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1. Visjon, verdigrunnlag, virksomhetside og mål 
 
Visjon 

• Vår visjon er å være en klubb for alle. 
 
Verdigrunnlag 
De verdiene klubben tror på og holdningene som driver oss er: 

• samhold – mestring – respekt 
 
Virksomhetside 
Klubben skal tilby grunnleggende opplæring gjennom barnehagesvømming og svømmeskolen og 
andre kurs for barn, ungdom og voksne. Tilrettelegge og motivere for konkurransesatsing for de som 
ønsker å utvikle eget potensial. Tilrettelegge et tilpasset aktivitetstilbud i et godt klubbmiljø for alle 
medlemmer.  
 
 

2. Verv 
 
Styret 2021 
Leder                                 Enok Kobbevik                       Valgt ut 2021 
Nestleder                         Christin Pedersen                    Valgt ut 2021 
Styremedlemmer            Frank Herman Wik          Valgt ut 2021 
    Maria Aakernes           Valgt ut 2021 
    Yngve Foraas                        Valgt ut 2022 
    Trond Røren                              Valgt ut 2021 
    Janne Muri                       Valgt ut 2022 
Varamedlemmer             Olav Myklebust                         Valgt ut 2022 
    Anders Bruvoll                               Valgt ut 2021 
Utøverrepresentant        Eirik Bjørnevik                        Valgt ut 2021 
 
 
Valgkomité   
Leder              Trond Hoel 
Medlem         Cathrin Remøy 
Medlem         Svein Terje Aure 
Vara                Anders Beite 
 
Revisor 
Moa Revisjon  
 
Kontrollkomite 
Medlem   Arve Vaslag 
Medlem   Hans Fredrik Furstrand 
Vara    Gunnar Hatlebakk 
 
Medlemmer med tillitsverv utenfor klubben. 
Janne Muri sitter i Norges Svømmeforbund sitt Parautvalg for perioden 2019-2022 
Enok Kobbevik sitter i styret i Møre og Romsdal Svømmekrets 
Cathrin Remøy sitter i styret i Ålesund Idrettsråd.  

 



 

Dommere 
 

Kretsdommere Forbundsdommere 

Øivind Schrøder Knut Pettersen 

Laura Myklebust Trond Røren 

Enok Kobbevik Arve Vaslag 

Gunnar Hatlebakk  

Kåre Kvalsund  

Heidi Elin Haram  

Håkon Teigland  

Anne Marita Vågan  

Ketil Aakernes  

 

Æresmedlemmer i Aaslk 
Arild Rypdal  1934  
 
 
Medlemstallet  
Medlemstallet for AaSLK var ved årsskiftet 2021/2022 på 1096 stykker. Dette inkluderer aktive 
utøvere, Masters, para-gruppene, stup, barn og voksne på svømmekurs samt andre medlemmer 
og trenere. Foreldre er ikke tatt med da de ikke ble tatt med fra Team Unify systemet inn i 
Tryggivann systemet, som ble gjort sen sommer 2021. Disse vil bli tatt med i 2022. 

- 982 deltakere Tryggivann: svømmeskolen, stup, Para kursgruppe og andre kurs  
- 114 for konkurranse avdelingen, Para treningsgruppe og Master. 

 
 

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre 

Totalt 

Totalt           153 776 78 8 81 1096 

 
 

3. Styrets arbeid 

 
Det har vært et utfordrende år ift korona situasjonen. Styret har avholdt 10 ordinære styremøter. 
 

Alle medlemmer i styret har vært involvert i ulike funksjoner og oppgaver. 
 
Styret vil takke daglig leder, trenere og instruktører for innsatsen gjennom et utfordrende år. 
Klubben har arbeidet med å opprettholde høy aktivitet og godt arbeid, selv med kortere perioder 
med nedstenginger. Dette har ført til at klubben har klart seg godt gjennom et utfordrende år.  
 
Styret vil også takke klubbens foreldre for dugnadsjobbing ved stevner og bidrag i ulike funksjoner 
som gjør at klubben kan gjennomføre egne stevner.  
 
Arbeidsmiljø 
Klubben har nå 3,2 faste ansatte og 4 ansatte på timer. Totalt har klubben ca. 4,6 årsverk 
Styret mener at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. 
 
