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VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL UTVALG OG KOMITÉER 
 

Valgkomiteen har gleden av å presentere følgende kandidater til utvalg og komité for Svømmetinget 

2016. 

 

SVØMMEUTVALG 

Leder   JANNE GRO RASMUSSEN   Arna SLK 

Nestleder  TORALF WESTERMOEN   Mandal Svømmeklubb 

Medlem  TOMMY KVILVANG   Kongstensvømmerne 

Varamedlem  VIGDIS HEIMLY    TS&LK  

 

STUPUTVALG 

Leder   ANNE MAJA HOLM THORSEN  Bergen Stupeklubb 

Nestleder  ULF DAHLE    Oslo Stupeklubb  

Medlem  OSKAR FUGLESTAD   Pingvin Stupklubb 

 

SYNKRONUTVALG 

Leder   SARA SKASLIEN PAULSEN  Asker SK 

Nestleder  ANNIKEN SKIEBE HEILAND  Oslo Synkron 

Medlem  HILDE SKASLIEN   Asker SK 

Varamedlem  ELLEN BECK    Oslo Synkron 

 

VANNPOLOUTVALG 

Leder   MORTEN FRANANG   Vika IF 

Nestleder  HARRIET ENGESVIK   Namsos Vannpoloklubb  

Medlem  SVERRE FJERMESTAD   Sørumsand IF 

Varamedlem  THOMAS VANVIK BRATTELID  Stavanger Vannpolo Klubb 

 

MASTERSUTVALG 

Leder   ELLEN BJORVAND    MASØR 

Nestleder  ØYVIND ARENTZ   Oslo IL 

Medlem  ØYVIND THORSEN   Lambertseter Svømmeklubb 

 

OPEN WATER UTVALG 

Leder   GEIR ANDERSEN   Master Team Svømming 

Nestleder  TRINE THOEN    Oslo IL 

Medlem  JAN KENNETH ANTUN   Vestkantsvømmerne 
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KONTROLLKOMITÉ 

Leder   RUNE HAALAND   SK Delfana 

Nestleder  KARIN AAKERMANN   Lambertseter Svømmeklubb 

Medlem  THOMAS H. WIKBERG   Oslo Idrettslag  

Varamedlem  RAGNHILD M. TAPIO   Alta Svømmeklubb 

Varamedlem  kandidat kommer senere   

  

LOVUTVALG 

Leder   TORE ANDREAS HAUGLI  SSK Skjetten Svømming 

Nestleder  KARI ANNE LANG-REE   Ski Svømmeklubb 

Medlem  RUNE GRAN     Ski Svømmeklubb 

Varamedlem  ANNE GRETE SKROLSVIK GRØTTING Sportsklubben Speed 

 

DOMMERUTVALG 

Leder   ALICE C. BOYD    Vestbyen IL Svømming 

Nestleder  ERIK GRØTTING    Sportsklubben Speed 

Medlem  WENCHE SALTE    Bryne Symjeklubb 

Varamedlem  TRYGVE RAVN    Sportsklubben Speed 

 

 

 

 

Oslo, 31. 03. 2016 

 

 

Valgkomiteen 

Norges Svømmeforbund 

 

Tor Aage Dæhli 

Christin Svendsen 

Hans Bj. Hagenes 

 

_________________ 

 

Alice C. Boyd trakk seg fra Valgkomiteen høsten 2015 
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KANDIDATER SVØMMEUTVALGET 

 

Janne Gro Nyheim Rasmussen,  

Arna Svømme- og Livredningsklubb 
 

  

SIVIL STATUS 

52 år, fra Arna, mor til Marina Louise (26), Magnus (24) og Mathilde Konstanse (18) og gift 

med Ulf Rasmussen. 

 ” Initiativrik, engasjert, strukturert og positiv.”  

SVØMMESPORTEN 

Svømming er min idrett og vil gjerne bidra på til å fremme svømmesporten. Har vært aktiv 

svømmer, trener, kursinstruktør, svømmeskoleansvarlig, dommer samt klubbleder.  Har lang 

ledererfaring fra idretten og vært medlem i Svømmeutvalget i NSF i seks år, de tre siste som 

leder. 

KVALIFIKASJONER 

Teknisk delegert, TD fra NSF ved flere norske og nordiske 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. Stevneleder 

ved nordisk mesterskap samt andre stevner.  

18 års erfaring med klubbstyrearbeid i Arna SLK, med roller som leder, nestleder, sportslig 

leder og kasserer i klubben.  Har i tillegg vært kursinstruktør i 34 år og svømmeskoleansvarlig 

i 15 år. 

YRKESERFARING 

Jobber som faglærer på Garnes Ungdomsskule, er også kontaktlærer på 10. trinnet. Har 

tidligere jobbet i et entreprenørselskap med administrative og personaloppgaver i tillegg til 

regnskapsføring, samt i Storebrand med boligfinansiering 
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UTDANNING 

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

videreutdanning i norsk ved NLA. 

ANDRE INTERESSER 

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

deltar i mosjonsløp.    
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TORALF WESTERMOEN, MANDAL SVØMMEKLUBB 
  

 

SIVIL STATUS 

48 år, oppvokst i Mandal. Far til Jakob (21) og Aamund (18) og gift med Eva Mette.  

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 7 årene har jeg 

vært styremedlem i Mandal Svømmeklubb, de siste 4 som leder. 

KVALIFIKASJONER 

Har vært nestleder i svømmeutvalget i NSF i perioden 2013-2016. Har hatt sentrale oppgaver 

i forbindelse med LÅMØ Sør i Mandal 2010, 11 og 15, samt ved landsfinalen ÅM i 2012. 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 20 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 utenfor Mandal. 
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TOMMY KVILVANG, KONGSTENSVØMMERNE  

 

 

SIVIL STATUS 

37 år, fra Fredrikstad, er for tiden singel. 

 ”Positiv, engasjert, åpen, ydmyk – og bestemt når det trengs ” 

 

SVØMMESPORTEN 

Jeg har og er veldig engasjert i svømmesporten. Jeg ønsker at svømming i Norge skal bli en 

større sport som • får mer oppmerksomhet i media, • er mer integrert i kommune ang 

opplæring • får større tildeling av midler • har et langbane basseng med doble tribuner hvor 

vi kan arrangere EM langbane. 

KVALIFIKASJONER 

Jeg svømte tidligere i Norge og litt i USA, men har gjort det best i roing. Jeg rodde for et 

universitet hvor jeg studerte i USA, jeg var «stroke» i en 8er båt. Har jobbet som 

svømmetrener for Kongstensvømmerne nå i snart 10 år og har hatt flere verv i klubben. 

Hovedtyngden er som stevneleder/tidtakersjef. Jeg har i tillegg hjulpet en del andre klubber 

med å kjøre stevner og drevet opplæring i tidtakersjef og stevneleder rollen. Jeg er også 

forbundsdommer. Nå sitter jeg som sportslig leder og har fortsatt noen timer som trener på 

kanten. Har nå sittet i svømmeutvalget i 3 år. 

YRKESERFARING 

Arbeidslivet startet da jeg var 15 år på Rema 1000, har jobbet noen steder til etter dette. 

Jobber nå som produksjonssjef ved BK Hengeren i Fredrikstad. Har tidligere jobbet som pilot 

og optimaliseringskonsulent i USA.  

UTDANNING 

Mastergrad i business med fokus på produksjonsoptimalisering og simulering. Bachelor i 

Aeronautical Sciences (test pilot). 

ANDRE INTERESSER 

Venner, lage mat, hytta på fjellet, ut i marka, ut med båten. 
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VIGDIS HEIMLY, Trondhjems Svømme & Livredningsklubb 

 

  

SIVIL STATUS 

Gift, tre barn. 

Aktiv, engasjert og glad i svømming. Har alltid brukt mye av fritiden på frivillig arbeid, 

spesielt knyttet til aktiviteter for barn og unge.  

