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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 2021 har styret hatt følgende sammensetning: 
 
Leder: Merethe Pepevnik  

Nestleder: Rune Kristiansen   

Kasserer: Jane Line Johansen  

Sportslig leder: Bård Dalene 

Sekretær: Siri Losacano/Lena Korolliussen 

Styremedlem: Christoffer Clausen 

Styremedlem: Benedikte Pflug  

Varamedlem: Trine Gustavsen Norby  

Varamedlem: Ingerid Heggelund 

 

Et styremedlem trakk seg mai 2021. 

 

Valgkomite:   Stian Vinje Olsen/Mona Aamodt/Anstein Engravslia 

Kontrollutvalg: Andreas Skoe Cederkvist , Emil Kvitnes, Mona Vinje Olsen 
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Styrets arbeid  
 
I februar 2021 ble et nytt styre for SK Poseidon etablert, med 4 styrerepresentanter fra det 
forrige styret sammen med 5 nye. Konstitueringen av styret for 2021 innebar igjen at mange 
fikk nye roller. Vi hadde frafall fra et styremedlem fra slutten av mars som trakk seg offisielle 
i begynnelsen av mai. Varamedlem Trine Gustavsen Norby trådte inn fra vara som fullverdig 
styremedlem.  
 
Året 2021 har igjen vært preget av Covid i begynnelsen av året, men mer normalisert drift 
fra sommeren da det ble bestemt at barn og unge ikke skulle rammes av nedstenginger. Vi 
har kunnet gjennomføre svømmeskole med ulike begrensninger for publikum, treninger og 
stevner. Sakte, men sikkert har vi kunnet invitere tilbake publikum under stevnet vårt i 
september og NM i november. 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 er viktig 
å stadig søke etter flere ressurser slik at det blir mindre på enkeltpersoner. 

Det har i 2021 vært avholdt 9 styremøter og diverse arbeidsmøter. 

De mest kritiske sakene styret har håndtert i 2021 er: 

● NM 
● Trenersituasjon  
● Tilrettelegging under Covid 
● Økonomi 
● Svømmeskolen og det å bygge bredde 

 

Styret har jobbet aktivt i forhold til verdiskapning, kommunikasjon, atferd og holdninger 
ovenfor utøvere gjennom hele 2021. Dette er en oppfølging av arbeidet påstartet i mars 
2020. Gjennom dialog med foreldre og utøvere er det reist bekymring rundt kulturen i 
klubben, og retningen den har tatt de siste 1,5 årene.  
 
Mot slutten av året, 19.11.21, ble det avholdt et ekstraordinært styremøte angående 
trenersituasjonen. Det ble bestemt at hovedtrener (Glenn Garfield Cudmore) og styret ønsket 
forskjellige retninger, og en gjensidig avtale ble signert hvor hovedtrener fratrådte med 
øyeblikkelig virkning. 
 
Noen utøvere har i løpet av denne prosessen valgt å skifte klubb, mens andre har valgt å ta 
en pause i svømmingen da det har vært en meget krevende periode for utøverne på A og 
Elite.  
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Mål for 2021 fra virksomhetsplanen 
 
 

✓ Svømmeskolen skal ha et årlig overskudd på 30%.   
✓ Klubben skal ha et overskudd på minst 150 000 pr. år de neste 4 årene for å sikre 

god egen-kapital, deretter et årlig overskudd på 50 000 
✓ Oppsparte midler skal aldri under 500 000 på sparekonto uten å ha en plan for 

oppfylling. 
✓ Vi skal ha 10 svømmere kvalifisert for individuelle øvelser under UM/jr-NM/sr NM.  
✓ Alltid ha minst 2 utøvere i topp 6/finalist i UM. 
✓ Alltid ha 1 som er topp 6/ finalist i Jr og senior NM. 
✓ Ambisjoner om topp 6 plasseringer på stafetter i UM og jr.NM.  
✓ Vi skal skape toppsvømmere ved å ivareta bredden på B og C partiet. Vi ønsker minst 

20 nye svømmere på C hvert år, og 15 svømmere med opprykk mellom C, B og 
A/Elite pr. år 

