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Grunnleggende fysiologiske behov 
Mat, væske, klær, søvn

Trygghet og sikkerhet 
Foretrekker det kjente, sikkerhet, trygghet i jobb/skole, kjenner fremtidsplaner

Tilhørighet og kjærlighet 
Aksept, gruppetilhørighet, kontakt med andre, kjærlighet

Anerkjennelse og selvoppfattelse 
Hevde seg, status, motta ros, selvtillit

Selvrealisering 
Skape, utvikle, føle ansvar, utfordring

Motorisk basisopplæring

Basistrening

Oppbyggingstrening

Elitetrening



Trening
Trening er en kompleks, pedagogisk 
handlingsprosess. Den er rettet mot 

systematisk å utvikle og/eller 
vedlikeholde de fysiske, psykiske og 
sosiale forutsetningene som ligger til 

grunn for prestasjonsevnen 
(Svømmetrening, 2004)

«All aktivitet skal ledes av instruktører og trenere med utdanning»

NSFs Virksomhetsplan 2013-2016



«Hvor skal vi gå i dag?», spurte Kristoffer Robin. 
«Ingen steder», svarte Ole Brumm. Og så gikk de 

dit.

– A.A. Milne



GRUNNLAGET FOR MÅLOPPNÅELSE LIGGER I KVALITETEN PÅ SELVE MÅLPROSESSEN



Klubbaktivitet Organisasjonen Klubben i lokalsamfunnet

Svømmeskole
Trenings/konkurransegr.
Mosjonsgr.
Andre grener?

De tre V’ene
Org.kart

Klubbhåndbok
Økonomi

Kompetanseplan

Retn.linjer barne/ungdomsidrett
Oppfølging politiattest

Spilleregler for alle roller i klubben
Klubben som samfunnsaktør

Sportslig plan
Virksomhetsplan



Hva er en sportslig plan?
En plan som på kort og lang sikt 
beskriver klubbens sportslige 
hovedmål, delmål, tiltak og 
strategier.

Den gir en retning i arbeidet, for alle 
involverte, som øker muligheten for 
suksess.

Den beskriver ansvar, ressurser, og 
tidsfrister.

«Klubbene skal ha 
en sportslig plan» 

NSFs 
Virksomhetsplan 

2013-2016



De tre V’ene; grunnlaget 
for en sportslig plan

Visjon


!

Verdier


!

Virksomhetsidé


!

xx svømmeklubb skal 
være kjent i Europa for 
FART og GLEDE i vann


Respekt, Offensivitet, 
Samhold


Vi utvikler svømmere i 
trygge, morsomme og 
motiverende 
omgivelser



Utvikling av sportslig plan
Med bakgrunn i Virksomhetsplanen, definere 
hovedmål og delmål for den sportslige 
aktiviteten


Utrede konsekvenser av målene


Planlegge tiltak


Krav til oppfølging, rapporter, evaluering/
justering, på alle nivåer i klubben


Først når dette er på plass, kan man arbeide 
med den langsiktige utviklingstrappen og 
lage klubbpyramiden

Tre-delt prosess


Hvor er vi nå?


Hvor vil vi?


Hvordan tar vi 
oss dit?



Viktige punkter i 
planleggingsprosessen

1. Start planleggingsprosessen med å se på klubbens nå-situasjon

2. Utvikle klubbens virksomhetsidé som viser hva, og for hvem, klubben er til for 

(dette skjer som nevnt i prosessen Virksomhetsplan, før man starter arbeidet 
med Sportslig plan).


3. Diskuter hva dere ønsker å oppnå i inneværende sesong, og de neste 3-5 årene, 
og utvikle strategier/tiltak som hjelper dere til å oppnå disse målene.


4. Identifiser ansvar. Hvem er ansvarlig for de ulike strategier/tiltak, og innenfor 
hvilken tidsfrist?


5. Sikre at planen settes ut i praksis, og ikke havner i skuffen.



Hvorfor planlegger man 
ikke?

Uklare ansvarsforhold med tanke på hvem som 
organiserer planleggingsprosessen


Mange klubber mener det er viktigere å forholde 
seg til ”dagen i dag” enn å tenke på fremtiden


Fremtiden er vanskelig å forutsi

Mange klubber har feil trygghetsforståelse – ”Det 
vil aldri skje med oss!”



