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Om Svømmeklubben Poseidon -historikk  
 
Svømmeklubben Poseidon ble stiftet i 1950 og er Telemarks største svømmeklubb. Klubben 

har et godt elitenivå, samt god bredde og rekruttering. Vi har profesjonelle og dyktige trenere 

i tillegg til et engasjert styre og en arbeidsom foreldregruppe. Sammen skaper vi en 

svømmeklubb med stor aktivitet. Klubben har det meste av sine aktiviteter lokalisert til 

Heistadhallen i Porsgrunn kommune. 

 

Målsetning 

Vi har som mål å tilby flest mulig barn og voksne svømmeundervisning slik at de kan føle 

trygghet ved aktiviteter og lek i vann. Samtidig ønsker vi å bygge gode svømmere i en sunn 

prestasjonskultur og et godt sosialt miljø. Vi tilbyr et bredt spekter av ulike treningspartier, 

aktiviteter i vann og grunnleggende svømmeopplæring gjennom Norges Svømmeskole. Vårt 

arbeid skal preges av positivitet og kvalitet. Alle våre medlemmer skal føle seg ivaretatt i et 

miljø preget av ærlighet, involvering, aktivitetsglede og utvikling. Samspillet mellom de ulike 

aktører i klubben skal preges av våre verdier: ærlig, ansvarlig og inkluderende.. 

 
Organisering av klubben  
 

Klubbens øverste organ er Årsmøte. Klubben drives av et eget Styre som er klubbens ledelse. 

Styret har ansvaret for å utvikle klubben og samtidig føre kontroll med klubbens økonomi. 

Styret definerer retningslinjer for hvordan klubbens aktiviteter skal driftes og følger opp 

klubbens målsetninger og planer.  

Styret er også ansvarlig for å følge opp de vedtak som besluttes av årsmøtet, og som er fastsatt 

i klubbens vedtekter. En av styrets hovedoppgaver å legge til rette for et godt sportslig tilbud. 

Dette gjøres gjennom å følge opp, koordinere og være et bindeledd mellom de ulike 

aktivitetstilbudene. Styret skal også koordinere/administrere virksomheten og sikre god 

kommunikasjonsflyt I tillegg kan det være nødvendig å legge til rette for nødvendig 

kompetanse blant alle instruktører. Styret sørger for oppfølging av at alle lagledere og trenere 

har nødvendig politiattester og følger klubbens interne retningslinjer 
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Styrets sammensetning 

For året 2016 har styret hatt følgende sammensetning: 

 

Leder: Ina Nijmeijer (trakk seg 20.9) 

Nestleder: Ragnar Johnsson (konstituert leder fra 21.9) 

Kasserer: Merethe Pepevnik 

Sportslig leder: Merethe Olsen 

Sekretær: Berit Robøle  

Styremedlem: Anneriek Barree 

Styremedlem: Ingrid Heggelund 

Varamedlem: Ann-Karin Pedersen 

 

Valgkomite: Dag Rasmussen og Rune Kristiansen 

Revisor: Espen Åsulfsen og Odd Harald Olsen 

 

Styrets arbeid  

I mars 2016 ble ett nytt styre for SK Poseidon etablert, med 4 styrerepresentanter fra det 

forrige styret sammen med 3 nye. Konstitueringen av styret for 2016 innebar at mange fikk 

nye roller. Det er ikke til å legge skjul på at styret også i 2016 brukt tid på å få tilstrekkelig 

oversikt over og forståelse for rollen og ansvaret ett styre er nødt til å ha for å gi retning til en 

aktiv svømmeklubb på vårt nivå.  

Det har i løpet av året vært høy aktivitet på mange områder i klubben og det har i perioder 

vært mye arbeid for flere av styrets medlemmer.  

Det har i 2016 vært avholdt 14 styremøter. 
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De to mest kritiske sakene styret har håndtert i 2016 er: 

 Hovedtrener sa opp i Poseidon med 10 dagers varsel i september. Dette medførte store 

endringer i trenerkabalen. Klubben har p.t. ingen hovedtrener, men hvert parti har en 

ansvarlig trener. 

 Styrets leder valgte å fratre sitt verv 20. september. Dette medførte at nestleder ble 

konstituert som leder frem til neste årsmøte. Medlemmene ble informert, og det ble 

ikke fremmet krav om ekstraordinært årsmøte for valg av ny leder. 

