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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 i
Kjølneshallen 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: TURBO (Team, utviklende, Respektfulle,
Bevisste og optimistiske).

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 2020 har styret hatt følgende sammensetning:
Leder:
Merethe Pepevnik (*)
Nestleder:

Bård Dalene (*)

Kasserer:

Mona Vinje Olsen og Stian Vinje Olsen

Sportslig leder:

Erik Pedersen

Sekretær:

Lena Karoliussen/Siri Gunnes

Styremedlem:

Signe Pedersen

Styremedlem:

Rune Kristiansen (*)

Styremedlem:

Benedikte Pflug

Varamedlem:

Susanne Hansen

Varamedlem:

Camilla Aasland (*)

(*) Merethe Pepevnik ønsket permisjon fra februar til juni 2020. I den perioden var
Bård Dalene: Leder
Rune Kristiansen: Nestleder
Camilla Aasland: Styremedlem
I juni trakk Siri Gunnes seg og i august trakk Erik og Signe Pedersen seg fra styret.
Etter dette var:
Rune Kristiansen: Nestleder
Bård Dalene: Sportslig leder
Susanne Hansen: Styremedlem
Styret vurderte at det ikke var nødvendig med suppleringsvalg for resten av året, iom at
styret etter årsmøtet 2020 hadde vesentlig flere medlemmer enn det tidligere har vært
tradisjon for.
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Valgkomite:

Trine Nordby/Emil Kvitnes/Marte Helmet Holmsve
Vara: Dario Kayial

Kontrollutvalg:

Andreas Skoe Cederquist og Thor Eystein Nordby

Styrets arbeid
I februar 2020 ble et nytt styre for SK Poseidon etablert, med 5 styrerepresentanter fra det
forrige styret sammen med 7 nye. Konstitueringen av styret for 2020 innebar igjen mange
fikk nye roller. I tillegg hadde vi frafall av et styremedlem som sluttet i juni, og to
styremedlemmer som sluttet i september. Disse ble altså valgt å ikke erstattes siden styret
var ekstra stort. Varamedlemmene har også vært inkludert hele året.
Året 2020 har vært et annerledes år sterkt preget av Covid og mye usikkerhet både i
konkurranse og trening. Det har likevel 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 er viktig
å stadig søke etter flere ressurser slik at det blir mindre på enkeltpersoner.
Det har i 2020 vært avholdt 14 styremøter og diverse arbeidsmøter.
De mest kritiske sakene styret har håndtert i 2019 er:
●
●
●

Treningsarena og tider/muligheter
Økonomi
Svømmeskolen og det å bygge bredde

Klubben har vært igjennom viktige, omveltende prosesser som har krevd stort frivillig
engasjement og masse arbeid. Styret har målrettet fulgt klubbens virksomhetsplan og
handlingsprogram. Følgende kan nevnes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Forberedelser til NM har tatt en del tid og ressurser i 2020, dessverre ble det
kansellert grunnet Covid. Poseidon er forberedt og klare til å ta NM, mulig det blir i
april eller da i november 2021 igjen.
Stort fokus på treningsleire hjemme til lav kost i 2020. Mange har bidratt til det
sosiale, og trenerne til et godt sportslige opplegg
Poseidon har deltatt på UM i Tromsø
Poseidon har deltatt på Norsjøstevnet i Stavanger i oktober 2020
Trenere har jobbet hardt og kvalifisert 17 svømmere til UM (5)/Jr NM(7)/SrNM(9)
Poseidon hadde ca. 15 svømmere kvalifisert til LÅMØ
Ny trener på B og C: Tomasz Sobek
Ny svømmeskoleansvarlig Tomasz Sobek
Igjen endret stevnestruktur, Poseidon har gått ut av Jaked cup, men kjører to stevner
i hhv januar og september fast.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ønsker fortsatt og utvikle inkluderingsminister, dessverre har dette ikke hatt fokus i
2020
Målrettet arbeid for å søke på midler til familier som av ulike årsaker trenger bistand
(som en del av inkluderingsarbeidet)
Positivt økonomisk årsresultat har vært viktig og er oppnådd igjen. Denne gangen
også med en god bankkonto å gå videre med. Mye arbeide fra styret mhp
kompensasjonspakker og Covid.
Vanskelig med dugnader i 2020, men vi har klart noen som potet dugnad, innsamling
på facebook, enjoy og antibac.
Onsdagssvøm og samarbeide med kommunen fortsetter
Hovedtrener har fokus på LÅMØ/UM
Dugnadspoeng vurderes fortsatt, men har ikke vært i fokus
Stadig oppdatering av ny hjemmeside og påmeldingsløsning (MinIdrett)
Våre verdier: TURBO er videreutviklet av trenere og utøvere. Disse finnes i
Virksomhetsplanen.