Avklare ansvar

Hvem er ansvarlig for at klubben har en sportslig 
plan?


Hvem er ansvarlig for utviklingen av en sportslig 
plan?


Hvem er ansvarlig for oppfølgingen av planen, og 
sørger for å holde den levende?



Mål og konsekvenser
Mål innebærer konsekvenser; for styret, sportslig utvalg, trenere etc


Hvor mye vil det koste å arbeide mot hovedmålet (mer bassengtid, gymsal, helgesamlinger, 
treningsleire, økt konkurranseaktivitet, lønn trenere etc)?


Hvor mange trenere trenger klubben for å arbeide mot hovedmålet (har vi nok, må vi rekruttere 
flere, på hvilket nivå, lønnet/ulønnet etc)?


Hvor mye tid vurderer dere at trenere skal bruke (stillingsbeskrivelse, ansatt/ikke-ansatt, en på 
heltid eller to på deltid etc)?


Administrasjon og daglig drift (booke leire, melde på til stevner, møter og kontakt med kommune/
idrettsråd/bassengeier etc)


Hvor stor bør rekrutteringen være? Skjev fordeling gutter/jenter? Junior vs senior?


Hvordan øke inntekter for å møte økte kostnader?


Involvering av gruppetrenere mtp arbeidet med delmålene


Organisere utøvergruppene og sette gruppemål (teknikkmål, utviklingsmål, oppmøtemål etc)



NSFs sportslige plan 
svømming

Hensikt


Sportslige mål


Svømmingens egenart


Livet som aktiv: aldersrelatert trening, utviklingstrapp


NSFs landslagsstruktur


Satsningsområder


Forventning til klubbene


Aktiv for livet: tilbud og mulighet utenfor konkurransesvømming, eller som voksen 
mosjonist og masters


Planen skrives for tiden, og vil presenteres under årets Trener/Lederkonferanse



http://issuu.com/oktan/docs/strategiplan_2012-2015_presentasjon?e=0


Takk for nå! 
Lykke til med lederforum og lederkurs! 

Hovedtrenerne samles kl 15 for utvikling av sportslig plan

”There are costs and risks to a programme of action, but 
they are far less than the long range risks and cost of 

comfortable inaction” – JFK



Plan for hovedtrenerforum

Lørdag: Sportslig plan i klubb - hva, hvordan, 
hvorfor - kickstart på utvikling av sportslig plan i 
din klubb. Første del sammen med lederne.


Søndag morgen: Hovedtreners rolle


Søndag formiddag: Trenerutvikling internt i 
klubben



Gå til 
utdanning.svomming.no

1

2

http://utdanning.svomming.no


Hvordan lage en sportslig 
plan?

Vi kommer nå til å arbeide i 
tråd med veiledningshefte


Målet for ettermiddagen er å 
gi dere en oppstart, og et 
godt grunnlag for å dra 
prosessen videre hjemme i 
klubben



Hvem involveres?

Hvem bør være med i Sportslig plan-gruppen i din 
klubb?


Lag en liste med personer du mener bør være 
med, og eventuelt andre du ønsker å rådføre deg 
med


2 min individuell refleksjon, 5min diskusjon i 
gruppen



HVOR ER VI?
ANALYSE  AV NÅ-SITUASJONEN
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Nå-situasjonen
Hvor er vi nå?


Hvor kommer vi fra?


!

Diskuter med gruppen 
hvordan nå-situasjonen er. 
Finner dere likhetstrekk? 
Hva med SWOT-analysen? 
Ser dere noen felles 
utfordringer i gruppen? 
Har dere ideer om hvordan 
disse utfordringene kan 
møtes? 20min

Styrker'(S)'
Svakheter'(W)'

Analyse'av'
internt'miljø'

*'Hva'er'vi'gode'
på?'
*'Hva'er'våre'
svakheter?'
*'Hvor'kan'vi'
forbedre'oss?'

Muligheter'(O)'
Trusler'(T)'

Analyse'av'
eksternt'miljø'

*'Hvilke'
muligheter'har'vi'
for'klubben'vår?'
*'Hva'er'de'
potensielle'
truslene'for'
klubben'vår?'