✓ Vi skal ha 80% av svømmere mellom 10 og 16 år kvalifisert til LÅMØ (34 svømmere) 
✓ Våre trenere og instruktører skal følge Norges Svømmeforbunds anbefalinger rundt 

utdanning, og skal ivareta svømmernes tekniske så vel som sosiale utviklingsbehov. 
✓ Vi skal sørge for at svømmeskolen har et sted å gjennomføres 
✓ Vi skal jobbe med at Heistadhallen blir oppbygget 
✓ Vi skal ha en organisasjonsmodell der styret er det styrende organ, driftsrelaterte 

oppgaver skal delegeres til utvalg, og vi skal involvere flere foreldre i drift av klubben. 
✓ Vi skal innen høsten 2021 Etablere en ungdomsgruppe med minst 10barn i 

aldersgruppen 13-18 
✓ Sette opp en plan for å bygge mer bredde mellom 7-10 år 
✓ Sørge for foreldre/klubb kvelder.  
✓ Lavbudsjetts leirer/langhelger for enkelt grupper og hele klubben. 
✓ Kunne tilby senior svømmere individuelle tilpasset opplegg ved videre satsning i 

klubben. (Denne er jo litt avhengig av trener som er ansatt vil jeg påstå.) 
✓ Vi kan opprette kontakt og avtale med større klubber om hospitering og trening for 

utøvere som ønsker å fortsette utover 18-19år. 
✓ Opprette kontakt med andre klubber i Telemark og Vestfold for å kunne inngå et 

treningssamarbeide. Se på mulighetene for felles stafettlag. 
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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: 
 

● Stevne i januar 2021 ble avlyst grunnet Covid 
● Vi har gjennom 2021 kjørt 6 internstevner for å kvalifisere svømmere (grunnet covid 

har andre stevner vært kansellert, og smittesituasjonen har kun gjort at vi kan 
konkurrere med egen klubb og Skien SK) 

● Gjennomført stevne høsten 2021, dessverre med liten deltakelse grunnet Covid 
● Gjennomføring av et velorganisert NM i November 2021 med mange gode 

tilbakemeldinger fra både deltagende klubber og Norges Svømmeforbund.  
● Store endringer for utøvere og foresatte da styret i november 2021 enstemmig valgte 

å avslutte samarbeidet med hovedtrener Glenn Cudmore.  
● En ukes treningsleir i Drøbak for Elite/A og B partiet i høstferien.  
● Treningsleir i kjølneshallen vinterferie, påske og juleferie - Gjennomført 

treningsopplegg på hjemmebane i ferier uten overnatting.  
● Poseidon deltok i NM langbane med 6 Poseidon svømmere i Bergen i juli 2021 
● Poseidon deltok i UM med 5 Poseidon svømmere i oktober. 
● Poseidon har deltatt på Norsjøstevnet i Stavanger i oktober 2021 
● Deltagelse på LÅMØ på Kongsberg med 10 kvalifiserte svømmere 
● 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 solid bankkonto å gå videre med.  
● Vi har avholdt sponsorsvøm i slutten av mai der 25% av inntektene gikk til 

Rocketman. Totalte inntekter på: 68 158. Av dette går 17 040 til Rocketman. 
● Vi hadde stor suksess (veldig populær) med bambusdugnaden med en inntekt på  

60200kr  
● Dugnadspoeng vurderes fortsatt, men har ikke vært i fokus 

 

Av andre driftsmessige oppgaver som styret har hatt fokus på og arbeidet med i 2021 kan  

nevnes: 

● Sikret tilstrekkelig og nødvendig halltid til klubbens aktiviteter. 
● 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 1 ansatt trenere og ? instruktører som jobber en 
eller flere dager pr uke, i tillegg til verdifull dugnadsinnsats fra foreldre. 

● Styret har fortsatt arbeidet med gode rapporteringsrutiner og økonomiske styring 
gjennom året. 

● Oppfølging av media for å sikre klubbens synlighet og profilere våre sponsorer i 
lokalavisene i Telemark. 

● Opprettholder bruk av Spond som informasjonskanal der hvert parti har en lukket 
gruppe der foreldre og svømmere er medlemmer.  
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● Arbeid med å skaffe sponsorer til klubben og til våre stevner, blant annet avtale med 
hovedsponsor: Eramet, Megaflis, Romnes og Sparebank1  

● Organisert reiser og opphold til både stevner og leirer.  
● Foreldremøter på alle partier. 
● Videreført samarbeidet med Toppidrettsgymnaset i Telemark basert på 

samarbeidsavtalen fra 2015 der vi har bidratt med å sende våre trenere for å avlaste 
TTG trener under foreldrepermisjon.  

