
Velkommen til 

Kompetansehelga 2015 



Du er privilegert 

 

Og DU gjør en forskjell! 



Veien videre 

Valgene som gjøres nå har 

noe å si for fremtiden 



 

Svømming skal være den mest 

fremgangsrike idretten i 

Norge 
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Suksesskriterier 

 Utvikle klubbens 
aktivitetstilbud 

 Blå tråd 

 Godt sportslige tilbud 

 Breddeaktiviteter 

 Kompetanse 

 Utdanning og 
videreutdanning av 
trenere, instruktører, 
svømmeskoleansvarlige og 
daglig ledere 

 Internskolering og team 

 Utvikling av 
organisasjonen 

 Godt styrearbeid 

 Planverk – gjør klubben 
mindre personavhengig 

 Strategiarbeid 

 Samarbeid styret og 
ansatte 

 Ivaretakelse av 
ressurspersoner 

 Det skal være givende å 
være engasjert 

 Det skal være attraktivt å 
være ansatt 
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Trend  - norsk svømming 

 Utviklingsorientert kultur 

• Erfaringsutveksling blant trenere og ledere 

• Godt samarbeid klubbene imellom + NSF 

 Attraktivt aktivitetstilbud – flere og lengre 

 Fokus på kvalitet i Svømmeskole 

 Profesjonalisering av klubben som organisasjon 

 Muligheter innen samfunnsansvar og folkehelse 

 Flere med ansatte og arbeidsgiveransvar 



Whats up 

 

 

Mye spennende som skjer i norsk svømming 

(alle grener) 
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Norges Svømmeskole 

 Norges Svømmeskole er tilbyder av program for 

svømmeopplæring for mennesker i alle aldre. 

 Vi skal gi det beste tilbudet innen svømmeopplæring i 

Norge. 

 Utviklingsområder 

 Baby og småbarnssvømming 

 Svømmeopplæring funksjonshemmede 

 Voksentilbud og ungdomstilbud 





utdanning og videreutdanning 



Hvilken klubb er vi, eller 

ønsker vi å være? 

 Opplæringsklubben 

 Har til hensikt å utvikle grunnleggende svømmeferdigheter hos barn, 
ungdom og voksne, gjennom et godt svømmeopplæringstilbud. 

 Konkurranseklubben 

 Har til hensikt å utvikle og ivareta utøvere som konkurrer aktivt på 
regionalt og nasjonalt nivå (regionale konkurranser, deltakelse LÅMØ 
og deltakelse jr.NM). 

 NM-klubben 

 Har til hensikt å utvikle og ivareta utøvere opp til et høyt nasjonalt 
nivå (finaler jr.NM og Sr.NM og utøvere på jr.landslag). 

 Eliteklubben 

 Har til hensikt å utvikle og ivareta utøvere på et høyt internasjonalt 
nivå (utøvere på sr.landslag, som sikter mot finaler og medaljer i EM, 
VM, OL). 

 



Breddeaktiviteter 

– klubben som en aktør i 

lokalmiljøet 
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Hvilke aktiviteter tilbyr klubben?  

Hvilke muligheter finnes?  

Breddeansvarlig 

Baby og 

småbarns-

svømming 
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«Vill i vann» er et 

breddeaktivitetstilbud for barn og unge 

med fokus på mestring og progresjon, 

miljø og samhold. Vill i vann er et 

alternativt aktivitetstilbud til klubbens 

trenings- og konkurransepartier for 

barn og unge som liker å være i vann 

men nødvendigvis ikke ønsker 

konkurrere aktivt.  

 

Veiledning 

- Veiledning på web 

- Oppvarmingsseminar 2015 

- Trenerkurs 

- Videoportal 

- Tildeling 2015 

 

 



Alle Norges Svømmeskoleklubber kan 

være arrangørklubb 

 

10 mill også for 2016 

 

De barna som trenger det mest får 

tildelt gratis Svømmeaksjonskurs 
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Klubbens helsesjekk 

 

18.april – 1.oktober 

 

Styrke forståelse og 

kompetanse i styret, til å 

ta god valg for klubben 

på veien videre. 

Norges Svømmeforbunds 

Anerkjennelsesprogram 2015 



Trener/leder  

konferansen 2015 

 

4-6. september 

Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen 
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Trenerprogrammet 

Lederprogrammet 

 

Oppvarmingsseminar 

• Vill i vann 

• Aktivitetstilbud funksjonshemmede 



Om programmene 
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Praktisk info 

 Ha det kjekt 

 Diskusjon og dele erfaringer 

 Følg programmet 

 Tidsramme veiledende 

 Presentasjoner på nett 

 Mat og drikke!! 

 Utsjekk – innen kl 12 

 Evaluering 

 Klubbveiledere 

 Åpning og lunsj 
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Program Rom 

Svømmeskole Kepler 1 

Klubbledelse Oslo 3 

Hovedtrenere Tromsø 3 

Introkurs Stavanger 3 

Anlegg Lillehammer 3 

Open Water Trondheim 3 

Minipolo Gate 3 

Synkron Gate 3 



Enjoy helga 
 

ps: det er ittno som  

kjæm ta seg sjøl 
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Kompetansehelga 2015 

18-19.april, Thon Hotel Oslo Airport 



Håper dere har 

ENJOYED helga 

 
 

ps: det er ittno som  

kjæm ta seg sjøl 
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Suksesskriterier 

 Utvikle klubbens 
aktivitetstilbud 

 Blå tråd 

 Godt sportslige tilbud 

 Breddeaktiviteter 

 Kompetanse 

 Utdanning og 
videreutdanning av 
trenere, instruktører, 
svømmeskoleansvarlige og 
daglig ledere 

 Internskolering og team 

 Utvikling av 
organisasjonen 

 Godt styrearbeid 

 Planverk – gjør klubben 
mindre personavhengig 

 Strategiarbeid 

 Samarbeid styret og 
ansatte 

 Ivaretakelse av 
ressurspersoner 

 Det skal være givende å 
være engasjert 

 Det skal være attraktivt å 
være ansatt 
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Fra de ulike programmene 
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Hvordan skal 

vi gjøre vår 

klubb litt 

bedre? 

• Hvordan har programmet vært?  

• Hva har vært temaer? 

• 3 ting jeg tar med hjem til min klubb 



 

 

 

Takk for oss! 

 

Og vel hjem  

PS: vi ses vel på -  

Trener/leder konferansen 4-6.sept 

Kompetansehelga 2016: 15-17.april 