SVØMMESPORTEN 

 Styremedlem i TSLK siden 2009 

 Styremedlem i Sør-Trøndelag Svømmekrets siden 2011 

 Leder av TSLKs svømmeutvalg i perioden 2009-2014 

 Kretsdommer siden 2010 

 Forbundsdommer siden 2014 

 Har tre barn som alle har vært svømmere 

 

KVALIFIKASJONER 

Har som leder av svømmeutvalget i TSLK jobbet tett sammen med hovedtrener og daglig 

leder i forhold til fastsetting av terminlister, planlegging av stevner og som reiseleder til 

større nasjonale stevner.  Oppfatter meg selv som samarbeidsvillig og har i kretsen jobbet 

for best mulig samarbeid både mellom klubber i egen krets og på tvers av kretsgrenser. Har 

gjennom TSLK vært med på å arrangere flere nasjonale stevner.  

Erfaring fra arbeid i andre organisasjoner: 

 Medlem av landsstyret for Den Norske Turistforening fra 2008-2012 

 Medlem av styret i Trondhjems Turistforening (TT) i flere perioder 

YRKESERFARING 

Ansatt som seniorrådgiver i direktoratet for eHelse. Har tidligere vært ansatt som 

seniorrådgiver i Arthur Andersen (Accenture) og seksjonsleder i NOVIT (EVRY).  

UTDANNING 

Siv. ing, databehandling, NTNU. PhD, helseinformatikk, NTNU 

ANDRE INTERESSER 

Friluftslivsinteressert. Løper bedriftsorientering. 
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KANDIDATER STUPUTVALG 
 

ANNE MAJA HOLM THORSEN, BERGEN STUPEKLUBB 
 

 

 

SIVIL STATUS 

40 år, fra Bergen. Gift med Paul Joachim Bloch Thorsen. Mor til Julie Synnøve (snart 17) og Jonas Erik 

(snart 13), som begge er aktive stupere på landslagsnivå. 

 ”Strukturert, engasjert, arbeidsvillig” 

STUPSPORTEN 

Jeg har ikke vært aktiv stuper selv. Men etter 18 år sammen med en stupfanatiker, og 

utallige timer i stuphaller verden over, brenner jeg for å fremme denne vakre, utfordrende 

og tøffe idretten. 

Norge begynner å få stupfasiliteter av høy standard, med flotte 10 meter anlegg både i 

Bergen, Kristiansand, Hamar og Trondheim. De siste årene har norske utøvere igjen begynt å 

hevde seg svært godt internasjonalt, med gull i ungdoms O.L , deltakelse i O.L og flere 

medaljer i EM jr. Det må likevel gjøres mye arbeid i klubbene rundt i Norge, både for å 

utvikle trenerkapasitet, bredde og profesjonalitet. Bare  da kan klubbene vokse, og flere 

gode internasjonale resultater vil komme.  

Jeg har lang erfaring med klubbarbeid, og har også hatt sentrale tillitsverv i Norges 

svømmeforbund. Dette gjør at jeg føler meg kompetent til, og klar for å gjøre en god jobb i 

stuputvalget. 
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KVALIFIKASJONER 

Styremedlem i Forbundsstyret, Norges Svømmeforbund, 2013 - 2016. 

Nestleder i Stuputvalget, Norges Svømmeforbund, 2010 - 2013. 

15 års erfaring som styremedlem i Bergen Stupeklubb, Norges største stupeklubb. Siste 2 år 

som nestleder i klubben. 

Nasjonal og internasjonal stupdommer, både FINA og LEN A dommer. Dømt EM jr flere år på 

rad. Var Norges dommerrepresentant under European Games i Baku i 2015. 

Fast landslagslege for stup. 

Mange år som reiseleder både for klubb og landslag. 

 

YRKESERFARING 

Jobber som sykehjemsoverlege i Bergen kommune. Bred erfaring både fra legevakt og 

allmennpraksis. 

UTDANNING 

Medisinstudiet ved Universitetet i Bergen, 2007. 

Spesialist i allmennmedisin, 2016. 

ANDRE INTERESSER 

Bruker det meste av fritiden på stup, både lokalt og internasjonalt. Liker ellers å lese bøker, 

reise og ta meg av familiens firbente venn Flipp. 
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ULF R. DAHLE, OSLO STUPEKLUBB 
 

  

SIVIL STATUS 

50 år, bosatt i Oslo. Samboer med felles tvillinger f. 2001.  

SVØMMESPORTEN 

Rekruttert inn som frivillig foresatt. Styremedlem i Oslo Stupeklubb siden 2011. Leder Oslo 

Stupeklubb 2013-16. 

KVALIFIKASJONER 

Ledelses og strategierfaring. 

Gjennom mitt yrke har jeg erfaring i ledelse, strategiarbeid, representasjonsarbeid, 

kommunikasjon og drift. 

Jeg er fagdirektør ved område for Smittevern, miljø og helse på Folkehelseinstituttet (FHI). 

Jeg har spesielt ansvar for laboratorievirksomheten og skal koordinere denne på tvers av FHI.  

Stuptilknytning 

Min sønn (f. 2001) begynte å stupe i Oslo Stupeklubb i 2010. Jeg påtok meg roller som 

kursansvarlig, styremedlem, trener og leder av klubben. Jeg har også sittet som Oslo 

Stupeklubbs representant i Oslo Svømmekrets i 2 år. Oslo Stupeklubb er en veldrevet klubb 

med god økonomi og lang venteliste for deltakelse på kurs. Vi kurser ca 100 deltakere pr. år 

og har i klubbens ordinære treninger på ca 20 aktive utøvere. Vår deltakelse i det nasjonale 

stupmiljø er ny og vi tenker langsiktig for å utvikle våre stupere og vårt miljø til å forbli en del 

av dette. Vi er opptatt av interaksjon med andre klubber og andre idretter. Vi har gode 

erfaringer med samarbeid med svømmeidretten, turnidretten og synkronsvømming. 

I 2014 ble jeg autorisert som kretsdommer i stup og i 2016 som forbundsdommer. 

Oslo Stupeklubbs største utfordring har vært å rekruttere tilstrekkelig trenere, i tillegg til å få 

tilstrekkelig treningstid i basseng. Vi har de siste årene jobbet aktivt for å bli mer synlige 

gjennom å tilrettelegge for- og delta i konkurranser, arrangere/delta i oppvisningsshow, 
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samarbeide med andre klubber og media, samtidig som vi har rekruttert/utviklet tilstrekkelig 

med trenere for å ivareta vårt behov nå. Disse aktivitetene har vi lykkes bra med.  

Jeg har bidratt til å spille inn bassengidrettenes interesser generelt, og stupidrettens 

interesser spesielt, til Oslo kommune i uttalelsessaker knyttet til nye bassenganlegg i Oslo. 

Dette arbeidet kjenner jeg gjennom mitt styreverv i Oslo svømmekrets og medlemskap i Oslo 

Idrettskrets, bydel Grünerløkka. 

Tanker for representasjon i stuputvalget. 

Jeg anerkjenner at deltakelse i stuputvalget innebærer at jeg representerer hele idretten og 

skal ivareta våre medlemmers interesser i så måte. Det er viktig at medlemmene i STU er 

engasjerte i idretten og samtidig kan ivareta sin habilitet i ulike roller og avgjørelser. Dette er 

viktige kriterier jeg kan representere. Jeg er opptatt av å lytte til de ulike aktører innenfor 

idretten, gjøre strategiske vurderinger basert på slike innspill og ha en tydelig og forutsigbar 

rolle. 

Jeg ser det også som en fordel for min deltakelse at jeg er ett relativt «uskrevet ark» i 

stupmiljøet. Jeg har derfor lite å forsvare av tidligere meninger og avgjørelser og er opptatt 

av å ivareta hele idretten til alles beste. 

YRKESERFARING 

Forsker ved Folkehelseinstituttet 2000-2011. Avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet 

2011-2016. Fagdirektør med ansvar for laboratorievirksomheten ved Folkehelseinstituttet 

(2016-dd) 

UTDANNING 

1992: Cand odont (Universitetet i Oslo) 

1997: PhD (Universitetet i Oslo) 

1998: Spesialist i endodonti (Universitetet i Oslo) 

ANDRE INTERESSER 

All idrett  
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OSKAR FUGLESTAD, PINGVIN STUPKLUBB 

  

 

SIVIL STATUS 

38 år og gift med Trine. Har en datter på 2 år og ein liten sønn som er ventet å komme til 

verden i mai.   