Av andre driftsmessige oppgaver som styret har hatt fokus på og arbeidet med i 2020 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 2 ansatte trenere og 9 instruktører som jobber en
eller flere dager pr uke, i tillegg til verdifull dugnadsinnsats fra foreldre.
Etablert elektronisk medlemsregister i tråd med NIFs pålegg.
Styret har jobbet med å bedre klubbens rapporteringsrutiner og økonomiske styring
løpende gjennom året.
o KID er innført
o Betale startavgift i Min Idrett
o Daglig drift av klubben med fokus på en sunn økonomi
o Styret har sendt søknader om diverse støtteordninger til familier som av ulike
årsaker trenger bistand
Oppfølging av media for å sikre klubbens synlighet og profilere våre sponsorer i
lokalavisene i Telemark.
Opprettholder bruk av Spond som informasjonskanal ved at hvert parti har fått en
lukket gruppe der foreldre og svømmere er medlemmer, og en felles
Arbeid med å skaffe sponsorer til klubben og til våre stevner, blant annet avtale med
hovedsponsor: Eramet, Megaflis og Sparebank1
Arrangert Telemark svøm og Jaked cup
Organisert reiser og opphold til både stevner og leirer.
Foreldremøter på alle partier.
Videreført samarbeidet med Toppidrettsgymnaset i Telemark basert på
samarbeidsavtalen fra 2015
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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 et 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 ikke er så aktiv. Her må vi på sikt gjøre tiltak
for mer aktivitet. Dette er en gruppe som er utrolig viktig for hele klubben. De kan med
enkle grep være med på å rekruttere både barn og foreldre inn i klubben. Dette har
selvfølgelig vært veldig utfordrende i 2020 hvor Covid-19 har satt en stopper for utvikling.
Poseidon har ingen problemer med å kunne endre dette. Vi har en god kultur for å engasjere
medlemmene. NB! Grasrota er en ekstrem viktig bidragsyter.