 
 

 



 

4. Svømmeskole og kursaktivitet 
 
Svømmeskolen 
Svømmeskolen har hatt flere korte nedstenginger som har påvirket omsetning for 2021. 
Svømmeskolen har opprettholdt antall medlemmer og har hatt høy aktivitet i perioden den har vært 
i drift. Klubben har svømmeskole på Moa, Ellingsøy, Aspøy, Blindheim og Ørskog, slik at det drives 
svømmeskole på 5 svømmebasseng. Hvert basseng har en hovedinstruktør som har ansvar for 
instruktører og kvaliteten på bassenget. Blindheim var stengt ned hele høsten og har påvirket 
negativt på økonomien.  
 
Klubben har hatt utfordringer ift skolering av instruktører, pga korona restriksjonene, vi har nå på 
slutten av året. egen instruktør i klubben som kan kurse opp nye instruktører. Vanligvis gjennomfører 
klubben instruktør kurs for nybegynnere og viderekomne instruktører både vår og høst, men pga 
korona restriksjoner fikk klubben kun gjennomført ett kurs for nybegynnere i oktober 2021. Klubben 
har hatt en del frafall av instruktører, men har jobbet godt med å rekruttere inn nye, og har derfor 
hatt et godt grunnlag for en god gjennomføring av svømmeskolen i 2021. Klubben har ikke 
problemer med å rekruttere nye instruktører. Her er det stor pågang og de som tar kontakt er som 
oftest venner av nåværende instruktører. 
Klubben har hatt 46 aktive instruktører og hovedinstruktører. 
 
Barnehagesvømming 
Barnehagesvømmingen har holdt til på Bybadet med oppstart medio Januar. Det er tre instruktører 
som gjennomfører kursene, og det har også vært en stor suksess i 2021. Stort sett fulle kurs og gode 
tilbakemeldinger fra barnehagene. Over 1256 barnehage barn plasser i fra ca. 44 barnehager har 
deltatt i 2021. Barnehagene kommer fra Ålesund, Sula og Giske kommune. 
 
Svømmekurs for voksne 
Det har blitt gjennomført grunnleggende svømmeopplæring og crawlkurs for voksne på Aspøya, 
Ellingsøya og Moa. I tillegg er det en treningsgruppe for voksne på Moa.  
 
Svømmekurs for ungdommer 
Klubben har begynner og viderekomne kurs for ungdom på Moa, Blindheim og Aspøy.  

 

Svømmekurs for flyktninger 
Det ble gjennomført en runde med svømmekurs for flyktninger, samt et kurs for ungdommer i fra 
Blåkors Ungdom på vår/høsten på Aspøy. 
 
Voksenopplæring 
I samarbeid med Voksenopplæringen (Gamle Nørvøyskolen) har det blitt gjennomført grunnleggende 
svømmeopplæring på Bybadet 2 ganger i uken gjennom høsten 2021. (samarbeid med 
Homstiftelsen). 
 
Senior Svøm. 
Med midler i fra Statsforvalteren tildelt i 2020 for motvirkning av ensomhet, startet vi opp på 
Bybadet høsten 2021 et tilbud for alle fra 65 år og eldre gratis inngang, kaffe og boller på Bybadet. 
Her får alle muligheten til å svømme gratis i 25m bassenget og bruke terapi bassenget så mye de vil. 
Dette har blitt et svært populært tiltak som vi viderefører inn mot sommeren 2022. 
 

 
 
 



 

5. Konkurranseavdelingen Svømming 
 
Trenere 
Klubben har hatt følgende trenere: 

Rui Magalhães  
Ole Tom Holen 
Sebastian Klimek 
Linn Kristin Aakernes 
Julie Brunstad 

Sverre Sandanger Myklebust 
Sofie Teigland 

Frederikke Hansen 
Shelby Ramsfjell 
Selma Holmen-Grimstad  

 
Sportslige resultater:  
Se vedlegg 1, fra Rui 
 
NM Ungdom 
Se vedlegg 1, fra Rui 
 
Nordsjø, oktober/November. 
Se vedlegg 1, fra Rui 
 
Regionssamling. 
Se vedlegg 1, fra Rui 
 
Rekrutt 
Rekruttgruppen er flyttet over til svømmeskolen og består av Hai/Delfin. Dette har fungert flott,  
 