 

Av andre driftsmessige oppgaver som styret har hatt fokus på og arbeidet med i 2016 kan 

nevnes: 

 Sikret tilstrekkelig og nødvendig halltid til klubbens aktiviteter. 

 Ansettelse og inngåelse av arbeidskontrakter med trenere og instruktører 

 Kontinuerlig arbeid med oppfølging av trenere og instruktører i klubbens daglige drift.  

o Klubben har organiserte aktivitet ca 25 timer pr uke, 6 dager i uken, i tillegg 

kommer reiseaktivitet i forbindelse med stevner og leirer. 

o Klubbens har ved årsslutt 9 ansatte trenere og 9 instruktører som jobber en 

eller flere dager pr uke. 

 Etablert elektronisk medlemsregister i tråd med NIFs pålegg. 

 Styret har jobbet med å bedre klubbens rapporteringsrutiner og økonomiske styring 

løpende igjennom året 

o ASK konto er avviklet og nytt faktureringsprogram er tatt i bruk. Innføring av 

månedlig fakturering og forenklet oppfølging av innbetalinger 

o Daglig drift av klubben med fokus på en sunn økonomi 

 Styret har sendt et betydelig antall søknader om midler fra det offentlige, stiftelser og 

fond hvorav vi har lykkes med å få følgende: 

o Kr 5 000 av Melkeveien stiftelsen til «Ingen hindring» 

o Kr 8000 fra Sparebank1 til «Ingen hindring»  

o 91 858 fra Porsgrunn kommune til «SwimOut» 

o Kr 57 000 fra Telemark fylkeskommune for barnehagesvøm (gitt via 

barnehagen) 

o Kr 50 000 fra Telemark idrettskrets til «Inkludering i idrettslag» 

o Kr 52 512 fra Porsgrunn/Telemark fylkeskommune i «LAM midler» (lokale 

aktivitetsmidler) 

 Etablert en utendørs styrkepark til basistrening 

 Administrativ og politisk oppfølging av den pågående prosessen med ny Svømmehall 

på Kjølnes i Porsgrunn. 

 Styret har hatt dialog med Porsgrunn kommune om å inngå et samarbeid knyttet til 

vannaktiviteter og kurs i kommunen, men vi har ikke lyktes med å få på plass en 

avtale 

 Vi har styrket kursvirksomheten ved å ansette en kursansvarlig i 50% stilling.  

 Oppfølging av søknader og gjennomføring av Svømmeaksjonen, Gjensidige Stiftelsen. 
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 Oppfølging av media for å sikre klubbens synlighet og profilere våre sponsorer i 

lokalavisene i Telemark. 

 Etablert Facebook som informasjonskanal ved at hvert parti har fått en lukket gruppe 

der foreldre og svømmere er medlemmer 

 Arbeid med å etablere en ny hjemmeside er startet. Samarbeidspartner er WERA 

 Arbeid med å skaffe sponsorer til klubben og til våre stevner. 

 Arrangert Poseidon Tyr Cup, Grenland Tyr Cup og rekruttstevner.  

 Gjennomført dugnad på Barnas Dag i Porsgrunn samt potetdugnad. 

 Organisert reiser og oppholde på stevner og leirer.  

 Foreldremøter på alle partier. 

 Videreført samarbeidet med Toppidrettsgymnaset i Telemark basert på 

samarbeidsavtalen fra 2015 

 

Styret videreførte første halvår praksisen med å subsidiere startkontinent for våre utøvere ved 

deltagelse på stevner, med totalt ca 95 000.  Resultatet fra første halvår tilsa dessverre at 

klubben ikke kunne videreføre dette pga svak økonomi. 

  

Styret understreker at klubben i dag driftes av for få personer og ser det som helt nødvendig at 

flere engasjerer seg i klubbens oppgaver. Spesielt er det viktig å minne oss selv på at styret og 

alle som bidrar til drift av klubben er her for at medlemmene i klubben skal ha ett fint 

idrettsmiljø.  

Styret vil benytte anledningen til å takke trenere, instruktører og ikke minst støttepersoner 

som har bidratt til å legge til rette for drift og videreutvikling av SK Poseidon, i året som har 

gått. I tillegg vil styret rette en takk til foresatte og andre som stiller opp på våre årlige 

dugnader, spesielt å nevne er våre stevner som er en viktig bærebjelke i klubbens økonomi og 

en forutsetning for dagens drift. 