Forventninger'



Avslutte SWOT- og nå-
situasjonsanalysen

Diskutere hvordan man kan bygge videre på 
klubbens styrker


Identifisere strategier og tiltak for å komme forbi 
svakhetene


Forfølge potensielle muligheter


Finne tiltak for å redusere truslene



HVOR VIL VI?
SETTE MÅL FOR DEN SPORTSLIGE AKTIVITETEN



Å sette mål
Klubbens visjon og hovedmål er 
nedfelt i Virksomhetsplanen


Klubbens sportslige mål er en del 
av Sportslig plan


Henger de sammen?


Kraften i felles mål er uvurderlig. 
Det skaper lojalitet og 
engasjement, og en felles 
forståelse for at alle går i samme 
retning.

Har mål innen 3-5 år


Skriv det ned


Har ikke mål


Hvordan ønsker 
du at klubben din 
skal se ut, 
sportslig, om 3-5 
år?

Medalje i World Cup og internasjonale mesterskap

NSFs Virksomhetsplan 2013-2016



Målprosessen - å avgjøre hva klubben 
ønsker å oppnå i inneværende 
sesong og de nærmeste 3-5 årene

Hva vil vi oppnå de neste 12 
månedene?


Hva vil vi oppnå de neste 3-5 
årene?


Hvordan vil man prioritere 
målene?


SMARTE mål

Spesifikke


Målbare


Ambisiøse


Realistiske


Tidsbestemte


Evaluerbare



Delmål og tiltak
Beskrive hvordan klubben vil arbeide med 
delmålene og de ulike tiltakene under hvert delmål


Hva må vi gjøre for å oppnå disse delmålene?

Delmål Tiltak

Innen utgangen av 2014 skal 
trenerne på C og D-gruppa ha 

Trener 2-kurs

Ta et møte med trenerne

Kontakte NSF for å sjekke når 
Trener 2 arrangeres

Sjekke med styret om økonomisk 
støtte



KPI
Identifisere hvordan klubben vil måle måloppnåelsen


Hvordan vil vi måle gevinstene ved å nå de målene 
vi har satt oss?

Delmål Tiltak KPI

Opprette 
mosjonsgruppe for 
ungdom som ikke 

ønsker å satse

Finne fire personer 
som kan etablere en 

gruppe som skal 
arbeide med å sette i 

gang mosjonsgruppen

Gruppen er etablert og 
satt inn i oppgavene



HVORDAN TAR VI OSS DIT?
HANDLINGSPLAN OG UTVIKLINGSTRAPP



Handlingsplan
Med bakgrunn i delmålene og de overskriftene 
dere har funnet for dem, lages handlingsplanen


Delmål, tiltak, hvordan, av hvem, tidsfrist, økonomi

Delmål Tiltak Hvordan Av hvem Tidsfrist Økonomi

2 trenere 
utdannet på 

Trener 2 
innen 2014

Ta et 
møte med 
trenerne

Møtes i 
klubbhuset 
2/4 kl 18

Knut 2/4 Ingen



Utviklingstrappen i den 
sportslige planen

Læring og mestring av ulike ferdigheter i vann og 
på land


En fornuftig progresjon i total treningsmengde


Utvikling av kognitive/innstillingsmessige mål



Motorisk basisopplæring Basistrening Oppbyggingstrening Elitetrening

Hva trenger 
utøverne?

Trygge, tilgjengelig 
anlegg som har 

barnesikkert utstyr og 
barnesentrert fokus, 

lærere, ledere og trenere

Tilgjengelige og sterke 
juniormiljøer, 

barnesentrerte ledere og 
trenere, barnevennlige 

anlegg og utstyr

Spesialist trenere, 
idrettsspesifikke anlegg, 

transport, balanse 
mellom skole og idrett, 

kvalitativt gode 
konkurranser og 
treningsmiljøer

Spesialiserte anlegg, 
utstyr, elitetrener, livsstil 

(24t-utøver)

Hvor trenger de 
det?

Skole, hjemme, klubber, 
idrettsanlegg, 

nærmiljøanlegg
Skole, hjemme, klubber, 
idrettsspesifikke anlegg

Skole, idrettsspesifikke 
anlegg og klubber, 

satsingsgrupper/landslag

Spesialiserte klubber, 
sentermiljø, nasjonale 

treningsmiljø, landslag, 
universitet

Hvem kan hjelpe?
Foreldre, lærere, ledere, 
trenere, SFO, idrettslag 

etc
Foreldre, lærere, ledere, 

trenere etc

Spesialiserte gymlærere, 
klubb og regionale 
trenere, foreldre, 
medisinsk støtte

Spesialiserte trenere, 
personlig trener, 

forskning, medisinsk 
støtte

Hvilken type 
aktivitet?

