
Klubbutvikling 
Sola Svømmeklubb



Utgangspunktet høsten 2016

 Sola svømmeklubb har hatt svømmekurs i ca. 10 år

 Samme svømmeskoleansvarlig i 5 år

 Svømmekurs for ca. 40 barn á 12 ganger 2 ganger/år. Delt opp i 2 kurstimer. 
Kurs en gang i uken.

 Svømmeskoleansvarlig var da:

Kontaktperson, ansvarlig i vannet, hadde med seg foreldre i vann og ungdom med 
svømmebakgrunn.

 Hadde venteliste og all oversikt i excel-ark



Prioriterte oppgaver:
 Få oversikt over Tryggivann.no- styret inkluderes

 Besøk av NSF 2 ganger for å få ekstern hjelp

 Sette opp arbeidskontrakter for instruktørene

 Utdanning av instruktører, nybegynner- og videregåendekurs

 Sosiale samlinger for instruktører- veldig nyttig! 

 Gruppesammensetning i vannet er viktig- riktig brukt av instruktørene og deres 
kompetanse- gi instruktørene tillit og ansvar!

 Mer effektiv bruk av bassenget, økt antall barn fra 40 til ca 90



Hvordan har vi løst oppgaver:

 Planlegging og samarbeid med styret har vært 1. prioritet

 En ansvarlig for nybegynnerkurs og en ansvarlig for videregående kurs

 Unngå voksesmerter- ikke ta inn for mange barn/gruppe eller for mange 
barn i bassenget

 Ta kontakt med foreldre på kanten 1. kursdag- få oversikt over forventninger 
og ”bli kjent”. 

 Være i forkant og svare på henvendelser kontinuerlig- både fra instruktører 
og foreldre



Utfordringer:

 Lage grupper som fungerer godt- barn på samme nivå

 Purringer på instruktører for å føre oppmøte og komme forberedt til time

 Vi har 40 min i bassenget- ”organisert frilek” er en utfordring

 Vi må sette innsatsen inn på videregående nivå- sel og høyere. Holde barna i 
svømmesporten



Hva er vi stolte av:
 Mange gode tilbakemeldinger fra foreldre og barn 

 Vi har god oversikt. Foreldrene er trygge når de sender barna på svømmekurs 
hos oss.

 Økning på 16% i medlemsmassen fra  høsten 2016 til våren 2017

 Vi har ventelister på alle kurs- kvalitetstegn 

 Vi har mange flinke utdannede instruktører/god rekruttering

 Vi har kurs for barn med Downs Syndrom/voksne/mindreårige asylsøkere

 Godt samarbeid med Sola kommune



Fremtiden:

 Unngå voksesmerter

 Redusere kurstimen til 35 min/mindre pause mellom kursene

 Utdanne instruktører/rekruttere flere  og tilby et godt miljø

 Heve kvaliteten og antallet barn som svømmer på videregående kurs

 Godt samarbeid mellom styret og svømmeskoleansvarlig