Para – svømmeopplæring og treningsgruppe 
Aalesund SLK har to aktive grupper for utviklingshemmede og funksjonshemmede.  
Para-treningsgruppe har trent to ganger i uken. (Ellingsøy torsdager og søndager på Moa). Dette har gitt 
god progresjon og gitt muligheter for å øke antall deltagere.  Det er et godt samarbeid mellom gruppene 
for Para. Klubben har hatt noen utfordringer for å erstatte tidligere trenere. Shelby Ramsfjell, Selma 
Holmen Grimstad og Astrid Pilskog er nå trener for Para gruppene.  
Para- svømmeopplæring har kurs en gang i uka på Ellingsøya, gruppen er stabil med fullt kurs.  
 
Masters 
Gruppen har 15 medlemmer. Gruppen trenes av Fred Karlsen og Frank Cromer. De trener for tiden på 
Bybadet.  
 
Stup 
I januar 2021 hadde AASLK to kurs grupper i stup på Moa. Etter sommeren var det kun en kurs 
gruppe på Moa. Bybadet har også startet stupe kurs og vi har muligens mistet noen deltakere til 
dem. Vi har nå to instruktører på opplæring i stup og håper med dette at vi kan utvide stupe gruppen 
mer etter hvert. 
 
 
 
 

 



 

6. Økonomi 
 
Årsregnskap 
Regnskapet for 2021 viser et driftsresultat på kr 53.447,- mot kr 678.646,- i 2020. I tillegg kommer 
finansinntekter på kr –1.324,- Samlet årsresultat for 2021 er på kr 52.123,-  
Klubbens egenkapital er endret fra kr 1.868.119,- til kr 1.920.242,- 
 
 

7. Klubbutvikling 
 
Klubben har hatt sine utfordringer gjennom 2021 med kortere nedstenginger og perioder uten 
konkurranser. Klubben har ikke fått jobbet så mye med klubbutvikling som den ønsket, men har klart 
å opprettholde aktivitetsnivået på tross av korona utfordringene som har vært. Vi hatt et lite frafall i 
forhold til andre klubber. Dette relaterer vi til godt miljø og god trivsel i treningsgruppene.   
 
 

8. Sluttkommentar 
 
Styret vil benytte muligheten til å takke de flotte foreldrene i klubben. Foreldre 
stiller opp og fyller sentrale roller under ulike stevner og arrangement. Klubben 
kunne ikke ha arrangert et eneste hjemme stevne uten at dere stiller opp. 
 
Vi ser fram til et godt samarbeid også i 2022! 
 
 
 
 
 
 
 

Ålesund, 22. mars 2022 
 

Enok Kobbevik 
Styreleder 
 

___________________________ 
 
Christin Pedersen 
Nestleder 
 
___________________________ 
 
Trond Røren  
Styremedlem 
 
___________________________ 
 
Frank Herman Wik 
Styremedlem 

 
Yngve Foraas 
Styremedlem 
 
___________________________ 
Janne Muri 
Styremedlem 
 
___________________________ 
Janne Muri 
Styremedlem 
 
 
Maria Aakernes 
Styremedlem 
 
___________________________ 

 
Olav Myklebust 
Varamedlem 
 
___________________________ 
 
Anders Bruvoll 
Varamedlem 
 
___________________________ 
 

Eirik Bjørnevik 
Utøverrepresentant 
______________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Vedlegg 1 
 

2021 was once again 

characterized by being an 

atypical year! There were high 

infection pressure and infection 

control measures at the 

beginning and end of the year 

that forced the cancellation of 

several competitions. 

Some good level events such as 

Bergen Swim Festival and Swim 

Open Stockholm were cancelled 

while Låmø Midt was postponed 

to September, which proved to 

be a good decision by NSF! 

The first official competition of 

the year took place in March, in 

Moa, only with clubs from the 

Ålesund area complying with the 

regulations for sporting 

competitions in force, followed 

by another in April held in 

Brattvåg. 