 
Foreldregruppe 

 
SK Poseidon har en egen foreldregruppe som fungerer godt og sørger for at viktige sosiale 

arrangementer blir gjennomført. I tillegg fungerer de som bindeledd på hvert enkelt parti hvor 

alle partier er representert i gruppen. De har i år gjennomført en veldig hyggelig 

sommeravslutning og juleavslutning, i tillegg har de velvillig stilt opp ved andre 

arrangementer som rekruttstevner. 

 
 
Trenere, instruktører og dommere 
 
Klubbens aktiviteter krever kvalifiserte trener, instruktører og dommere. Det er stadig behov 

for dommere ved stevner, så vi ønsker at så mange som mulig av foreldre melder seg til dette. 

Klubben hadde i 2016 8 autoriserte kretsdommere og 3 forbundsdommere.  
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Svømmeklubben rekrutterer stadig nye trenere og instruktører. Vi søker personer med 

svømmebakgrunn og/eller interesse for trening og instruksjon. Vi tilbyr NSFs trener- og 

instruktøropplæring for aktuelle kandidater. Alle interesserte kan henvende seg til Sportslig 

leder eller Styreleder.  

 

SK Poseidon rekrutterer trenere også blant eldre svømmere (over 16 år). De som blir vurdert å 

være egnet til å bli trener/instruktør får tilbud om trenerkurs. Ved å bidra som trener får man 

brukt sine kunnskaper og erfaringer innen svømmemiljøet, også om man ikke selv satser 

videre som aktiv svømmer. 

 

Klubben hadde ved utgangen av 2016 9 trenere og 9 instruktører. 

 
 
Kurstilbud 
 
SK Poseidon tilbyr et bredt spekter av svømmekurs som vi jobber med å utvikle. Vi tilbyr 

svømmeopplæring til barn, ungdom og voksne i tillegg til spesialtilpassede kurs til blant annet 

innvandrere. 

 

SK Poseidon tilbyr også privattimer med skreddersydd svømmeopplæring en-til-en. Ønsker 

du å forbedre din svømmeteknikk, lære grunnleggende svømming eller bli trygg i vann er 

dette et godt tilbud for deg. Innholdet vil være tilpasset nivået til hver deltaker og ønsker for 

svømmeopplæring. 

 
Norges Svømmeskole-Svømmeopplæring  
Svømmeskolen er for barn i alderen 5 år og oppover som ønsker å lære å svømme. SK 

Poseidon tilbyr to trinn; begynnere og videregående.  

Trinnene legger vekt på de fire kjernefunksjonene dykke, flyte, gli og skape fremdrift i 

vannet. Funksjonene bygger på hverandre. Veien til svømmedyktighet blir delt opp i 5 

deler/merker: vannmerket, hvalmerket, skilpaddemerket, pingvinmerket og selungen merket 

som igjen inneholder delmål. 
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Klubben jobber hard for å bedre svømmeskolen med hovedmål å lære flere barn å svømme 

men også for å få flere rekrutter fra svømmeskolen til C partiet. Vi har et ønske om ca 20 nye 

rekrutter opp fra kursene til C-partiet hvert år, i respektive 5-7 års alderen, gjerne fordelt 

noenlunde likt på kjønnene.   

Det ble i år solgt 313 kursplasser på våre svømmekurs. I tillegg hadde vi 45 barn på 

svømmeaksjonen og i barnehageprosjektet har vi hatt 40 barn. VI har leid ut 

badevakt/instruktør til 30 innvandrerkvinner på Stridsklev og til voksenopplæring for 

svømmeopplæring av 20 stykker på Kjølnes.   

 

Aktiviteter/initiativ i regi av svømmeskolen i 2016: 

 Innvandrerkurs Drangedal Kommune lørdager vår 2016 

 Svømmeaksjonen uke 25 

 Kundeundersøkelse uke 26 

 Barnehagene uke 42-49 

 Prosjekt inkludering høsten 2016, prosjektet totalt sette vellykket, 2 instruktører med 

flerkulturell bakgrunn utdannet 

 Åpen svømmedag (2. oktober ) 

 Nybegynner instruktørkurs med Per Irgens (16-18 august) 

 Svømmefamiliedag (20 nov)  

