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SVØMMEUTVALGET 2013-2016 

 

JANNE GRO NYHEIM RASMUSSEN, ARNA SLK 

  

SIVIL STATUS 

49 år, fra Arna, mor til Marina Louise (23), Magnus (21) og Mathilde 

Konstanse (15) og gift med Ulf Rasmussen. 

 ”Initiativrik, engasjert, strukturert og positiv.” 

 

SVØMMESPORTEN 

Svømming er min idrett og jeg vil gjerne bidra på min måte til å fremme svømmesporten. Jeg 

har selv vært aktiv svømmer, trener, kursinstruktør, svømmeskoleansvarlig, dommer og 

klubbleder.  Jeg har lang ledererfaring fra idretten og er vant til å jobbe i frivillige 

organisasjoner. De tre siste årene har jeg vært medlem i svømmeutvalget, der jeg har bygget 

kompetanse på ulike områder.  Jeg tror jeg kan bidra positivt i utvalget og til beste for norsk 

svømming. 

KVALIFIKASJONER 

Har vært teknisk delegert, TD fra NSF ved flere norske mesterskap. TD er med i 

planleggingen, gjennomføringen og evaluering av mesterskapet. TD sikrer at lover og regler 

blir fulgt, observerer og veileder arrangør med fullmakter delegert fra FS/NSF.  

 Har 15 års erfaring med klubbstyrearbeid i Arna SLK, med roller som hhv. Leder, nestleder, 

sportslig leder og kasserer i klubben.  Har i tillegg vært svømmeskoleansvarlig de siste 14 

årene i klubben. 

YRKESERFARING 

Jobber som faglærer på Garnes Ungdomsskule, jeg er også kontaktlærer på 8. trinnet. Har 

tidligere jobbet i et entreprenørselskap der jeg hadde administrative og personaloppgaver i 

tillegg til regnskapsføring, samt i Storebrand med boligfinansiering. 

UTDANNING 

Utdannet lærer fra HIB, med hovedvekt på engelsk og samfunnsfag.  

ANDRE INTERESSER 

Bruker fritiden til svømming, løping, langrenn og friluftsliv.  Er aktiv mastersvømmer, 

deltaker i Skarverennet og noen mosjonsløp. Jeg driver også med svømmeopplæring, noe jeg 

drevet med siden jeg var ungdom. 
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TORALF WESTERMOEN, MANDAL SVØMMEKLUBB 
  

SIVIL STATUS 

45 år, oppvokst i Mandal. Far til Jakob (17) og Aamund (14) og gift 

med Eva Mette. 

 ”Engasjert, strukturert og positiv.” 

 

 

SVØMMESPORTEN 

Svømming har alltid vært min idrett. Jeg har vært engasjert i svømmeidretten først som 

utøver og fra slutten av tenårene også som trener. Etter endt utdanning var det naturlig å 

komme tilbake til svømmeklubben i Mandal. Siden 1996 har jeg hatt mange oppgaver i 

klubben som trener og instruktør, behandler av idrettsskader og diverse andre verv. Jeg har 

vært i kretsstyret for Agder Svømmekrets i 3 år hvorav to som leder. De siste 4 årene har jeg 

vært styremedlem i Mandal Svømmeklubb, det siste året som leder. 

 

KVALIFIKASJONER 

Sentrale oppgaver i forbindelse med LÅMØ Sør i Mandal 2010 og 2011, samt ved 

landsfinalen ÅM i 2012. Vært aktiv som speaker og lignende ved flere stevner i kretsregi de 

senere årene. Lang erfaring fra diverse styreverv i forskjellige organisasjoner med flere store 

arrangement. Har vært daglig leder og styreformann i et lokalt eiendomsselskap i flere år. 

Har drevet eget firma i 17 år.   

YRKESERFARING 

Jobber som kiropraktor med egen praksis i Mandal og i Vennesla. 

UTDANNING 

Utdannet kiropraktor ved universitetet i Portsmouth, England og Universitetet i Oslo. 

ANDRE INTERESSER 

Når jeg har fri liker jeg å være sammen med venner og familien på fjellet. Helst på ski, men 

gjerne til fots. Jeg trives også veldig godt i skjærgården uten for Mandal. 
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KJERSTI AREFJORD, NTNUI SVØMMING 
  

SIVIL STATUS 

34 år, er samboer med Øystein. Bor i Trondheim og representerer 

NTNUI svømming. Kommer opprinnelig fra Bergen. 

  

«Strukturert, positiv, engasjert og ydmyk.» 

SVØMMESPORTEN 

Jeg har tidligere vært aktiv svømmer i Arna/ Bergen-/Hansasvømmerne og har i en periode 

vært på landslaget. Nå trener jeg med NTNUI svømming, der jeg også er representert som 

dommer. Jeg er glad i svømmesporten og har lyst til å bidra innen norsk svømming. Jeg har 

vært engasjert innen svømming i ulike verv og som trener (se under kvalifikasjoner). Jeg har 

vært med å arrangere NM- langbane, junior-NM, Masters-NM og NTNUI-sprinten i 

Trondheim.  

 

KVALIFIKASJONER 

I tillegg til at jeg har vært aktiv svømmer har jeg hatt ulike engasjement og verv innen 

svømming. Har vært styremedlem/vara i Sør-Trøndelag svømmekrets (2002-2007), 

styremedlem i NTNUI Svømming (2007-2008), svømmetrener i Trondheim SLK (2002-2005), 

og kretsdommer i svømming (fra 2011). 

 

YRKESERFARING 

Jobber i helsesektoren i Trondheim kommune.  

 

UTDANNING 

Mastergrad i endringsledelse med hovedvekt på HMS, organisasjon og ledelse. Har også tatt 

arbeids- og organisasjonspsykologi og har bachelor i sosialt arbeid. 

 

ANDRE INTERESSER 

Driver blant annet med svømming og trening. Jeg er også glad i å stå på telemarksski og å 

reise.  

 