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, pr 31.12.2020, 6 autoriserte kretsdommere og 2 forbundsdommer og
1 sertifisert starter.
Svømmeklubben forsøker stadig å rekruttere 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.
Pr 31.12.2020 hadde klubben to ansatte trenere: To i 100% stilling. Glenn er hovedtrener og
Tomasz er trener for C og B parti + ansvarlig for svømmeskolen. I tillegg har vi ca. 20
instruktører rullerende.
SK Poseidon rekrutterer trenere også blant eldre svømmere (over 16 år) i tillegg har vi stort
fokus på rekruttering av instruktører til svømmeskolen. De som blir vurdert å være egnet til
å bli trener/instruktør får tilbud om trener/instruktørkurs. Ved å bidra som trener får man
brukt sine kunnskaper og erfaringer innen svømmemiljøet, også om man ikke selv satser
videre som aktiv svømmer.
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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.
Som alt annet i klubben, har også kurstilbudet vært preget av korona-pandemien og derfor
vært vesentlig redusert.
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 4 år og oppover som ønsker å lære å svømme. SK
Poseidon tilbyr to trinn; nybegynnere 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 2 trinn,
Trinn 1:
Vann, Hval, Skilpadde, Pingvin og Selungen merket.
Trinn 2:
Sel, Sjøløve, Delfin og Haimerket.
Klubben jobber hardt 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 710 års alderen, gjerne fordelt noenlunde likt på kjønnene.
2020 har vært et noe spesielt år for svømmeskolen med mye nedstengninger. Etter en del
utskiftninger i styret og ny svømmeskoleansvarlig har 2 personer fra styret gått inn for å
administrere skolen, sammen med Tomasz Sobek (ansavrlig).
Året har også vært utfordrende i forbindelse med pandemien og svømmeskolen har måtte
stenge 2 ganger over en 4-5 ukers periode. Men alle har fått fullført sine kurs når det ble
åpning for det. All kursvirksomhet foregår nå i det nye Kjølnesbadet hvor vi trives veldig
godt. Til tross for utfordringene har vi sette en betydelig forbedring av kvalitet på
svømmeskolen som også gir utslag på antall utøvere og økonomisk resultat.
Det ble i 2019 solgt ca 240 svømmekurs.
Alle instruktører har resertifisert Livredningssertifikat.
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Stevner og sportslig aktivitet
Klubben har i dag et Elite, A, B og C - parti. Partistrukturen omfatter alt fra svømmere som
satser på svømming som konkurranseidrett til utøvere som ønsker å ha svømming som en
fritidsaktivitet hvor de kan utvikle og forbedre sine svømmeferdigheter.
Har i løpet av 2020 også etablert et ungdomsparti. Dette for å ha et tilbud til ungdom som
bruker svømming til trening og ikke konkurranse.
Alle opptak til og forflytning mellom treningspartier gjøres av ut fra trenernes faglige
vurdering.
I tillegg til dette tar hovedtrener/trener initiativ til jevnlige samtaler med utøverne, enten
en-til-en situasjon eller i grupper.
Hovedtrener har en koordinerende og helhetlig faglig rolle i forflytning mellom partiene.
Grunnet utfordringer med Covid-19 i 2020 har det vært lite rekruttering til C-parti. Vi har
dessverre mistet mange medlemmer grunnet lite aktivitet/nedstenging av
Porsgrunnhallen/Heistadhallen/kjølnesbadet. Mot slutten av året 2020 tok styret og trenere i
felleskap en avgjørelse på at vi skulle flytte over 8 stk fra svømmeskole til C-parti grunnet at
vi var bekymret for den sviktende rekrutteringen.

Sportslig utvalg
Sportslig utvalg i desember 2020 består av følgende:
Hovedtrener:
Trener B- og C:
Trener TTaG:
Sportslig leder:
Oppmann:
Bookingansvarlig:

Glenn G. Cudmore (alle partier)
Tomasz Sobek
Lars Kristian Allum
Bård Dalene
Janne Helmet
Ingerid Heggelund
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Treningsleir/Stevner og regionslag
Stevne og leire for 2020 har blitt veldig redusert grunnet Covid-19.
Klubbens svømmere har deltatt på ulike lokale, regionale og nasjonale stevner i ulike deler
av Norge. Klubben har deltatt på veldig få stevner i 2020 grunnet Covid.
I tillegg kommer deltagelse på UM i Tomsø. Deltakelsen i de ulike stevnene reguleres av
klubbens terminliste som finnes på klubbens hjemmeside.
Treningsleire:
Poseidon har i 2020 ikke arrangert noen leire grunnet Covid 19, men vi har i perioder som
høstferie og juleferie prøvd å skape en atmosfære som kunne minnes en følelse/opplevelse
av leiraktivitet. Her var det engasjerte foreldre som stilte med mat og drikke på treningene.
God dugnadsånd.
•
•
•

Vinterferien ble hjemmeleir – for Elite, A og B-partiet, mens de på TTG reiste til
Florida
Høstferie ble hjemmeleir – for Elite, A og B-partiet.
Juleferie ble hjemmeleir – for Elite, A og B-partiet.