 Gavekort på svømmekurs i forbindelse med julen 

 Nytt kurstilbud høsten 2016 var Ungdomsgruppen 

 Oppstart vår 2016: 30 innvandrerkvinner Stridsklev 2 timer annenhver tirsdag, leie 

badevakt – går fortløpende 

 Høst 2016: Porsgrunn Voksenopplæring 20 stk, 2,15 t fredager, leie 

badevakt/instruktør i vann – går fortløpende 

 Det har vært gjort forsøk på å få til avtale med pensjonistsvømming (Heistad 

Pensjonistforening) – denne fikk vi ikke 

 Brevik mottak: en gruppe herfra fikk tilbud om gratis undervisning fra Brevik IL og 

avbestilte 

 Fremstøt mot treningssentre på Heistad har ikke gitt resultater 
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 Sparebank1 ansatte: fikk ikke landet denne grunnet pris 

 Godt samarbeid med Porsgrunn Mottak gir oss en del påmeldinger 

 NAV Porsgrunn har også vært en god samarbeidspartner  

 Rekruttstevnet: flere av deltagerne på Tryggivann kursene deltok på rekruttstevnet i 

Heistadhallen  

 Vi har rekruttert 8 svømmere til C partiet høsten 2016. Jeg har ikke oversikt over hvor 

mange som ble rekruttert i løpet av vår 

 

 

Stevner og sportslig aktivitet 

 

Klubben har i dag et Elite, A, B og C - parti. Dette er partier som omfatter svømmere som 

satser på svømming som konkurranseidrett, til svømmere som ønsker å utvikle og forbedre 

sine svømmeferdigheter. Klubben har engasjert totalt 9 trenere for å ivareta disse partiene.  

 
Informasjon om treningspartier.  

Alle opptak til og forflytning mellom treningspartier gjøres av ut fra trenernes faglige 

vurdering. De ansvarlige trenere på respektive partier skal samlet fremlegge forslag til 

endringer 2 ganger pr år for sportslig utvalg og styret. Når klubben har på plass en ny 

hovedtrener vil hovedtrener ha en koordinerende og helhetlig faglig rolle i forflytning mellom 

partiene. Før forflytning mellom partier skal det diskuteres med utøver og foreldre/foresatte 

for å avstemme krav og forventninger. 

 

Det er frivillig å være medlem av Svømmeklubben Poseidon, men ved medlemskap ber vi deg 

om å respektere klubbens arbeid og merke deg følgende:  

1. Trenere/Instruktører skal respekteres. Når du behandler treneren med respekt, vil 

barna dine gjøre det samme.  

2. Lær barna respekt også ovenfor andre barn og voksne, gå selv foran med et godt 

eksempel.  

3. Motiver og gi oppmuntring til barna både i medgang og motgang.  

4. Ved uenigheter, snakk alltid direkte med den det gjelder, ikke om.  

5. Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!  

 

 

Stevner og leirer 

 

Klubbens svømmere har deltatt på ulike lokale, regionale og nasjonale stevner i ulike deler av 

Norge. Klubben har hatt fra 2 til 42 svømmere som har deltatt aktivt på totalt 26 stevner i 

2016, alt fra rekruttstevner til Sr NM. Totalt har vi vært påmeldt med 2153 individuelle 

starter. 
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Deltagelsen i de ulike stevnene reguleres av klubbens terminliste som finnes på klubbens 

hjemmeside. 

 

Vi har deltatt på stevner følgende steder: Sarpsborg, Hokksund, Sandefjord, Mandal, 

Fyresdal, Modum, Drammen, Oslo, Bergen, Heistad, Kristiansand, Varberg i Sverige, 

Porsgrunn, Thisted i Danmark, Skien, Kongsberg, Tønsberg, Stavanger og Bergen 

Treningsleirer: 

Poseidon har deltatt på 5 treningsleirer i 2016 i tillegg til ekstratrening i Heistadhallen. 

 Nørresund, Danmark i vinterferien - arrangert av TiT, A og Elite deltok. 

 Bulgaria, NM-leir sommer – arrangert av OI 

 Rjukan, oppstarts leir – arrangert av Poseidon, A og Elite deltok. 

 Løkken i Danmark, høstferien – arrangert av TiT, A og Elite deltok 

 I tillegg har det vært arrangert intensiv juletrening hjemme for A, Elite og B 

 Hjemme-samling for B partiet i vinterferien med trening og sosialt i Heistadhallen 

 

 

SK Poseidon har arrangert Grenland Tyr Cup og Poseidon TYR Cup også i 2016 med stor 

suksess og godt økonomisk resultat. Fokuset de neste årene er å utvikle stevnene våre til å bli 

enda bedre.  

 

Vi har fått 19 nye svømmere på C, 15 nye svømmere på B, 6 nye svømmer på A og 4 nye 

svømmere på Elite. Totalt har antall svømmere på treningspartiene sunket fra 72 til 67 

svømmere. 

