treningsleir i Strandebarm for T-partiene i
uke 25 (21-25. juni), og uken etter det
samme for K-partiene. En uke på
treningsleir er dyrt for klubben, men barna
ble rik på offensiv glede som jo var
kjærkomment etter langtids lavaktivitet. I
tillegg fikk trenerne endelig skrive timer.
Til neste år bør vi nok ha et kritisk blikk på
budsjettet for sommerleirene. I juni 2021
fikk svømmeinstruktørene i svømmeskolen
en liten lønnskompensasjon for den
manglende aktiviteten som da hadde vært.
Etter treningsleirene var det et fullverdig
treningstilbud gjennom sommeren.
Hovedtrener ville gjennomføre oppstartsleir
(uke 32), men denne ble ikke gjennomført
etter styrets vedtak pga. at denne kom for
tett på sommerleiren (uke 26). Oppstartsleir
var heller ikke planlagt i Delfinlisten. Disse to leirene kommer potensielt tett på hverandre.
Her bør vi senere prioritere hva som er viktigst for svømmerne, i alle fall i K-gruppene.
Gjennom høsten 2021 har det vært nær full aktivitet i svømmeklubben. Styret har fungert
godt, men aktiviteten i styret og opp mot daglig leder har nok vært preget av nedstengningene.
1

Mot slutten av året ser vi at mange av sakene på styremøtene går igjen, uten at det har vært
stor fremdrift gjennom året. Det gjelder for eksempel utfordringer knyttet til løpende
informasjon, en litt haltende hjemmeside, en dugnadsportal med vedlikeholdsbehov, med
flere. En utfordring har kanskje vært rolle- og ansvarsfordeling: Mange i styret var arbeidende
uten daglig leder gjennom 2019, og når daglig leder blir ansatt primo 2020 gjør styret mye av
driftsarbeidet. Når styret så senere opplever en tretthet til driftsarbeidet som jo har vært
utfordrende, har det oppstått manglende progresjon på enkelte saker.
Når det er sagt, har det vært fin progresjon, fremdrift og utvikling på mange andre fronter:
Svømmeskolen fungerer bra. Det er godt samarbeid mellom DL, Henriette (40 % ansatt som
svømmeskoleansvarlig) og Nora (trener Delfin): Det har aldri vært flere barn på
svømmeskolen, utnyttelse av bassengkapasiteten er supergod, tilbudet er svært populært med
mange hundre barn på venteliste. Færre stagnerer på svømmetrinnene etter innføring av flere
trinn opp mot Delfin. Overgangen fra Delfin til T4 er bedre. Pga. flere trinn på svømmeskolen
er barna litt eldre når de begynner på treningspartiene.
Vi har innført Spond som kommunikasjonskanal. Her er det en viss latens på K-gruppene,
men vi ser at disse også følger etter nå. Spond gir god oversikt for trenerne, det er lett å melde
seg av/på aktiviteter, og betalingsløsningen letter regnskapsføringen betydelig. I tillegg er det
enklere for foreldre å holde seg oppdatert når informasjonen flyter via en kanal.
Vi har startet triathlon-gruppe (Lucas) i samarbeid med BTC.
Etter donasjon fra Sparebanken Vest har vi tilbud til barn og unge med fysiske og psykiske
utfordringer på Energisenteret på Haukeland universitetssykehus. Tiltaket har fått
oppmerksomhet i svømme-Norge og kan utvikle seg til et større tilbud. Vi startet også egen
Tx-gruppe for svømmere som ikke vil trene på konkurransenivå, men det har vært vanskelig å
få tilstrekkelig antall deltakere her. På den andre siden har vi god oppslutning i
ungdomsgruppen på svømmeskolen (9 barn i alderen 12-16 år), pluss vi har eget kurs for
nybegynnere som er «for gammel» for hval-til-pingvin-gruppene (11 barn i alderen 10-14 år).
