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Svømmeaksjonen gir resultater 
Gj.snt 2010-2013 

Lærte å ha hodet under vann 

95% 

Lærte å flyte avslappet 

77% 

Begynte å få fremdrift 

 med armer og bein 

65% 

Minoritetsbakgrunn 

27% 

Førskolebarn 

46% 





Frister 

Hva Når 

Åpning av søknadsskjema for Ildsjel 18.mar 

Søknadsfrist 22.apr 

Vi jobber med tildelingen 23.-24. april 

Beskjed om tildeling til ildsjeler og klubber 25.apr 
Frist tilbakemelding om avtale med ildsjeler -> 
Forhåndsrapportering 11.mai 

Frist etterrapportering 01.aug 



Målet med Svømmeaksjonen 

 De barna som trenger det mest får 
tildelt gratis Svømmeaksjonskurs 

 

Foto Bjørkelangen 



Transport 

 

    Det er i år IKKE mulighet for å søke kurs med 

transport 

 

NB! Minn ildsjel på dette 



Retningslinjene for tildeling 

 
 

• Kurs til utrygge 6-åringer (siste år i barnehagen) 
prioriteres 

• Kurs til utrygge innvandrerbarn prioriteres 

• Kursene skal ikke erstatte lovpålagt 
svømmeundervisning i skolen 

• Aksjonen skal være landsdekkende 

 

Ildsjel MÅ være villige til å prioritere de som er utrygge i vann. 



Hvordan finne egnede ildsjeler 

 

Heng opp plakater 

 

Lever ut  brosjyrer 

 

Informer om kriterier 



 
Følgende organisasjoner er en del av 
GjensidigeStiftelsen sin Juleaksjon 
 

• Røde Kors 

• Frelsesarmeen  

• Kirkens Bymisjon 

• Blåkors 

• Krisesenter  
  

. 

 
2013 berørte Juleaksjonen ca 9000 barn (alder 
0-16 år) som lever under vanskelige forhold 



Tildeling 

Dere og Ildsjel får tildelingsbrevet 25. april 

 

• Avtal med ildsjel så fort som mulig. Klubbens ansvar 

innen 10. mai. 

• Rapporteringsfrist 11. mai(grunnlag for utbetaling) til NSF 

 

• Hvis ildsjel ikke ønsker benytte gaven prøver vi å finne ny 

søker til klubben(ikke etter 12.mai)  

 

• Sluttrapportering frist 1.august(grunnlag for oppgjør) til 

NSF 



Tildeling 

• Søknaden innenfor kriteriene 

 

• Landsdekkende 

 

• Hvor mange arrangørklubber det er i området 

 

• Alle arrangør får arrangere kurs 

  

• Klubben kan stå som arrangør av maks 2 kurs(søknaden 

behandles opp i mot andre søknader til klubben)  

 

 



Fakta midler 

 

 10 millioner  

 

112 klubber 

 

480 kurs totalt 

 

 



Praktisk Informasjon 

T skjorter 

Instruktører: etter rapportert 

Barn: fordelingsnøkkel etter tildeling 

 

BRUK: 

svommeaksjonen.no 

Facebook: ingrid@svomming.no 

svomming.no 

 

mailto:ingrid@svomming.no


Vi gleder oss til 3 nye år 
med Svømmeaksjon! 

Foto Setermoen SK 



Foto Bjørkelangen 

Foto IL Venjar 

Foto Gjensidigestiftelsen 

Foto Gjensidigestiftelsen 