 

SK Poseidon ser en positiv utvikling med økt deltakelse i norske mesterskap i 2016, spesielt 

med flere stafett-deltagelser i Norske mesterskap, og mange kvalifiserte svømmere til 

Nordsjøstevnet i november. 

 

 

Av viktige mesterskap har vi deltatt på følgende:  

 

NM kortbane Senior i Stavanger svømmehall 10-13 mars 2016 

Navn Øvelse Tid Forsøk Finale 

Ingelin Lima 50 Fri 26,77 15  

50 Butterfly 28,30 9  

100 Medley 1.04,92 8  

50 Rygg 29,41  4 

100 Rygg 1.03,37  5 

Casper Buan Helgesen 50 Bryst 30,77 26  
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Årsklassemesterskapet i Mandal 01-04 april 2016 

Navn Øvelse Tid Plassering 

Mats Andersen 400 Fri 4.06,28 3 

200 Rygg 2.14,53 9 

200 Bryst 2.31,69 5 

100 Butterfly 1.00,08 4 

200 Medley 2.11,03 4 

Sammenlagt i klassen   4 

Kristine Johnsson 400 Fri 4.45,65 13 

 200 Rygg 2.41,48 19 

 200 Bryst 2.52,56 16 

 100 Butterfly 1.16,09 21 

 200 Medley 2.35,12 18 

Sammenlagt i klassen   17 

 

 

NM langbane senior og junior i Kristiansand 14-17 juli 2016 

Navn Øvelse Tid Plassering 

Jr 

Plassering 

Sr 

Finale 

Ine Marie Andersen 50 Butterfly 28,96 10   

Mats Andersen 400 Fri 4.14,00 11   

200 Fri 2.00,26 15   

200 Butterfly 2.14,89 14   

Casper Buan Helgesen 50 Bryst 31,69  12  

Stine Marie Karlberg 100 Rygg 1.11,69 22   

50 Bryst 35,49 24   

100 Bryst 1.18,28 18   

200 Bryst 2.50,64 16   

50 Rygg 32,82 22   

Ingelin Lima 50 Fri 27,36 9   

100 Butterfly 1.06,16 12   

100 Fri 1.00,07 9   

50 Butterfly 28 2   

50 Butterfly 28,09  5 x 

50 Rygg 31,99 17   

Eirik Nielsen 100 Fri 53,26  6  
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Navn Øvelse Tid Plassering 

Jr 

Plassering 

Sr 

Finale 

50 Butterfly 25,64   6  

50 Fri 24,77  11  

100 Butterfly 56,73  7 x 

50 Bryst 31,44  11  

Poseidon G1 

Eirik Nielsen 

Mats Andersen 

Anders Valdar 

Casper Buan Helgesen 

4x100 Fri 3.42,52  11  

Anders Valdar 

Casper Buan Helgesen 

Eirik Nielsen 

Mats Andersen 

4X100 lag 

Medley 

4.16,14  11  

Poseidon J1 

Stine M. Karlberg 

Kristine Johnsson 

Ine Marie Andersen 

Jonette K. Pflug 

4x100 lag 

Medley 

4.43,78 16   

Stine M. Karlberg 

Ine Marie Andersen 

Kristine Johnsson 

Edle I Vidnes 

4x200 Fri 9.13,93 9   

Ine Marie Andersen 

Stine M. Karlberg 

Jonette K. Pflug 

Edle I. Vidnes 

4x100 Fri 4.17,82 15   

 

 

Nordsjøstevnet Stavanger 04-06 november 2016 

Navn Øvelse Tid Plassering 

Ine Marie Andersen 100 Rygg 1.09,40 11 

50 Butterfly 29,16 4 

100 Fri 1.03,28 31 

100 Butterfly 1.05,77 4 

200 Rygg 2.31,75 11 

100 Medley 1.11,05 13 

50 Fri 27,7 10 

50 Rygg 31,68 8 
Mats Andersen 200 Butterfly 2.10,21 4 
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Navn Øvelse Tid Plassering 