Stevner:
Poseidon har arrangert 1 hovedstevne i 2020. Det var Jaked Cup i januar. Dette var en
veldig stor suksess med nesten 450 svømmere og nesten 2.100 starter. En fantastisk
opplevelse å kunne arrangere vårt første stevne i vår nye svømmehall Porsgrunnsbadet.
Vi arrangerte også Telemarksvøm i September, men dessverre med mye færre deltakere.
Mye av grunnen var at mange var skeptiske grunnet Covid.
I tillegg har vi også tross nedstenging sørget for at våre Elite, A og B har utøvere har kunnet
teste seg ut på 3 stk Poseidon Klubb Cup stevner. Ble mottatt veldig positivt og mange
presterte på personlige rekorder + at flere klarte også krav til blant annet til nasjonale
mesterskap.
Beklageligvis ble det Norske Mesterskap i svømming avlyst grunnet Covid-19. Arrangør skulle
vært Poseidon Svømmeklubb.
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Regionslag:
Til nysatsningen hos NSF med regionslag hadde klubben ved første samling 3 stk kvalifisert.
I løpet av 2020 har vi fått enda 3 stk som er kvalifisert. Pr 31.12 er følgende utøvere sjekket
inn på regionslaget:
• Peder Henriksen
• Richard Kayial
• Erik Vinje Olsen
• Samantha Pepevnik
• Julian Rennesund
• Leon Magnusson er kvalifisert, men kvote fylt før kvalifikasjonskrav oppnådd

Til UM i Tromsø i oktober hadde klubben 5 kvalifiserte utøvere: Peder Henriksen, Leon
Magnusson, Sebastian Pedersen, Samantha Pepevnik og Julian Rennesund. Kan nevne 5
topp 10 plasseringer + 3 nye nasjonale krav. (Junior NM)
Peder Henriksen er debutant, han prestere meget sterk på alle stafetten med tider langt
under personlig rekord. Individuelt ble det pers på 2 av 3 øvelser, spesielt 50m fri var veldig
solid og stor forbedring, det skjedde til tross for ett subpar startstup som er nøkkel til
maksimal fart i denne turbo øvelsen. En absolutt godkjent debut og fått med seg viktig
erfaringer for fremtidig rask svømming.
Leon Magnusson er også debutant i dette mesterskapet, han gjør veldig sterke etapper på
alle stafetten og viser stor ro under press. Individuelt hadde han en øvelse, setter pers med
nesten sekundet på favoritt øvelsen sin 100m bryst og kan reise hjem mange erfaringer
rikere og økt motivasjon til å ta enda flere steg videre.
Sebastian Pedersen deltok i sitt andre UM. Vært gjennom en tung periode med skulder
utfordringer og motivasjon, men skal ha honnør for å tørre trå til i alle løpene sine og pushe
seg til grensa for laget. Dette satte hele laget stor pris på.
Samantha Pepevnik, hadde en utfordrende 2019 sesong, og 2020 ble som ett lite comeback
å regne. Tidlig i sesongen kom noen etterlengtet perser, hun klarte å holde formen inn i UM,
dog ble UM preget av mesterskaps nerver, men hennes store rekordforbedring på 100IM
viste at hun hadde mye på lager og i rute til årets hjemmebane NM i Porsgrunn. Spesielt
ryggsvømmingen har tatt steg videre og vi gleder oss til å se hva hun kunne få til der. Topp
6 plassering i Jr.NM må være ett naturlig mål!
Julian Rennesund deltar i sitt andre UM. Solid innsats og sterke prestasjoner på stafetter,
økte nok presset litt ekstra på de individuelle øvelsene, pers på 2 av 3 øvelser er bra. Hans
veldig sterke 50m fri og første gang under 25.0 skapte stor jubel i laget. En spennende
utøver som har høy standard teknisk og mye fart lover bra inn mot hjemmebane NM.
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Stafettene som allerede er nevnt var veldig gledelige, der svømte gutte-laget seg opp på
resultat lista og hadde som lag enorme forbedringer. Vi håper det ga resten av laget hjemme
god motivasjon til å jobbe ekstra hardt slik at vi kan stille enda flere og sterke lag i
fremtiden. En jente stafett må vi jobbe hardt for å få med til fremtidige mesterskap.
Kvalifisert til NM hadde vi følgende svømmere:
Ine Andersen (Sr)
Kaisa Helmet Dalene (Jr)
Peder Henriksen (Jr)
Kristine Johnsson (Sr.)
Didrik Næss (Sr. og Jr)
Eirik Vinje Olsen (Sr. og Jr)
Samantha Pepevnik (Sr. og Jr.)
Jonette K Pflug (Sr)
Julian Rennesund (Jr)
Lucas Rennesund (Sr og Jr)
Anders Valdar (Sr)
Edle Vidnes (Sr)

