
 

Årsrapport 2012 

 
Styre har bestått av: 

Jan Bernhard Jørgensen  Leder 

Svend Løvrød   Nestleder 

Anett Benham   Styremedlem 

John Olav Bjørnestad  Styremedlem 

Ellen Bjorvand   Styremedlem 

Bjørn Bertelsen   Styremedlem 

Thorstein Michalsen   Styremedlem 

Ann Kristin A. Johansen  Varamedlem 

Siv Solheim    varamedlem 

 

Verv: 

Anett Benham   Kasserer 

John Olav Bjørnestad  Oppmann sport/stevner 

Ellen Bjorvand   Oppmann sosialt/turer 

 

 

Da er mitt første år som formann/leder i Masør over 

Det har vært en flott erfaring og ikke minst givende å være med å legge til rette for at så 

mange kan ha det hyggelig (og litt slit…), både i vann og på land. 

 

Det er avholdt 3 styremøter. 

Skulle kanskje vært flere, men jeg føler vi har tatt tak i de oppgavene som har ligget på en 

tilfredsstillende måte. 

 

Aktivitetsnivået fra Masør medlemmers side har vært bra og vi har markert oss som alltid 

hvor enn vi har vært. 

Personlig vil jeg trekke fram VM i italia som et av årets høydepunkter.  

Vi var en god gjeng svømmere m/familie som dro nedover. I forkant hadde det vært masse 

god trening og noen av oss hadde hatt kvalifisert trener i Hans Jacob Stoebner. Alt dette 

skulle vi nå få utløp for i løpet av en liten uke.  

Kan for egen del nevne at galmannskjøring med go-kart av enkelte medlemmer gjorde 

mine prestasjoner i bassenget noe begrenset.  

Vil igjen rette en stor takk til Anett Benham som gjorde en veldig god jobb i forkant med 

hotellreservasjoner ++ til alle. 

 



 

Den sportslige delen er blitt skjøttet godt av John Olav Bjørnestad. Litt lite aktiv i 

bassenget det siste året, men har alltid kontroll på stevner, påmeldinger, stafetter, navn 

etc. 

 

Ellen Bjorvand har kontroll på hoteller, middager etc. Selv når hun ikke er med på turen vil 

hun gjerne ordne det slik at vi skal ha det greit. Godt jobbet Ellen. 

 

Anett Benham er vår penge-dame. Alltid ryddig og alltid alt under kontroll.  

Vil også takke Anett for det nye treningstøyet som vi har fått. Har hatt mange runder med 

Trimtex, men resultatet ble knallbra. 

 

Resten av styre Sven Løvrød, Torstein Michalsen og Bjørn Bertelsen har også vært gode 

og nødvendige medlemmer. Deres innspill og meninger har utfylt styre på en god måte.  

 

Fest-komiteen med Iren, Cecilia og Geir må heller ikke glemmes. Julebords tur til Hovden 

skal etter sigende ha vært en stor suksess. 

Vil også takke Flekkefjords gjengen for nok en gang å stille opp for en høstfest. Veldig 

synd det ble avlyst grunnet lite påmeldte, men håper de prøver igjen. 

 

 

Vil takke alle som har vært med i og rundt klubben for et godt år – både sportslig og 

sosialt. 

 

For styret 

 

Jan Bernhard Jørgensen 

Leder 

 

Kristiansand 12 april 2013 

 

  