 
 
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 NM og våre andre stevner som er en viktig bærebjelke i 
klubbens økonomi og en forutsetning for dagens drift. Det var en formidabel innsats fra flere 
ledd, foreldre, utøvere, søsken og besteforeldre under NM.  

 
Foreldregruppe 

 
SK Poseidon har fremdeles hatt en utfordring med foreldregruppen. Det er en ikke så aktiv 
gruppe. Medlemmer fra styret organiserte en bowling kveld for B og C partiet med håp om at 
andre foreldre skulle ta initiativet til andre sosiale samlinger. Vi må 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 begynnelsen av 2021 hvor Covid-19 satt en stopper for utvikling. 
Men mulighetene har vært tilstede for foreldredeltagelse siden sommeren 2021. Vi håper i 
det nye året å kunne engasjere foreldrene mer slik at vi kan igjen danne et solid fundament 
for deltagelse og engasjement. 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 31.12.2022, 7 autoriserte kretsdommere og 2 forbundsdommer og 
1 sertifisert starter. Klubben må ha 6 sertifiserte dommere for å kunne arrangere stevner. 
 
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.  
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Pr 31.12.202 hadde klubben en ansatt trenere i 100% stilling. Tomasz er hovedtrener, og 
Xander Pepevnik og Nikoline Pflug Kristiansen hjelper til på B og C. Vi søker nå etter flere 
ressurser for å styrke B og C teknisk, samt hjelpe til på svømmeskolen. 
 
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. 
 
 
 

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 en utfordring og få gjennomført, med 2 stopper i løpet av vårkurset klart vi til slutt og 
få tatt unna 11 av 12 ganger på vårkurset før vi gikk inn i ferien 
.  
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 15 nye rekrutter opp fra kursene til C-partiet hvert år, i respektive 7-
10 års alderen, gjerne fordelt noenlunde likt på kjønnene.   
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3 personer fra styret administrerer skolen Rune Kristiansen, Benedikte Pflug Kristiansen og 
Siri Losacano, sammen med Tomasz Sobek (ansvarlig).    
 
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 2021 solgt 263 svømmekurs fordelt på 194 barn. Noe som er rekord for Poseidon 
når det kommer til svømmeskole.  
De gode resultatene på svømmeskolen har også resultert i Hai kurs, der er det satt opp 12 
plasser til de som banker på døra til C partiet. 
Alle våre instruktører har instruktør 1 og 2 kurs. (fra 14 jan) 
 

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.  

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. 

Vi har fått rekruttert 8 nye utøvere på C-partiet i 2021, som er veldig viktig og positivt. Vi har 

hatt en del overganger fra C til B og B til A, men en del har sluttet på A/Elite. Klubben 

opplever en veldig lav medlemsmasse, den laveste i alle fall siden våre målinger fra 2007. 

Covid har vært en stor del av disse problemene. 
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Sportslig utvalg 

 

Sportslig utvalg i 2021 består av følgende: 

 

Hovedtrener:    Glenn Cudmore 

Trener B- og C:  Tomasz Sobek 

Svømmeskole:   Tomasz Sobek 

Trener TTG:   Lars Kristian Allum  

Sportslig leder:  Bård Dalene 

Oppmann:   Janne Helmet 

Bookingansvarlig:   Ingerid Heggelund 

 

 

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 2021 grunnet Covid – spesiell 

vårsesongen bestod mest av interne stevner. 

 

NM Langbane Bergen juli 2021 

UM Stavanger oktober 2021 

Nordsjøstevnet oktober 2021 

NM Porsgrunn november 2021 

Bærum Open desember 2021 

 

Treningsleire: 

Poseidon har i 2021 arrangert hjemmeleire i vinterferien, påskeferien og juleferien. 

 

Høstferien reiste vi til Drøbak/Vestby 

 

Vi klarte å skape en atmosfære som kunne minnes en følelse/opplevelse av leiraktivitet på 

hjemmeleirene. Her var det engasjerte foreldre som stilte med mat og drikke på treningene. 

God dugnadsånd. 
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Stevner: 

Poseidon sparebank 1 cup i januar ble avlyst 

 

Poseidon har arrangert 1 hovedstevne i 2021. Telemark sparebank 1 svøm i september. 