Vi gratulerer alle svømmerne for gode oppnådde resultater, og spesielt gly er det å se nye
svømmere med NM krav! Dette har de jobbet hardt for.
Under målsettinger i gjeldende virksomhetsplan står det at «klubben skal ha 5-6 svømmere
kvalifisert for individuelle øvelser under UM/jr-NM». For 2020 klarte vi målsetningen tross
mangelfull trening grunnet Covid-19.
Virksomhetsplanens målsetting er at «75% av svømmere mellom 10 og 16 år skal være
kvalifisert til LÅMØ.» I 2020 kvalifiserte nesten 90% av utøverne i aldersklassen seg. Målet
ble oppnådd. Dette er en oppadgående trend i forhold til tidligere år.
Videre arbeid med de yngre utøverne er nøkkelen til fortsatt økt deltagelse, som i seg selv er
et mål. Stor deltagelse til LÅMØ gir god gro-bunn for utøvere som senere kan hevde seg i
nasjonale stevner. NB! LÅMØ 2020 ble ikke arrangert grunnet Covid-19.
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Året oppsummert under et har vært veldig spesielt for Poseidon, men også hele idretts
Norge. 2020 har stort sett vært preget av nedstenging grunnet Covid-19. Dette har gitt
veldig redusert aktivitet på treningsfeltet og stevnedeltagelse. Det imponerende i totalen er
at den personlige fremgangen for utøverne har vært veldig stabil. For både trenere og
utøvere har 2020 vært en stor utfordring i forhold til motivasjon. Der har hovedtrener vært
veldig dyktig på å finne alternative måter til å gi optimal trening til enhver tid. Samtidig har
det vært stort fokus på teamsamarbeid og ikke minst det at utøvere skal se verdien i
hverandre. Her har det til tider vært litt utfordringer internt i miljøet. Hovedtrener og
Sportslig leder har fra september/oktober hatt stort fokus på dette og utført små samlinger
hvor alle svømmere har vært fysisk til stede og blitt utfordret på bevisstgjøring og
ansvarliggjøring av sine handlinger. Sportslig leder og hovedtrener hadde planer om en
kontinuerlig oppfølging i sammen om dette, men dessverre så har Covid-19 gjort det
vanskelig. Hovedtrener har på treningen prøvd så gått han kan å følge nøye med på
gruppesynergien. Totalt sett er det en positiv utvikling, men dette må følges opp
kontinuerlig. Så fort det åpner opp for allmennheten vil Sportslig leder og hovedtrener kjøre
nye arrangementer hvor vi møter alle svømmere til fysiske samlinger.
Hovedtrener har et helt klart budskap til klubben. Fokuset i 2021 må være Svømmeskole,
rekruttering av instruktører. I tillegg er det utrolig viktig at vårt C-parti får stort fokus. Målet
til hovedtrener er at tallet på barn/ungdom på et C-parti skal være ca 35 stk innen utgangen
av 2021. Håpet er da at B-gruppen har justert seg opp til ca 20 utøvere og A/Elite forblir på
samme nivå.
I tillegg har både Tomasz og Glenn et stort ønske om at vi jobber for å kunne få
foreldrekontakter på hvert parti. De ser viktigheten av at blant annet nye foreldre blir godt
mottatt og ivaretatt når deres barn stiller opp på et C-parti for første gang. Her må vi lage et
enkelt velkomstsystem/pakke.
Ved årsslutt 31.12.2020 har SK Poseidon 16 aktive svømmere på C-partiet, 12 svømmere på
B-partiet og 18 stk svømmere på A- og Elitepartiet.
Totalt har antall svømmere på treningspartiene sunket noe sammenliknet med de
foregående år. Grunnen er selvfølgelig Covid 19 pluss at vi hadde 5 stk svømmere til
sommeren 2020 som avsluttet sin svømmekarriere.
Til slutt takker vi TTG for godt samarbeide i 2020. Gjennom dette samarbeide med TTG har
vi to svømmere som er blitt en del av vår Poseidon-familie, selv om de svømmer for sine
respektive klubber:
Lucas Paturel fra Farsund svømmeklubb
Matias Solvik fra Horten svømmeklubb
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