SVØMMESPORTEN 

Har vært aktiv i svømmesporten gjennom stup. Jeg begynte i Sola Svømmeklubb sin 

stupgruppe på slutten av 80 tallet, og meldte overgang til Pingvin Stupklubb i 1993. Jeg har 

vært trener i Pingvin Stupklubb siden, men med noen avbrekk grunnet arbeid. 

KVALIFIKASJONER 

I Pingvin stupklubb har jeg vært en del av trenerteamet med de ekstra funksjoner det 

medbringer. Jeg har også hatt noen funksjoner for stuplandslaget som trener, tur-planlegger, 

arrangement av stevner og treningsleirer med mer. Mitt største bidrag inn i utvalget tror jeg 

vil være min erfaring gjennom administrasjon og styrearbeid i næringslivet. 

YRKESERFARING 

Jeg har investert i og drevet diverse selskaper de siste 16 årene. Jeg har ofte gått inn som 

daglig leder, og har ført eller fører regnskapet for mange av disse. I tillegg til egne selskaper 

er jeg leid inn til å administrere andre selskaper gjennom konsulent virksomhet og styreverv. 

Jeg har i dag 15 roller i norsk næringsliv. 

UTDANNING 

Jeg har tatt 3 årig diplomøkonom-studie ved BI Stavanger med oppgave i prosjektstyring. 

ANDRE INTERESSER 

Jeg prøver å være aktivt tilstede for min familie og å tilbringe den tiden jeg har til overs med 

dem og venner.  
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KANDIDATER SYNKRONUTVALG 
 

SARA SKASLIEN PAULSEN, ASKER SK SYNKRON 
 

 

SIVIL STATUS 

Singel 

 ”Jeg er en engasjert jente på 24 år, som har en sterk lidenskap for 

synkronsvømming. Jeg vil beskrive meg selv som positiv, selvgående, kreativ 

og strukturert, og har stor tro på at jeg har mye å bidra med for Norsk 

Synkronsvømming fremover.” 

 

SVØMMESPORTEN 

Jeg var selv aktiv utøver i synkronsvømming fra jeg var 11 år gammel, og til jeg ga meg som 

senior utøver som 18 åring. Jeg har en stor interesse for synkron, og tror på et sterkt 

samarbeid med de andre grenene i årene fremover.  

KVALIFIKASJONER 

Som tidligere utøver har jeg stor forståelse for hva som kreves i synkronsvømming av 

utøverne, og hvor skoen trykker. I Asker Synkron har jeg hatt gleden av å være trener for de 

to eldste gruppene våre det siste 1,5 året, noe som gir meg utrolig mye tilbake.  

 

De siste 6 årene har jeg vært medlem av synkronutvalget, og de siste 3 årene har jeg stått på 

som nestleder av utvalget. Jeg har lagt inn en betydelig innsats for Norsk Synkronsvømming 

med blant annet arrangering av Synkronhelga 2015 og 2016, og mener med dette at jeg er 

kvalifisert til å bidra enda mer i utvalget i årene fremover.  
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YRKESERFARING 

Siden februar 2015 har jeg jobbet som Marked- og kundeservice assistent hos Mitsubishi 

Electric Europe B.V. Norwegian Branch. Her har jeg vært ansvarlig for sosiale medier, 

administrering av hjemmeside & web, nyhetsbrev, kundeservice og support til sluttkunder 

og forhandlere, og vært firmarepresentant på byggebolig.no    

UTDANNING 

2014 - 2015    Norges Idrettshøyskole, utdanning for yngre ledere i idretten (deltid) 

2011 – 2014   Markedshøyskolen, Bachelorgrad i kreativitet, innovasjon og                         

forretningsutvikling 

Våren 2013     University of Queensland, utveksling ett semester med HR spesialisering 

ANDRE INTERESSER 

Ved siden av jobb og alle mine roller innen synkronsvømming er jeg interessert i fotografi, 

reising, matlaging og det å oppleve nye kulturer.  
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ANNIKEN SKIEBE HEILAND, OSLO SYNKRON 

 

 

SIVIL STATUS 

Jeg begynte med synkronsvømming i 1970, og har vært mer eller mindre i miljøet siden den 

gang. Sittet i synkronutvalget i to runder før. Liker alt som har med vann å gjøre, og dukker 

meg i havet hver uke, også hele vinteren. 

SVØMMESPORTEN 

Synkronsvømming 

KVALIFIKASJONER 

Internasjonal dommer, trener, som utøver: 36 NM titler, nordisk mester 

YRKESERFARING 

Jobber i forlag 

UTDANNING 

Oversetter 

ANDRE INTERESSER 

Gamle hus og bygningsvern 
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HILDE SKASLIEN, ASKER SK SYNKRON 
 

  

SIVIL STATUS 

Samboer. 

Jeg er en dame på 50 år. Jeg har en datter på 25 og en sønn på 23 år. 

SVØMMESPORTEN 

Tidligere aktiv synkronsvømmer i Oslo synkron. Utdannet internasjonal dommer i 

synkronsvømming fra 2010. Har vært aktiv i synkronmiljøet stort helt siden slutten av 70-

tallet, som aktiv, trener og dommer.  Er i dag hovedtrener i Asker SK synkron som er endel av 

Asker Svømmeklubb. 

Asker synkron har pr idag ca 25 aktive utøvere.  Foruten synkrosvømming er jeg aktiv 

medlem på Sats med spinning og andre aktiviteter. Har som mål å bidra til at 

synkronsvømming vokser i Norge og at flere klubber kan starte med synkronsvømming.  Har 

vært deltakende i etablering av Norsk synkronskole i samarbeid med Norges 

svømmeforbund.  Asker SK synkron har siden august 2015 kjørt synkronskole kurs etter mal 

fra Norsk synkronskole. 

KVALIFIKASJONER 

Har vært aktiv synkronsvømmer i 10-15 år, utdannet synkrondommer, aktiv hovedtrener for 

Asker synkron.  Gjennomført del 1-3 av Trener 1 løypa til NSF, og har igjen del 4. 

YRKESERFARING 

Jobber som IT- konsulent innenfor ERP i ITNOR 

UTDANNING 

IT- akademiet 

ANDRE INTERESSER 

Friluftsliv, ski og fjellturer.  Båtliv. 
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ELLEN BECK, OSLO SYNKRON 

 

SIVIL STATUS 

Ugift 

Jeg er en jente på 18 år, født 09.12.97. Som startet tidlig med svømming og gikk deretter 

over på synkronsvømming. Har nå vært utøver i 6 år og vært trener i 4 år. Jeg er både 

Synkronskoleansvarlig og svømmeskoleansvarlig. Mesteparten av hverdagene mine går med 

på å jobbe med dette og jeg finner det veldig gøy. Jeg er en blid og glad jente som liker å 

jobbe med sporten. 

SVØMMESPORTEN 

Synkronsvømming 

KVALIFIKASJONER 

Jeg har holdt på med synkronsvømming i 6 år og vært trener i 4 år. Jeg jobber både med små barn og 

eldre barn.  

YRKESERFARING 

2015 – d.d   Lærling i kontor- og administrasjonsfaget 

2015   Nybegynnerinstruktørkurs 

2014 – 2015    Trener 1 

UTDANNING 

2013 – 2014  Service og Samferdsel vg1 

2014 – 2015   Salg, Service Og Sikkerhet vg2 
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KANDIDATER VANNPOLOUTVALG 

MORTEN FRANANG, VIKA 

 

 

 

Jeg er en 30 år gammel mann, bor i Oslo, som brenner for Idrett, og spesielt interessert i 

Vannpolo. Spiller til daglig i Vika vannpoloklubb, hvor jeg forøvrig er nestleder. Jobber til 

daglig i Forsvaret, hvor jeg er vant med stor fart og variable arbeidsoppgaver. Har stor 

fleksibilitet i hverdagen, ønsker å bidra til norsk vannpolo får et løft i årene som kommer, og 

være en bidragsyter for folk som elsker sporten, samt gi et tilbud til unge som ønsker å prøve 

noe nytt.  