400 Fri 4.06,95 6 

50 Butterfly 27,58 10 

100 Fri 54,05 2 

100 Butterfly 1.00,09 5 

200 Fri 1.56,02 3 

100 Medley DISK  

200 Medley 2.10,53 7 

50 Fri 25,36 14 
Via Bekkevik 50 Bryst 39,64 23 
Kristine Johnsson 50 Bryst 34,59 7 

100 Bryst 1.15,93 6 
Stine M Karlberg 100 Rygg 1.09,05 14 
 50 Butterfly 30,62 24 
 200 Bryst 2.46,20 7 
 200 Rygg 2.24,85 7 
 50 Bryst 34,81 11 
 100 Bryst 1.16,21 10 
 50 Rygg 31,89 12 
Øystein Kvandal 50 Rygg 31,39 23 
Jonette Kristiansen Pflug 50 Bryst 36,29 22 
 50 Fri 28,44 27 
 100 Bryst 1.20,91 28 
 50 Rygg 32,68 21 
Lucas Rennesund 50 Rygg 32,24 16 
 400 Fri 4.30,19 9 
 100 Rygg 1.10,13 13 
 50 Butterfly 30,35 22 
 100 Fri 1.01,27 19 
 200 Bryst 2.48,04 11 
 100 Butterfly 1.07,57 15 
 200 Rygg 2.27,07 12 
 50 Bryst 35,17 9 
 50 Fri 27,94 20 
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UM og junior NM i Bergen 17-20 november 2015 

Navn Øvelse Tid Plassering 

UM 

Plassering 

Jr NM 

Finale 

Ine Marie Andersen 
 

50 Butterfly 29,16 8   

100 Rygg 1.09,80 13   

50 Fri 27,92 19   

100 Fri 1.01,09 18   

100 Butterfly 1.04,97 6   

Mats Andersen 400m fri 4.04,03 5   

100 Butterfly 58,99 7   

200 Butterfly 2.10,70 7   

100 Fri 53,83 8   

200 Fri 1.55,24 7   

50 Fri 25,04 15   

200 Medley 2.08,80 4   

200 Medley 2.08,83  8 x 

Kristine Johnsson 50 Bryst 34,61 12   

100 Bryst 1.15,86 12   

Stine Marie Karlberg 
 

50 Bryst 34,36  16  

200 Rygg 2.24,10  5  

100 Rygg 1.07,69  11  

100 Medley 1.09,49  19  

50 Rygg 31,31  15  

200 Bryst 2.45,47  13  

Jonette K. Pflug 50 Rygg 32,35 18   

Poseidon G1 jr. 
Anders Valdar 
Magnus Rasmussen 
Mats Andersen 
William Skjærum 

4*50 Lag 
medley 

1.53,83 11   

Poseidon G1 jr. 
Fredrik Frantzen 
Anders Valdar 
William Skjærum 
Magnus Rasmussen 

4*200 Fri 8.10,93  15  

Poseidon G1 jr. 
Anders Valdar 
Mats Andersen 
Magnus Rasmussen 
William Skjærum 

4*200 Fri 8.06,35 5   
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Navn Øvelse Tid Plassering 

UM 

Plassering 

Jr NM 

Finale 

Poseidon J1 jr. 
Stine Marie Karlberg 
Kristine Johnsson 
Ine Marie Andersen 
Jonette K. Pflug 

4*50 Lag 
medley 

2.02,04  14  

Poseidon J1 jr. 
Edle I. Vidnes 
Kristine Johnsson 
Ine Marie Andersen 
Jonette K. Pflug 

4*50 Lag 
medley 

2.02,62 5   

Poseidon J1 jr. 
Stine Marie Karlberg 
Edle I. Vidnes 
Jonette K. Pflug 
Ine Marie Andersen 

4*100 Fri 4.04,16  14  

Poseidon J1 jr. 
Jonette K. Pflug 
Ine Marie Andersen 
Edle I. Vidnes 
Kristine Johnsson 

4*100 Fri 4.07,90 11   

Poseidon J1 jr. 
Edle I. Vidnes 
Kristine Johnsson 
Ine Marie Andersen 
Stine M. Karlberg 

4*100 Lag 
medley 

4.27,93  11  

Poseidon J1 jr. 
Edle I. Vidnes 
Kristine Johnsson 
Ine Marie Andersen 
Jonette K. Pflug 

4*100 Lag 
medley 

4.30,35 5   

 

Representasjon i 2016 

Mats Andersen deltok for Norge i Nordisk Ungdomsmesterskap i Tampere i Finland 9.-10. 

Juli 2016. Mats svømte individuelt 100 m fri, 200m fri og 400m fri med beste plassering på 

200 m fri der han ble nr 6. Mats svømte også på laget 4*200 m fri som tok en bronsemedalje 

for Norge. 
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Porsgrunn 12. mars 2017 

Styret i SK Poseidon 
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