
Kompetansehelga 2016 

 Norges Svømmeforbund – www.svomming.no 

Open Water forum på 
Kompetansehelga 2016 

Thon Hotell Oslo Airport, 16. april 

Norges Svømmeforbund har gleden av å invitere triatlonklubber til 

NSF ønsker å invitere deg og engasjerte i din triatlonklubb til en dag med fokus på faglig 
påfyll og erfaringsutveksling innen Open Water svømming. Svømmeklubber og 
triatlonklubber kan gjerne samarbeide mer om å lage gode Open Water arrangement. Begge 
idretter har forskjellig erfaring når det gjelder arrangement og svømming ute, og dette 
ønsker vi å styrke. Open Water forumet er en del av en større konferanse med flere forum. 
NSF forventer over 200 deltagere på hele konferansen.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hvor: Thon Hotel Oslo 
Airport (Gardermoen) 

Når: Lørdag 16. april kl 11.30 
– 18.00 



Kompetansehelga 2016 

 Norges Svømmeforbund – www.svomming.no 

Open	  Water	  Programmet	  
	  
Flere og flere klubber arrangerer Open Water arrangementer. Programmet vil være en samling 
for arrangører av Open Water, men også en gyllen anledning for nye klubber som ønsker å 
arrangere Open Water i fremtiden.  NSF ønsker gjerne at svømmeklubber og triatlonklubber 
samarbeider  mer om arrangering der det er naturlig.  Temaer; 

* Open Water programmet har ca. tider. Endringer kan forekomme.  
Triatlonklubber kan komme til kl. 12.45, hvis de ikke ønsker å delta på felles åpning.  
 
Vansbrosimningen 
Vi får besøk av to personer fra Vansbrosimingegn i Sverige. Dette er Europas  
største Open Water arrangement og de har 15 000 deltagere i flere forskjellige  
øvelser. De har lang erfaring i å arrangere Open Water konkurranser.  
De vil fortelle litt om historien sin, hvordan de har fått dette til å bli så populært,  
og mye om organiseringen av arrangementet. Her har vi mye å lære!  
Les mer her: http://vansbrosimningen.se/ 
 
Praktisk informasjon og påmelding  

For mer info og påmelding trykk her: http://svomming.no/forbundet/konferanser-og-
arrangementer/kompetansehelga/ 

Under påmelding velg Annet ! Triatlonklubb.  
Påmeldingsfrist onsdag 16.mars. Man kan melde på deltaker innen 16.mars, og endre navn frem til 
6.april. Aldergrense 18 år.  
NB! Ved avmelding etter 10.april må klubben dekke deltakeravgiften. 
Priser  Påmelding til 

16.mars 
Påmelding etter 16.mars  
(hvis ledig kapasitet) 

Deltakelse Open Water dagpakke (bare forum 
lørdag med lunsj, ikke overnatting eller middag) 

Kr 900,- Kr 1100,- 

«No show gebyr» –faktureres med 250 kr ekstra, hvis ikke forfall er meldt i forkant.  
 
Kontaktperson NSF 
Caroline Brinchmann,  
Mail: caroline@svomming.no 
Telefon: 4725 0336 

Tid Tema 
11.30 Fells åpning av arrangementet 
12.00 Felles klubbpresentasjon: Bergensklubbene om samarbeid 

arrangement, svømmeopplæring mm 
12.45 Intro, Open Water Programmet 
13.00-14.00 Lunsj 
14:00-15.00 Vansbrosimningen (sammen med lederforum) 
15.00-15.30 Mer detaljert arrangement Vansbrosimningen 
15.45-16.30 Work-shop på hvordan få til flere og bedre Open Water arrangement i 

Norge 
16.30-17.00 Oppdatert info på utvikling av Open Water, regler, dommerutdanning 

og arrangørveiledning 
17.00-18.00  Klubbaktiviteter og Wet Card kurs 