SVØMMESPORTEN 

Tidligere Svømmer i Ås Svømmeklubb. 

Tidligere Vannpolo spiller i Nordby Vannpoloklubb 

Tidligere Leder i NTNUi Vannpolo, som jeg forøvrig også startet. 

KVALIFIKASJONER 

Tidligere Leder og trener for NTNUi Vannpolo 

Styreverv i NTNUi Svømming 

Nestleder i Vika de siste 2 årene. 

Prosjektleder kurs igjennom jobb. 

YRKESERFARING 

3 år - Logistikk Konsulent, DB Schenker 

1,5 år - OverIngeniør, Forsvaret 

UTDANNING 

Allmennfaglig, Vestby Videregående 

1,5 år Økonomi og administrasjon, Høyskolen i Agder 

Logistikk Ingeniør, Høyskolen I Sør-Trøndelag 

ANDRE INTERESSER 

Sykling, Fotball, Teknologi, Jakt, Økonomi og Logistikk 
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HARRIET ENGESVIK, NAMSOS VANNPOLOKLUBB 
  

SIVIL STATUS 

41 år, fra Namsos. Gift med Børre. To barn (4 og 6 år) og tre stebarn 

(13, 20 og 23 år) 

«Engasjert, ansvarsfull, aktiv og positiv.» 

 

 

 

VANNPOLOSPORTEN 

Jeg ønsker å bidra til en økende interesse for vannpolosporten i svømme Norge. Foreløpig er 

vi få klubber som er aktive i Norge innenfor vannpologrenen, men det er et stort potensiale 

til at vi kan bli flere. Man trenger ikke noe stort basseng for å starte med vannpoloaktivitet, 

så derfor bør det være muligheter for den aktiviteten i alle basseng i Norge. Med satsingen 

som NSF nå gjør med minipolo, så er mye allerede tilrettelagt for at alle svømmeklubber kan 

begynne med vannpolo som aktivitet, og dette ønsker jeg å få frem til klubbene. 

Med min brede erfaring med frivillig arbeid i diverse idrettsorganisasjoner, så tror jeg at jeg 

kan gjøre en god jobb i vannpoloutvalget. Jeg håper at økt rekruttering innenfor 

vannpologrenen vil være med på å skape et større mangfold innenfor svømmesporten i 

Norge. 

KVALIFIKASJONER 

Har 23 års erfaring med arbeid i diverse styrer innenfor idretten. Har siden 1996 vært leder i 

Namsos Vannpoloklubb, og har og til dels vært “alt mulig kvinne” i klubben (trener, utøver, 

dommer mm). Har inntil nylig vært styremedlem i Nord-Trøndelag Svømmekrets (periode på 

4 år) og har vært medlem av Vannpoloutvalget siden 2010, og sittet som leder i 

vannpoloutvalget siden 2013. 
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YRKESERFARING 

Har siden 2001 jobbet som lærer i Namsos Kommune. Halvparten av stillingen som 

svømmelærer for flere kommunale skoler og den resterende halvparten på en ungdomsskole 

i kommunen. 

UTDANNING 

Adjunkt med tilleggsutdanning. Har blant annet fordypning i kroppsøving. 

ANDRE INTERESSER 

Foruten vannpolosporten er sykkel min store interesse. Er aktivt med og tilrettelegger 

dametreninger i den lokale sykkelklubben, og deltar årlig i Birkebeinerrittet. 
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SVERRE CHR. FJERMESTAD, SØRUMSAND IF 
 

  

Aleneforsørger med 3 barn 

”Verden skal være litt bedre for alle i morgen. Jeg søker å jobbe med de  

mulighetene jeg har tilgjengelig for å utøve positiv innflytelse akkurat nå.” 

SVØMMESPORTEN 

Tidligere vannpolospiller, trener og oppmann i vannpologruppen til Bærumsvømmerne 

Spilte på gutte-, junior- og herrelandslaget i vannpolo 1990-94 

Engelsk BUSA mester i vannpolo 1997 

Tidligere styreleder i Sørumsand IF Svømmegruppe 

Svømmeskoleinstruktør og minipoloansvarlig i Sørumsand IF  

Klubbveileder i NSF 

Spiller vannpolo og er vannpolodommer for Namsos vannpoloklubb 

Jobber med NSF i utviklingen av minipolo 

KVALIFIKASJONER 

Organisatorisk og administrativ kompetanse fra mange ulike fagmiljøer. 

Kjenner det gamle og det nåværende vannpolomiljøet. 

Interessert i alle mennesker og har et stort kontaktnettverk. 

Erfaring fra svømming og vannpolo, ser verdier som grenene kan tilføre hverandre. 

YRKESERFARING 

Jobber som Service Manager i Visma. 

Tidligere jobbet på skole, i svømmehall, med lønn og regnskap, med egen virksomhet mm. 

UTDANNING 

Jeg utfordrer meg selv daglig på å bygge kompetanse innen IT, Teknologi, Administrasjon, 

Filosofi, Idrett og Kommunikasjon. Jeg jobber mye med å finne nye koblinger mellom fagfelt 

og søker utdanning som kan bekrefte eller avkrefte teorier og påstander. Jeg har derfor tatt 

enkeltfag innenfor en rekke studieretninger. 

Opprinnelig er jeg utdannet designer og 3D-animatør. 
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ANDRE INTERESSER 

Jeg er ikke en «early adopter», men er veldig opptatt av ny teknologi og hvordan den kan 

hjelpe mennesker med å utrette mer.  

Film, musikk, kunst og kultur opptar mye av min fritid. Jeg er interessert i menneskene som 

skaper og oppsøker aktivt kreative sjeler. 

Jeg er interessert i alle former for aktivitet. Det skal være gøy, trygt og lærerikt for alle å 

drive med noe. 
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THOMAS VANVIK BRATTELID, STAVANGER VANNPOLOKLUBB 

 

  

SIVIL STATUS 

Jeg er fra Stavanger, har drevet med vannpolo i 8-9 år nå. 

Jobber for tiden i Bergen som svømmeinstruktør og jobber på siden med å starte eget 

vannpolo lag i Bergen. 

SVØMMESPORTEN 

8-9 år med vannpolo, som utøver på landslaget 5 år og som trener for SVK. 

KVALIFIKASJONER 

Se over. 

YRKESERFARING 

Jobbet med svømmeopplæring i 4 år.  

UTDANNING 

Begynnerinstruktør, Videregående Instruktør og Ungdomstrener innen svømmeopplæring. 

 

ANDRE INTERESSER 

Trives i det meste som utfolder seg i vann, med et lite unntak av stup. 
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KANDIDATER MASTERS UTVALG 

ELLEN BJORVAND, MASTER SØRLANDET 
 

 

SIVIL STATUS 

46 år, ugift 

 

 

«Initiativrik, driftig, humoristisk, engasjert, ansvarsfull.» 
 

  

SVØMMESPORTEN 

Vil gjerne bidra til å jobbe mot at flere oppdager det gode miljøet vi har i masterklubbene i Norge.. 

Det gjelder både det fysiske og ikke minst det sosiale..  

Jeg har vært med i svømmesporten i hele mitt liv. Først som svømmer selv, siden som instruktør, 

trener, dommer og forskjellige styreverv i KSA og Varodd. 

 

KVALIFIKASJONER 

Var med og startet Master Sørlandet og har vært en del av dette styret hele tiden.  I perioder hadde 

jeg masse ansvarsområder men nå er jeg oppmann. I Masør har vi delt inn oppmannsjobben i 2.. Den 

sportslige og den sosiale. Jeg innehar jo den sosiale delen av den jobben.  

Har også vært med å arrangere svømmestevner. F.eks Skagerak Swim. Master NM og Nordisk 

master.  

 

YRKESERFARING 

Jobber som Barne og Ungdomsarbeider ved Møglestu videregående skole 

Har også en deltidsstilling i vår nye svømmehall Aquarama.  

ANDRE INTERESSER  

På fritiden bruker jeg tid på trening og sosiale aktiviteter sammen med venner.  