Det har vært en opprydning på ansettelsesforholdene til trenerne: alle har fått oppdatert
kontrakt, styret har vedtatt ny lønnsmatrise (juni 2021), ansatte med > 20 % stilling får nå
pensjon for arbeidet, hovedtrener har fått lønnsøkning (første siden 2013), og alle trenerne har
oppdatert politiattest.
Økonomi: Vi har hatt utfordringer med Vangdal Regnskap AS som regnskapsfører. Stadige
forsinkelser med kvartalstall og mange åpne føringer. Av denne grunn har vi sagt opp dette
leverandørforholdet og har engasjert ny regnskapsfører fra 2022 (Total økonomistyring AS).
Grunnet nedstenging gjennom våren 2021 ble inntektene vesentlig redusert, f.eks. ble det i
april fakturert kroner 87.000,- mot 270.000,- budsjettert. Økonomien bedrer seg mot slutten
av året, og vi ender på et negativt resultat på ca. 100.000 som budsjettert. Se egen
regnskapsrapport.
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2.1. Utnyttelse av eksisterende bassengtid
Som vi skrev i 2020, er bassengflaten bedre utnyttet
enn noen gang. Gjennom våren 2021 var
bassengtiden redusert pga. koronatiltak, men også
pga. tømming av bassenget på Slåtthaug,
gasslekkasje og streik.
Bergen kommune har tatt over alt driftsansvar for
alle svømmebasseng i kommunen. Dette har fått en
økonomisk konsekvens for klubben (fra 2020). Mot
slutten av året mister vi også flere attraktive timer i
bassenget på Slåtthaug ettersom kommunen
avslutter «delt bassengbruk» dvs. Delfana-trening i
halve bassenget og publikumssvømming i andre
halvdel. Vi får noe av dette kompensert med timer
på Ytrebygda, men det er mindre attraktive
tidspunkt/timer. Når dette dokumentet skrives er vi i
en kontinuerlig dialog med kommunen for å
opprettholde og tilsikre Delfana et bedre
bassengtilbud.
a) Delt bassengbruk
Se over. Vi har ikke lenger dette tilbudet. Vi forstår at det er utfordrende for de (få)
publikumssvømmerne å dele bassengflaten med 25 aktive svømmere (mye støy) – men vi er
også lei for denne avgjørelsen da vi som svømmeklubb definitivt utnytter kapasiteten i vannet
adskillig bedre.
b) Eget basseng?
Gjennom 2021 har vi sett på mulighetene for å bygge et eget basseng med lånegaranti fra
kommunen. En forutsetning har vært regulert tomt, og langt på vei har prosjektet strandet i at
kommunen pt. ikke har egnet, regulert tomt til idrettsformål som ikke allerede er «okkupert»
av andre prosjekter. Prosjektet ville også møtt på en utfordring med at lånegaranti fra
kommunen kun kan gis til ikke-kommersielle prosjekter. Vår økonomiske driftsmodell tilsa
trening mot betaling som i beste fall kunne tolkes som gråsone-kommersielt.
2.2. Svømmefaglig og annet samarbeid
Prosjekt «Alle skal med» er et samarbeid mellom Bergen kommune idrett sør, Energisenteret
på Haukeland universitetssykehus og Delfana.
Sportslig plan er utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom Delfana, BS og de andre
moderklubbene.
T-gruppene trener med turngruppene til Fana idrettslag, basistrening om lørdagene. K1 trener
på Aktiv365 med instruktør om torsdagene og får instruksjon i basistrening. Vi har stort fokus
på basistrening/landtrening og mener at dette er skadeforebyggende.
Vi har hatt treningsleir på Rong for T-partiene sammen med Øyane svømmeklubb. Når vi
reiser på påskeleir i Danmark, har vi invitert Os, Arna, Åstveit, BS og Vågsbygd.
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2.3 Banefordeling i AdO
Per 2021 er Delfana representert på AdO i form av deltakelse i BSB og BS Elite. De øvrige
treningsgruppene har ikke formell treningstid i AdO, men K1-treninger både onsdager og
fredager er gjennomført i samarbeid med BSB på AdO.
2.4 Felles arrangøransvar for klubbene i 2021
På våren 2021 var alle stevner avlyst eller utsatt.