Meanwhile, Møre og Romsdal 

Svømmekrets, in an excellent 

decision, decided to invite all 

clubs to Krets-Svøm 2021, an 

unofficial circuit championship in 

swimming. The Swim-Circuit was 

a competition with a total of 9 

exercises during 3 competition 

weeks throughout the spring 

(April-May). 

Still with ongoing restrictions, 

NSF decided to carry out the NM 

Langbane in Bergen, where our 

club was represented by 2 

swimmers, Tuva Wik and Sverre 

Myklebust, who reached their 

personal best in long course. 

All these new initiatives had a 

very positive effect on our 

swimmers, allowing them to stay 

at the club, unlike other clubs in 

the region, and with remarkable 

competitive levels attested by 

their growing evolution. 

The 2021-2022 season started 

earlier than usual – first days of 

August - due to the Låmø Midt 

event scheduled for September. 

In this event, AASLK participated 

with 27 swimmers (11 girls + 16 

boys) – one of the biggest teams 

ever - 6 more could be included 

but for various reasons they did 

not participate, despite being 

warned! Excellent results were 

achieved in this event with 90% 

PB, three swimmers won at their 

ages – Andres Kobbevik (2005), 

Noah Kvalsund (2006) and Selma 

Kvalsund (2008), a full podium in 

the 2008 girls (plus Olivia 

Teigland and Filippa Rahnel), 

second best club behind 

Trondhjems and 6 swimmers 

qualified for ÅM (plus Storm 

Pedersen in addition to those 

mentioned above). We could 

have been 8 if it weren't for a 

disqualification (we continue to 

be heavily penalized for that) 

from Tuva Wik (2007) and a 31st 

national place from Ingeborg 

Kaldhussaeter (2005) who chose 

to compete in AdO Open Bergen. 

In the end of September while 

the 6 qualified swimmers were 

competing in ÅM - Zeekit 

Årsklassemesterskapet 2021, in 

Sandnes, others were competing 

in Bergen, in the Ado Open. 

The 6 swimmers we have 

qualified to ÅM award us as the 

club with the most swimmers in 

the Nord Region, ahead of 

Tromsø (5) or Trondhjems (4). In 

the top10 we find Selma 

Kvalsund, 5th (place of honour) 

and Noah Kvalsund, 8th, but all 

the others have improved their 

entry ranking, with substantial 

improvements in their BP! 

Meanwhile in AdO Open, where 

we were very pleased to see the 

inclusion of K3 swimmers, there 

were also good performances, 

highlighting the third place of 

Elvida Hoel (2002) in the 200m 

IM with personal best. 

Three of the four most important 

events of the year were reserved 

for the end, NM Ungdom, 

Nordsjøstevnet (North Sea Swim 

Meet) and NM Kortbane. If in the 

first two events the results were 

good and expected, the National 

Short Course proved to be 

disappointing, leading the Head 

Coach to review the work carried 

out, even though some of the 

swimmers were not in perfect 

conditions due to restrictions in 

the work previously carried out. 

However, their presence was 

considered, and the final 

decision had to do with getting 

used to the environment lived in 

these competitions! 

It should be noted that in 

Nordsjøstevnet our young 

female swimmers from 2008 did 

very well reaching several 

podiums! 

Still about competitions in 2021, 

a gladly final record, for the 

individual performances of 

Selma Kvalsund, in 100m 

breaststroke (Julelauget, 

Brattvåg) and Olve Forås in the 

200m butterfly (Namsos Cup), 

reaching the standard times for 

NM Ungdom. 



 

Fosnavåg has once again proved 

to be a good place to hold Swim 

Camps during winter holidays, 

February and autumn holidays, 

October. This last one, the 

involvement of K3 swimmers 

was also welcomed, something 

that happened for the first time! 

A final note for the 

reorganization carried out in the 

training groups (K-groups) and in 

the last levels (Dolphins and 

Sharks) of our swimming school, 

giving more space and allowing 

the use of the 25-meter pool, 

essential for its future 

development, as a result of the 

K1/K2 training groups having 

migrated to the 50m pool in 

Bybadet, on wednesdays and 

Saturdays. 

Rui Magalhães 
Head Swim Coach at 
Aalesunds SLK 
February 17th, 2022 

 