Er også veldig glad i å reise så prøver å få til så mye som mulig av det. 
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ØYVIND ARENTZ, OSLO IL 
 

 

 

Svømming: 

Ble medlem av Oslo Idrettslag, svømmeavdelingen 1964. 

Ble som 17 åring oppmann for svømmeavdelingen og var med her i mange år. 

Har til sammen 20 Norgesmesterskap fordelt på Lag svømming og Vannpolo.  

6  4. plasser i NM bryst svømming.  

Flere norske rekorder i lagsvømming  for Oslo Idrettslag 

Vant det store TV stevne på Frognerbadet (slo da alle fra NM og de utalandske deltagerne) 

Masters Svømming: 

Startet opp med Masters Svømming i Oslo Idrettslag 1988. 

Har vært med å lede Masters gruppen i 28 år. 

Har arrangert Norgesmesterskapet for Oslo Idrettslag 2 ganger. 

Har 103 gull medaljer i masters + 29 lag gull. 

Er blitt Nordisk  - Svensk og Dansk mester. Flere ganger. 

Har en 8 plass fra VM. 

Har vært representert i Norges Svømmeforbunds Mastersutvalg i 2 perioder. 

Vannpolo: 

Fast deltager på det norske landslaget i vannpolo i 11 år. 

Kaptein på det norske landslaget i 6 år. 

Var Forbundsdommer i vannpolo både for Norges Svømmeforbund og det Svenske 

forbundet. 

Dømte kamper i Norden og resten av Europa (dømte også flere ganger i 8 nasjoners). 

Har vært representert i Norges Svømme Forbund Vann polo  utvalget i 2 perioder 

Instruktør/Trener: 

Var svømmende trener for Elitesvømmerne i Oslo Idrettslag ½ år, da OI ikke hadde trener 

(Christer). 
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Svømmelærer i H.M. Kongens Garde. 

Opplæring og eksamen i livredning  for Gjettum skole (Wenche) i 3 år. 

Diverse: 

Har vært representert i Norges Svømme Forbund Open Water utvalget i en periode. 

Medlem av Exlex (XLX), forening med tidligere svømmere. 

Sittet i styret for Lambertseter Svømmeklubb 

Mottatt Æresbevisning (nummerert, kunstnerisk bilde) for arbeidet i LSK. 
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ØYVIND THORSEN, LAMBERTSETER SVØMMEKLUBB 

  

SIVIL STATUS 

56  år, gift meg Hege. Vi har 3 voksne  barn som alle har svømt 

på nasjonalt nivå Christine (f.86), Charlotte (f.89) og Christian 

(f.91).  Bor nå på Kolbotn, men jeg vokste opp i Kristiansand.   

    ”Kreativ, strukturert, positiv og målrettet” 

 

 

SVØMMESPORTEN 

Som aktiv svømmer svømte jeg for Varodd SK i Kristiansand. Begynte i svømmeklubben etter 

at jeg vant UM-byfinale. 16 år: vant 5 gull i Jr.NM. 17 år: på seniorlandslag og uttatt til EM-

senior på 4x200 fri. 18 år: NM Gull Senior 100 fri. 1980 20 år: 3 gull NM-Senior kortbane 200, 

400 og 1500 fri. La opp toppsatsing da det ikke ble noe OL i 1980 pga boikott. 

Begynte i Masters i 1992 og har deltatt på alle NM siden. 

KVALIFIKASJONER 

Leder og styremedlem i Kolbotn IL svømmegruppe (95-99). Stevneleder og speaker. 
Lambertseter Svømmeklubb: Styremedlem (3 år), stevneleder (8 år), speaker (10 år), 
webmaster (10 år), fotograf (18 år), ordstyrer (5 år) 
Lambertseter Masters: Trener og oppmann siden 1993 
Eget IT-firma i 14 år 

YRKESERFARING 

Systemutvikler, systemarkitekt, prosjektleder, avdelingsleder 

UTDANNING 

University of Georgia, USA (79-80) 
Agder Distriktshøyskole EDB-linje (81-83) 

ANDRE INTERESSER 

Trening generelt: Løping, styrke, sykling, padling, langrenn og alpint 
Foto, data, bil 
Fjellturer 
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KANDIDATER OPEN WATER 
 

GEIR ANDERSEN, ROMA  

SIVIL STATUS 

Samboer, tre barn født 1998, 2000 og 2004.  

Opprinnelig fra Vadsø, men bor i Stavanger og representerer Master 

Team svømming (eller populært kalt ROMA) 

 

 ”Engasjert og entusiastisk” 

 

 

SVØMMESPORTEN 

2012 – d.d Medlem i LEN Masterskomite 

2011 – d.d Leder av Stavanger Open Water 

2004 – 2013 Leder i mastersutvalget  

2004 – 2012 Instruktør for småbarnsvømming på begynnernivå 

2001 – 2003 Styreleder i svømmeklubben Master Team svømming (ROMA) 

2000 – 2001 Nestleder i svømmeklubben Master Team svømming (ROMA)  

1996 – 1997 Assistenttrener i Team Stavanger  

1987 – 1992 Medlem av NSFs Elitelandslag. Sølv i World Cup, deltakelse i EM, 16 NM-gull. 

KVALIFIKASJONER 

Har deltatt og bidratt på mange forskjellige områder innenfor svømmesporten. Som aktiv svømmer 

har jeg vært flere år på landslaget (toppidrett), mens den lengste karrieren min har vært som masters 

(breddeidrett og folkehelse). Som trener har jeg vært instruktør for begynneropplæring, samt vært 

trener for NM svømmere. På den administrative siden har jeg vært styreleder, og mangeårig leder av 

mastersutvalget. 

YRKESERFARING 

Har jobbet i ulike bransjer opp gjennom årene, men har alltid jobbet innen salg og 

markedsføring mot bedrift-/proffmarkedet. 

UTDANNING 

Er bachelor i Business Management / økonomi og administrasjon, og har en påbegynt 

mastergrad.  

ANDRE INTERESSER 

Bruker mye av fritiden på svømming, enten trener jeg selv eller så er det forskjellige verv og 

prosjekter. Så har jeg tre aktive barn som skal følges opp. 
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TRINE THOEN, OSLO IL  
 

 

SIVIL STATUS 

Jeg er gift, barn og barnebarn i ulike aldre.  

SVØMMESPORTEN 

Kristiansand svømmeklubb 1967/68. 

Oslo idrettslag, svømmeavdelingen siden 1968. 

Startet med Masters i 1994 og siden deltatt regelmessig i ulike mesterskap. 

KVALIFIKASJONER 

Tidligere erfaring fra Mastersutvalget, NSF. 

Leder for Mastergruppen i OI i ulike perioder, sist siden vår 2015. 

YRKESERFARING 

Har arbeidet i Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten siden 1982. Har hatt ulike 

organisatoriske verv innen fagforeningen. Er uten arbeid for tiden. 

UTDANNING 

Cand. Mag. Fra universitetet i Oslo.  

Coaching NLP – Houston, Texas 2013/14 

ANDRE INTERESSER 

Glad i å være på tur i skogen.  
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JAN KENNETH ANTUN, VESTKANTSVØMMERNE 
 

 

50 år 

SVØMMESPORTEN 

Far til tre svømmere i Vestkantsvømmerne. 

KVALIFIKASJONER 

Svømmedommer siden 2011, dommerkontakt for VS. Er med i dommerutvalget i HSK. 

Sittet i styret for VS i fire år - to siste år som leder for Vestkantsvømmerne men går ut av 

styret nå fra mars 2016. 

Har vært arrangør for Bergen Open Water siden det ble startet for fire år siden. 

Har deltatt og arrangert Wet card kurs i Bergen. 

Arrangert og ledet open water treninger for barn/ungdom i Bergen. 

YRKESERFARING 

Jobber som automasjonsingeniør innenfor olje og gass bransjen (tøffe tider). 
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KANDIDATER KONTROLLKOMITÈ 
 

RUNE HAALAND, SVØMMEKLUBBEN DELFANA 

 

            SIVIL STATUS : 

             Gift med Sigrun. Har 5 barn i alderen 13 – 40 år.  

           Er morfar til to.                 