Dette var et veldig lite stevne da mange klubber valgte å ikke reise under covid restriksjoner. 

Vi hadde heller ikke mulighet til å tilby overnatting, noe vi tror er en medvirkende årsak til 

lav deltakelse. 

 

I tillegg har vi også tross nedstenging sørget for at våre Elite, A og B har utøvere har kunnet 

teste seg ut på 6 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. 

 

Vi kan med stolthet si vi gjennomførte et flott NM på hjemmebane med masse frivillige og 

utøvere som stod på døgnet rund – Bra jobb alle sammen!!! 

 

Regionslag: 

Til nysatsningen hos NSF med regionslag hadde klubben 3 stk som er kvalifisert. Pr 31.12 er 

følgende utøvere sjekket inn på regionslaget: 

• Peder Henriksen 

• Richard Kayial 

• Amanda Dahl Kjendlie 

• Samantha Pepevnik 

• Leon Magnusson  

 

Til UM i Stavanger i oktober hadde klubben 5 kvalifiserte utøvere: Peder Henriksen, Leon 

Magnusson, Pål Engravslia, Samantha Pepevnik og Aurora Pflug. Kan nevne 4 topp 10 

plasseringer. 

 

Vi deltok også på 4*100 lag medley.  
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Kvalifisert til NM hadde vi følgende svømmere: 

Ine Andersen (Sr) 

Amanda Dahl Kjendlie (Jr/Sr) 

Agnes Bryne Narvestad (Jr/Sr) 

Aurora Pflug (Jr) 

Kaisa Helmet Dalene (Jr) 

Peder Henriksen (Jr) 

Kristine Johnsson (Sr.) 

Eirik Vinje Olsen (Sr. og Jr) 

Samantha Pepevnik (Sr. og Jr.) 

Julian Rennesund (Jr) 

Anders Valdar (Sr) 

Leon Magnusson (Jr) 

Arnt Oliver Andreassen (Jr/Sr) 

Vi gratulerer alle svømmerne for gode oppnådde resultater, og spesielt gøy 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 14 svømmere 

kvalifisert for individuelle øvelser under UM/jr-NM». For 2021 klarte vi 6 med nye krav. 

Grunnet mangel på stevner svømte mange med gamle krav. 

 

Virksomhetsplanens målsetting er at «80% av svømmere mellom 10 og 16 år skal være 

kvalifisert til LÅMØ.» I 2021 kvalifiserte 30% av utøverne i aldersklassen seg. Målet ble ikke 

oppnådd, og det betyr at vi må jobbe med dette i 2021 for å øke bredden. 

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.  

 

Året oppsummert under et har vært fortsatt spesielt for Poseidon, og hele idretts Norge. 

202a har stort sett vært preget av nedstenging grunnet Covid-19, og stadig endring av 

regler, brudd i treningsregimet. Dette har gitt veldig redusert aktivitet på treningsfeltet og 

stevnedeltagelse.  

http://www.skposeidon.no/
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Det har 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/Styret har hatt stort fokus på dette  

 

Styret har et helt klart budskap til klubben. Fokuset i 2022 - 24 må være Svømmeskole, 
rekruttering av instruktører, og økning av medlemmer inn på B og C partiert. C og B-parti må 
få stort fokus. Målet til hovedtrener er at tallet på barn/ungdom på et C-parti skal være ca 
35 stk innen utgangen av 2022. Håpet er da at B-gruppen har justert seg opp til ca 20 
utøvere og A/Elite øker med 6. 
 
Tomasz og styret har 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 31.12.2021 har SK Poseidon 15 aktive svømmere på C-partiet, 10 svømmere på 

B-partiet og 13 stk svømmere på A- og Elitepartiet.  

 

Totalt har antall svømmere på treningspartiene sunket ennå mer sammenliknet med de 

foregående år, og med 2020. Grunnen er selvfølgelig Covid 19 pluss at vi har hatt noen 

utfordringer internt. 

 

Til slutt takker vi TTG for godt samarbeide i 2021. Gjennom dette samarbeide med TTG 

harde vi i 2021 4 svømmere som var blitt en del av vår Poseidon-familie.  

 

Matias Solvik, Agnes Bryne Narvestad og Amanda Dahl Kjendlie svømte for Poseidon 

 

Lucas Paturel fra Farsund svømmeklubb 

http://www.skposeidon.no/