Bergen Swim Festival 2021 (mars 2021), utsatt og gjennomført i juni.
Vi vil bare svømme-stevne (19-21. mars), gjennomført
AdO cup 2021 (juni 2021), avlyst.
NM langbane 2021 (juli 2021), gjennomført.
LÅMØ kvalik 2021, utsatt og gjennomført i august.
AdO open 2021 (september 2021), gjennomført.
Langdistansecup 1500 og 800m (november 2021), gjennomført.
2.5 Bergensvømmerne: Arna, Åstveit og Delfana
På ny frir BS til moderklubbene om en sammenslåing, men især Delfana er negativ til en
formell sammenslåing av klubbene pga. store geografiske avstander og usikkerhet knyttet til
nytten av slik sammenslåing. Vi enes imidlertid om at et tettere administrativt samarbeid uten
sammenslåing kan være fornuftig. Dette kunne f.eks. vært felles nettplattform, felles
dugnadsportal, felles pool av trenere, enda bedre utnyttelse av kurskapasiteten, m.fl. Vi har
utfordret BS til å komme med forslag til nye samarbeidsformer.
Gjennom høsten arbeider BS og moderklubbene med å ansette Alexander Skeltved som en
sportslig fasilitator for BS-paraplyen. Vi enes om å støtte prosjektet i en prøveperiode (1 år),
men det hele strander når Alexander får tilbud og takker ja til en annen og ikke
svømmerelatert jobb.
Alexander Skeltved (med alle hovedtrenerne) bidrar med å lage ny sportslig plan for BSparaplyen. Arbeidet ferdigstilles ultimo 2021, men styret i Delfana har pt. ikke fått
presentasjon av planen.
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. Avtalen fungerer godt for Delfana. Det er en stor fordel å ikke ha
eget lager og kolleksjon av klubbtøy.
2.7 Loddsalg
Fremfor tradisjonelt loddsalg gjennomførte vi vinteren 2021 salg av «svømmekaffe».
Prosjektet var lovende, men det er stor variasjon der noen har solgt store mengder kaffe mens
andre har levert alle posene tilbake usolgt. Kaffesalgprosjektet genererte et overskudd på ca.
60.000 som er litt mindre enn loddsalg (budsjettert 80.000).
2.8 Sponsorsvomming
Ikke gjennomført i 2021. Stod ikke på Delfinlisten.
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3. Utøvere, stevner og kurs
Delfana har ca. 1172 medlemmer hvorav 1032 er i svømmeskolen (eller støttemedlemmer) og
140 er aktive svømmere i T-/K-gruppene. Se over.
4. Delfana svømmeskole og kurs
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
har Henriette Bru vært ansatt i 40 % stilling som svømmeskoleansvarlig. Se egen rapport
vedr. svømmeskolen.
5. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Økonomiansvarlig for styret har vært Renate Galleberg. Se egen rapport.
6. Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2021 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift, i samsvar med
regnskapsloven § 3-3.
7. Arbeidsmiljø og personale
Klubben har 1 heltidsansatt daglig leder, 1 heltidsansatt hovedtrener og per 01.01.2021 har
klubben 1 deltidsansatt svømmeskoleansvarlig og en deltidsansatt K2-trener. I tillegg har
klubben nærmere 50 timeansatte trenere og instruktører. Det er ikke innrapportert skader eller
ulykker. Sykefraværet har vært høyere enn normalt og i andre halvår 2021 har dette vært en
organisatorisk utfordring for å unngå stryke tilbud. Pandemien er årsak til dette. 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
2021 og administrasjonsverktøyet PlanDay er oppdatert.
K2-trener er ansatt i fast stilling (september 2021). Styret har vedtatt forslag til lønnssatser for
ansatte (trenere og instruktører), ny lønnsmatrise juni 2021.
8. Miljørapportering
Klubben har ingen aktivitet som forurenser indre eller ytre miljø.
9. Styremøter og annet
Det er avholdt 13 styremøter gjennom 2021. 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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