                              

            «Strukturert og positiv» 

SVØMMESPORTEN 

Som svømmepappa satt jeg mye på «kanten» og ble etter kort tid styremedlem i 

Svømmeklubben Delfana.   

Her var jeg økonomiansvarlig fra 2005 til 2013. Jeg er dommerinstruktør, forbundsdommer, 

nasjonal starter, og økonomiansvarlig i Bergen Swim Festival. Er også leder for 

dommerutvalget i Hordaland Svømmekrets. Har og vært leder for Bergensvømmerne. 

 

KVALIFIKASJONER 

Mye av tiden går med til «svømmeaktiviteter». Er politisk interessert og har i en periode 

vært aktiv politiker. Har og mange års og erfaring som FAU leder, nestleder i Norges 

Musikkorps forbund avd.  Bergen, og mangeårig leder for et skolekorps. Har god erfaring i 

organisering og gjennomføring av møter og kurs relatert til min yrkeserfaring og aktiviteter 

innenfor svømmemiljøet. Er i dag leder i kontrollkomitêen i NSF. 

YRKESERFARING 

Mangeårig yrkeserfaring innenfor bank og finans. Har inntil mars 2015 jobbet som autorisert 

finansiell rådgiver i Handelsbanken Norge. Siden mars 2015 har jeg vært pensjonist 

(førtidspensjonert). 

UTDANNING 

Økonomisk utdanning innenfor bank og finans.  

ANDRE INTERESSER 

Formen holdes ved like sammen med Emmet, en 4 årig Curly Coated Retriever. 

De månedlige kilometerne vi legger bak oss er mange, og gjør godt for kropp og sjel.  

Er rimelig interessert i engelsk toppfotball hvor «laget mitt» ikke helt har innfridd i år. 

Liker ellers å lese bøker og høre på musikk. 
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KARIN AAKERMANN, LAMBERTSETER SVØMMEKLUBB 

SIVIL STATUS 

62 år, to barn og fem barnebarn og gift med Geir Aakermann 

 

”Samarbeidsvillig, dyktig, strukturert og positiv.” 

 

 

SVØMMESPORTEN 

Har vært med i svømmesporten siden min sønn startet i Lambertseter Svømmeklubb i 1989. 

Jeg har vært leder i klubben, leder i Oslo Svømmekrets og har sittet i kontrollkomiteen i NSF i 

flere perioder. Jeg er nå kasserer i Oslo Svømmekrets, noe jeg har vært i ca. 20 år. 

 

KVALIFIKASJONER 

Flink til å samarbeide. Prøver å være løsningsorientert. 

 

YRKESERFARING 

Har jobbet med regnskap og lønn i 43 år, men er nå pga sykdom arbeidsufør. 

 

UTDANNING 

Realskoleeksamen, utdannet innen regnskap og lønn. 

 

ANDRE INTERESSER 

Glad i å lese og strikke. Driver med yoga og mensendick trening. Glad i å bevege meg ute. 

Har flere verv i foreninger. Være med barn/barnebarn og venner. 

   



 SVØMMETINGET 2016 Side 34 
 

THOMAS H. WIKBERG, OSLO IDRETTSLAG SVØMMING 

SIVIL STATUS 

49 år, gift med Eva Sigstad og far til Sondre (16) som svømmer for 

OI Svømming og er selv aktiv OI-Masters svømmer. 

 

”Liker å engasjere meg for min lokale 

svømmeklubb og for svømmesporten” 

 

 

 

SVØMMESPORTEN 

- Sitter i to utvalg i Oslo Idrettslag Svømming: Sportslig Utvikling, Stevneutvalget  

- Vara i klubbens Kontrollkomité.  

- Var styreleder i Oslo Idrettslag Svømming i perioden 2011 – 2014. 

- Begynte styrearbeidet med å lede klubbutviklingen i 2010 med støtte fra NSF. 

- Er medlem av OI Masters og vært med i flere NM og VM for Masters. 

KVALIFIKASJONER 

- Thomas har arbeidet i flere omstillingsprosesser med store og mindre selskaper, hvor 

resultater oppnås gjennom relasjonsbaserte handlinger.  

- Ledet større og mindre avdelinger og hele forretningsenheter i internasjonale selskaper 

(Cap Gemini, Orkla, Berlingske, Telenor, Opera Software).   

- Sittet i styret til flere start-up selskaper og arbeidet aktivt med ledelses- og 

personalutvikling. 

 

YRKESERFARING 

- Jobber som VP i IT-selskapet Opera Software, ansvarlig for strategiske partneravtaler. 

- Har tidligere ledet forretningsutvikling i Orkla Media. 

- Thomas startet sin yrkeskarriere som bedriftskonsulent i Gemini Consulting. 

UTDANNING 

- Utdannet i Industriell Økonomi fra Universitetet Karlsruhe, Tyskland. 

ANDRE INTERESSER 

- Svømming, squash og langrenn/jogging. 

- Klassiske konserter og oppdagelsesreiser til nye kulturer med familien.   
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RAGNHILD MARGRETHE TAPIO, ALTA SVØMMEKLUBB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIVILSTATUS 

Skilt/singel – mor til to jenter på snart 17 og 23 år. Er ei dame med godt humør å lidenskap 

for vann både som drikke og sport. 

Er så heldig å ha svømming som jobb og hobby :) Svømming er livet det :) 

Fyller 48 år 3.mai å har svømt siden 1974 – starta min trenerkarriere i 1983. 

Født og oppvokst i Berlevåg men flytta i 1984 for videre skolegang – bodd i Karasjok, Alta, 

Oslo, Vadsø og er nå tilbake i Alta. 

 

«Omsorgsfull, tydelige, ydmyk og ærlig.» 
 

SVØMMESPORTEN 

Starta med svømming i 1974 å driver enda på (bestefar og onkel som sto for opplæring). 

Koser seg veldig når svømmefamilien er samla på stevner og alltid hyggelig med våre venner 

i øst... svømminga har gjort meg til den er jeg er i dag og er evig takknemlig for det :) 

 

KVALIFIKASJONER 

Trener 1 2004 og instruktør HLR 2006/ DHLR 2015 – hovedinstruktør 2015. 

Kretsdommer 2005-forbundsdommer 2009 – mastersutvalg 2010-13-kontrollutvalg 13-16. 

Vært med i kretsstyret fra 2005-07 vara, 07-2013 nk, 2013-15 styremedlem og fra 2015- 

leder. 

 

YRKESERFARING 

Kokk – lærer – butikk – dagmamma – badevakt – barnevern – å mye mye mer. 

Har erfaring fra 17 forskjellige yrker – aldri hatt bare en jobb :) 

 

UTDANNING 

Institusjonskokk m fagbrev + badevakt 1 + hovedinstruktør HLR /DHLR 

 

ANDRE INTERESSER 

Strikking – venner – bøker – barna mine - elghund  
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KANDIDATER LOVUTVALG 

TORE ANDREAS HAUGLIE, SKJETTEN SVØMMING  
     

 

 

«Strukturert, engasjert,  

løsningsorientert og raus.» 

 

 

 

SIVIL STATUS 

56 år, bosatt i Skedsmo, gift med Inger Lise og vi har i fellesskap to voksne barn. 

SVØMMESPORTEN 

Engasjementet for svømmeidretten startet i barne- og ungdomsårene som utøver i 

Sportsklubben “Speed” og Idrettslaget Varg. I voksen alder har jeg holdt treningen og 

konkurranseinstinktet vedlike som Masters-utøver for SSK Skjetten Svømming og i de senere 

år for Eidsvoll SK.  

 

KVALIFIKASJONER 

Som leder av hovedstyret i AIL Skjetten Sportsklubb ved millenniumskiftet var jeg sterkt 

medvirkende i stiftelsen av (sær)idrettslaget SSK Skjetten Svømming 19. desember 2000. 

Styreleder i svømmeklubben i perioden 2002-04 samtidig som jeg i årene før og etter bidro 

på kanten som trener, lagleder og ansvarlig for morgensvømmingen. 

 

Leder/nestleder av hovedstyret i AIL Skjetten Sportsklubb (1998-2000 og 2005-2014), 

krets-/forbundsdommer fra 2007 og nestleder i Lovutvalget siden Svømmetinget i 2013. 

YRKESERFARING 

Forsker ved Juridisk fakultet (UiO), konsulent i Justisdepartementet samt avdelingsdirektør, 

fagdirektør og leder av Juridisk seksjon i Bankforeningen/Finans Norge. Jeg er i dag tilknyttet 

konsernjuridisk avdeling i Nets Group. Innehatt tillitsverv i en rekke styrer og offentlige lov- 

og utredningsutvalg samt publisert flere fagartikler og –bøker. Medlem av Markedsrådet.  

UTDANNING 

Cand. jur fra Universitet i Oslo, 1985.  

ANDRE INTERESSER 

Tilbringe fritiden på min Harley-Davidson CVO Ultra Limited sammen med min livsledsager 

Inger Lise og andre likesinnede i HOG Oslo Chapter - hvor jeg for øvrig sitter i styret som 

Primary Officer.  
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KARI ANNE LANG-REE, SKI SVØMMEKLUBB 
 

   ”Initiativrik, løsningsorientert, hjelpsom og positiv.” 

SIVIL STATUS 

46 år, opprinnelig fra Ottestad i Stange, mor til Selma (15) og Andrea (12). 

SVØMMESPORTEN 

Medlem av LU siden 2013. Dommer for Ski Svømmeklubb og mor til aktiv svømmer i 

klubben.  

KVALIFIKASJONER 

Arbeider i det daglige med spørsmål knyttet til opphavsrett og varemerkerett, presserett og 

presseetikk. Lang erfaring fra arbeid med problemstillinger knyttet til digitale medier og 

immaterielle rettigheter. Bred erfaring fra offentlig sektor, erfaring med lov- og 

forskriftsarbeid, internasjonalt arbeid og prosjektledelse.  Arbeider også med kontraktsrett, 

prosedyre og mekling og sitter i Klagenemnda for industrielle rettigheter. 

YRKESERFARING 

Advokat i NRK, Juridisk avdeling. Har tidligere jobbet som advokat i Advokatfirmaet Wikborg 

Rein, seniorrådgiver i Kulturdepartementet, rådgiver/seniorrådgiver i Post- og teletilsynet og 

førstekonsulent/rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet.  

UTDANNING 

Cand.Jur. ved Universitetet i Oslo.  

ANDRE INTERESSER 

Når jeg ikke kjører barn til og fra aktiviteter liker jeg bl.a. å trene, lese eller reise. 
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RUNE GRAN, SKI SVØMMEKLUBB 
 

 

SIVIL STATUS 

44 år, fra Kolbotn, far til Emil (19) og Erik (16) og gift med Monica Gran 

 ”Engasjert, hjelpsom og positiv” 

SVØMMESPORTEN 

Han har hatt en sterk interesse for svømmesporten siden han var 6 år. Først som aktiv 
utøver, inkludert å være instruktør for barnas svømmeskoler og svømmetrener i Kolbotn IL 
svømmegruppe og nå svømmeskoleansvarlig i Ski svømmeklubb. Han har vært 
svømmedommer siden 1988, FINA-dommer siden 2007 og har dømt i en rekke NM og 
internasjonale mesterskap som VM, YOG, EM og EYOF. Han har vært dommerinstruktør 
siden 2004. De siste 12 årene har han holdt dommerkurs over hele landet. I tillegg har han 
flere ganger bidratt for det svenske svømmeforbundet innen utvikling av dommerkurs og 
dommeropplæring/praksis i forhold til funksjonshemmede og utvikling av nettbasert 
dommerutdanning. Han har 10 år som styremedlem i Akershus Svømmekrets og leder 
Dommerutvalget I NSF i 6 år. 
I 2009 ble han valgt ut av International Paraolympic Committee, IPC, som eneste deltager fra 
FINA i en arbeidsgruppe for å revidere regelverket for svømming for funksjonshemmede og 
forsøke å harmonere disse med reglene for de funksjonsfriske, FINA (Federation 
International Nation Assosiation). Han fikk igjennom flere viktige endringer / 
harmoniseringer i svømmereglene. 
 

KVALIFIKASJONER 

Har lang erfaring fra frivillig arbeid innen klubb, krets og forbund siden jeg var 14 år. På 
bakgrunn av den erfaringen, vil han kunne bidra positivt til en videreutvikling av 
svømmesporten. 
I hele mitt arbeidsliv har jeg arbeidet med forvaltning og utvikling av regelverk. De siste 15 
årene også innen idretten og svømmingen. 

YRKESERFARING 

Jobber som prosjekt kontroller ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), tidligere som 
regnskaps-/ og forvaltningsrevisor ved Follo distriktsrevisjon IKS. Han har tidligere jobbet 
som økonomietterforsker ved Follo politidistrikt og spesialrevisor i Tollvesenet i Hammerfest 
og Oslo. 
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UTDANNING 

Utdannet meg til diplomøkonom fra BI-Bergen, tollskolen, spesialrevisor i tollvesenet og 
senere etterutdannelse ved Politihøgskolen. Samt Coaching og ledelse i idrett ved Norges 
Idrettshøyskole.  

ANDRE INTERESSER 

Bruker mesteparten av fritiden til forskjellige oppgaver innen svømming. Ved ledig tid blir 
den brukt til sykling eller golf, med helårlig interesse for foto / musikk.   
  



 SVØMMETINGET 2016 Side 40 
 

ANNE GRETE SKROLSVIK GRØTTING,  

SPORTSKLUBBEN SPEED 

  

SIVIL STATUS 

28 år, fra Oslo, samboer med Kenneth Pedersen, mor til Aurora (2 måneder). 

 ”Engasjert, kreativ, nysgjerrig, samarbeidsvillig og positiv” 

SVØMMESPORTEN 

Begynte på svømmekurs i Romsås IL svømmegruppa da jeg var 6 år. Fortsatte videre som 

svømmer i SK Speed svømmegruppa fram til jeg var 16 år. Tok kretsdommerkurs da jeg var 

ferdig som aktiv svømmer, for å kunne bli værende i svømmemiljøet. Jobbet som 

svømmeinstruktør parallelt med at jeg svømte, og fortsatte videre som trener da jeg ga meg 

som aktiv utøver selv. Har jobbet som trener for psykisk utviklingshemmede både i 

svømming og håndball, har også bidratt som instruktør i regi av blindeforbundet for barn og 

ungdom med synshemminger. Dette har ført til et stort engasjement for 

funksjonshemmede. Som dommer er jeg opptatt av lik dømming over hele landet med god 

støtte i et tydelig lovverk.  

KVALIFIKASJONER 

Ble kretsdommer i 2004, forbundsdommer i 2007, nasjonal starter i 2014 og internasjonal 

starter i 2015.  

Deltok på LEN-konferanse for dommere i oktober 2015 der mye av tematikken var tolkninger 

av regelverket.  

Jobbet som svømmeinstruktør og trener i over 10 år, og har tatt Trener 2 utdannelse. Har 

vært ansatt i Oslo svømmekrets som kretssekretær. Som representant for Romsås IL, var jeg 

aktivt med i barne- og ungdomsrådet i bydel Romsås og i det sentrale ungdomsrådet i Oslo 

fra jeg var 12 år. 
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YRKESERFARING 

Har jobbet i Statens legemiddelverk siden 2009, de siste 2 årene som gruppeleder. Har vært 

med i flere prosjekter, blant annet i forbindelse med utvikling av nytt saksbehandlingssystem 

og som representant for de ansatte ved omstilling og flytting av hele bedriften. 

UTDANNING 

2 år medier og kommunikasjon og 1 år allmenpåbygging. 

Medisinsk sekretær. 

ANDRE INTERESSER 

Bruker fritiden på svømming, hund og familie/venner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 SVØMMETINGET 2016 Side 42 
 

KANDIDATER DOMMERUTVALG 
 

ALICE C. BOYD, VESTBYEN IL SVØMMING 

 

  

SIVIL STATUS 

Enslig, en sønn (16 år) 

Født 31.01.74 

Jeg er aktiv, engasjert og energisk. Jeg er kunnskapsrik, og har masse stå-på 

vilje, jeg får jobben gjort! Min ganske brede trønderdialekt har en humørfylt 

og avvæpnende tone" 

SVØMMESPORTEN 

Jeg er dommer for Vestbyen IL Svømming, Trondheim 
 
Jeg bidrar i interimgruppen for dommere, og har den siste tiden hovedsakelig jobbet med 
utvikling av nytt overdommerkurs, som skal gjennomføres første gang under NSF's 
kompetansehelg. Av andre oppgaver jeg har bidratt med de siste årene kan nevnes 
revidering av kretsdommerkurs. 
 
Jeg holder jevnlig både krets- og forbundsdommerkurs, samt regionale dommersamlinger. 
 
Dommer siden 1992, forbundsdommer og lokal overdommer siden 1994. 
Dommerinstruktør og Nasjonal overdommer siden 2002 
FINA-dommer siden 2005 
 
Jeg satt i Dommerutvalget i NSF 2010-2013, og før det i svømmeutvalget, 2007-2010. 
I tillegg har jeg vært leder i Sør-Trøndelag Svømmekrets (2005-2009), og dommeransvarlig i 
Sør-Trøndelag Svømmekrets (2002-2009). 
 
De siste årene har jeg vært dommer ved: VM langbane i Kazan (2015), EM langbane i Berlin 
(2014), EM kortbane i Herning (2013), OL i London (2012). Før 2012 minst ett internasjonalt 
mesterskap hvert år i 10 år. 
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KVALIFIKASJONER 

 Faglig sterk, har gode ideer, og ser muligheter. 

 Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, samt noe fransk 
og italiensk. 

 Meget god evne til å planlegge og gjennomføre prosjekter, høy arbeidskapasitet. 

 Lang ledelseserfaring fra idretten, dyktig på teamarbeid, nettverksbygger. 

 God erfaring med budsjett og økonomistyring, både som tillitsvalgt leder og via jobb. 

 Svært god kjennskap til offentlig forvaltning særdeles i idrettssektoren, men også 
innenfor utdanningssektoren, søknadsprosedyrer, rapportering. 

 Bred erfaring med internasjonale grupper av ulike typer, både yrkesmessig og som 
frivillig gjennom idretten. 

 

YRKESERFARING 

Jeg jobber som prosjektleder i organisasjonen BAD, PARK OG IDRETT, hvor svært mange av 
landets kommuner, samt største bade- og svømmeanlegg, og særforbund er medlemmer 
(inkl NSF). Vi jobber hovedsakelig med kompetanse på drift, bygging og forvaltning av 
idrettsanlegg, deriblant svømmehaller. 
 
Jeg har tidligere jobbet som trinnleder, lektor og høgskolelektor i grunnskole, videregående 
skole, musikkskole, og på universitet, både i Norge og i utlandet. I tillegg har jeg vært både 
kurslærer, svømmeinstruktør og trener i Vestbyen IL Svømming. 
 

UTDANNING 

Cand Philol, NTNU, med hovedfag musikk, graden inneholder også fagene; drama, 
sosialantropologi, engelsk  
Arealplanlegging Introduksjonsemne, NMBU 
Coaching og ledelse i idrett, Norges Idrettshøgskole 
Praktisk Pedagogisk Utdanning, NTNU 

ANDRE INTERESSER 

Musikk, reising, idrett, fysisk aktivitet, lese bøker, matlaging, strikking 
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ERIK GRØTTING, SPORTSKLUBBEN SPEED 

    

SIVIL STATUS 

53 år, opprinnelig fra Nittedal, gift med Laila Skrolsvik Grøtting, far til Anne-Grete (28). 

 ”Trofast, ydmyk, initiativrik og positiv.” 

SVØMMESPORTEN 

I min fortid som musikant og instruktør i skolekorps, så jeg hvor viktig det var at foreldre 

engasjerte seg. Så som «svømme-far» fant jeg fort ut at det ville være mere givende å gjøre 

en innsats på kanten som dommer, enn å sitte på tribunen. Brenner for å få ungdom til å 

begynne som dommere, og at det dømmes likt i hele svømme-Norge. Arrangerer ved behov 

samlinger for kretsens dommere for å oppdatere på regelendringer/-tolkninger. Har et stort 

hjerte for de funksjonshemmede. Prøver å inspirere andre dommere til å delta på stevner for 

psykisk utviklingshemmede. Derfor føler jeg at jeg kan gjøre en god jobb i dommerutvalget 

og til beste for norsk svømming. 

KVALIFIKASJONER 

Lang erfaring med arbeid i frivillige organisasjoner. Det begynte med dirigentkurs og 

undervisning i skolekorps. Da Anne-Grete begynte å spille fotball tok jeg aktivitetslederkurs 

for å følge opp. Gikk deretter inn som kasserer i fotballgruppa, før jeg satt 4 år som leder av 

Romsås idrettslag. Sitter i styret i borettslag med 651 leiligheter og er vant til å forholde meg 

til alle typer mennesker og problemstillinger som må løses. 

Ble kretsdommer i 1999, forbundsdommer 2002, dommerinstruktør 2008 og internasjonal 

dommer 2013. 

YRKESERFARING 

Har jobbet i DNB siden 1980, de siste 11 år som avdelingsleder. Har i denne forbindelse sittet 

i diverse prosjekter i forbindelse med etableringen og endringer av systemer i 

Verdipapirsentralen. 

UTDANNING 

9-årig grunnskole 

ANDRE INTERESSER 

Bruker fritiden på svømming og familien inkludert et nyfødt barnebarn. 
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WENCHE SALTE, BRYNE SYMJEKLUBB 

  

 

SIVIL STATUS 

55 år, gift to voksne barn 

 

 ”Omtenksom, effektiv og  strukturert” 

 

SVØMMESPORTEN 

Er forbundsdommer. Dommerinstruktør. Er utdannet trener 1 og var trener og instruktør i 

Bryne til ca. 2012. Er klubbveileder for NSF.  

KVALIFIKASJONER 

Styremedlem Bryne SK 3 år, styremedlem Rogaland svømmekrets 10 år, Dommer siden 

1999, dommerinstruktør siden 2012. Leder dommerutvalget RSK 3 år. Kurslærer og 

klubbveileder.  

YRKESERFARING 

Er ansatt i Norges idrettsforbund med arbeidsted Rogaland Idrettskrets. Er utdanningskonsulent og 

jobber mye med organisasjon, idrettens dataløsninger. Arbeider mot idrettslag og klubber i Rogaland 

med veiledning og organisering.  

Tidligere jobbet jeg for Rogaland gym-og turnkrets som organisasjonskonsulent. Der var 

hovedoppgaven drift av kretsen med leder og økonomiansvar.  

UTDANNING 

Bachelor i økonomi og ledelse  Stavanger UIS 03-06 

Coaching og ledelse 1   Norges idrettshøgskole 2008 

Coaching og ledelse 2   Norges idrettshøgskole 2011 

 

ANDRE INTERESSER 

Trening, reise, idrett.  
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TRYGVE RAVN, SPORTSKLUBBEN SPEED 
 

 

SIVIL STATUS 

Gift, to barn, tre barnebarn. 

 

SVØMMESPORTEN 

Leder i SK Speed 

Initiativtaker og leder av Team Oslo (Elitesatsing) 

Medlem Oslo Svømmekrets. 

To perioder i Svømmeutvalget NSF 

En periode i Dommerutvalget. 

Teknisk delegert under mange NM, jr. og sr. 

KVALIFIKASJONER 

Dommer siden 1997.   

Dommerinstruktør 

Nasjonal dommer/overdommer 

Internasjonal dommer 

YRKESERFARING 

Lærer i ungdomsskolen 

Pedagogisk veileder HiOA 

Pedagogisk veileder ILS – UiO 

Skoleleder fra 1999 til d.d. 

Totalt 35 år 

UTDANNING 

Adj. m/ opprykk Sagene Lærerhøgskole, HiO 

Pedagogisk veileder – HiO 

Lederutdanning ILS – UiO 

Lederutdanning - BI 

ANDRE INTERESSER 

Modellfly, heli og droner 

Musiker 

 