Enkle leker og 
ferdighetsbaserte 

aktiviteter, tilpassede spill 
og mini-spill med vekt på  

glede

Ferdighetstreninger, mini-
spill, progresjon mot 

lagspill, vennlige 
konkurranser, glede og 

sosial interaksjon

Utholdenhetstrening, 
mental trening, 

ferdighetsutvikling, 
overgang til fullverdige 
konkurranser, reise bort 

fra hjemmet, mulighet for 
involvering i klubben

Fulltidstrening, 
internasjonal 
konkurranse, 

reisevirksomhet, 24t-
utøver



Perspektivplan
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Treningsplanlegging oversikt
RAMMEPLAN	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 TRENINGSKONSEPT


Individuell treningsplan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Gruppetreningsplan

ÅrstreningsplanerÅrstreningsplanerÅrstreningsplaner

Treningsplaner for treningsmål/delmål, treningsbelastning, prestasjonsdiagnose, 
konkurranser, evaluering

Makrosyklusplan Makrosyklusplan Makrosyklusplan

Motorisk 
basisopplæring Basistrening Oppbyggings-

trening
Elitetrening

Planlegging av periodesyklusene

Veiledende utviklingstrapp

Forberedelsesperiode Konkurranseperiode Overgangsperiode
Mesosyklusplan Mesosyklusplan Mesosyklusplan
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Planlegging av mikrosyklusene
Planlegging av treningsdager/økter



6    7    8    9   10    11   12    13   14   15   16   17   18
Alder og sensible faserEgenskaper

Motorisk
læreevne

Akust. og optisk
reaksjonsevne

Romorienterings-
evne

Rytmefølelse

Balanse

Utholdenhet

Styrke

Hurtighet

Bevegelighet



Alder                     8      9      10       11      12     13       14     15     16     17 
Treningsperiode      Basisoppl.      Basistrening     Oppbygg.tr.     Elitetrening !
Behendighet*
Følelse for kraft
Reaksjonsevne
Rytmefølelse
Romorientering
Aerob kapasitet
Styrke
Teknikk
Bevegelighet
Aerob utholdenhet
Hurtighet
Power/effekt**
Maks styrke
Anaerob kapas.



NSFs utviklingstrapp
Basisopplæring

Basistrening

Grunnleggende motorisk læring: 
Variert koordinativ trening

Opplæring i Cr, Ry, Fly, Br, start, vending

Generell variert treningsoppbygging uth., bev. etc

Grunnleggende treningsperiode: 
Variert kondisjonell trening: basis uth, max fart/
frekvens

Stabilisering av de tekniske elementene

Variert koordinativ trening i vann: stup, synkron, 
vannpolo, dykking etc



NSFs utviklingstrapp

Oppbyggings-
trening

Elitetrening

Periode med økende trening: 
Grunnleggende svømmehurtighet og aerob 
kapasitet

Utholdenhetsstyrke

Begynnende spesialisering til sv.art/distanse

Elitetrening: 
Begynnende int. prestasjonsnivå

Konkurransespesifikk sv.uth (aerob og anaerob 
kapasitet + max styrke/utholdenhetsstyrke

Spesialisering mht distanse og sv.art



• Nasjonalt/internasjonalt nivå, olympisk program
16-286-?14-

15±1

• Krets- nasjonalt plan
• Vektlegge allsidighet (mangekamp) og lengre 
distanser

12-164-612±1

• Som ovenfor + lag- og gruppekonkurranser, 
konkurranser med krav til utholdenhet = 400 m

• Klubb/kretsplan
6-122-410±1

• Kun gruppenivå
• Stilkonkurranse alle teknikker + start og vendinger,

klare, tydelige kriterier f eks koordinasjon, rytme
• Kombinasjon vann/land, mangekamp: 25 m alle
teknikker på tid; 25 m alle teknikker, stil; 400 m 
medley eller crawl; 3 stup fra 1 m; 25 m sculling på 
tid; løp, langrenn, sykling etc.

• Sprints (12,5-25 m)

2-61-28±1

Konkurranseform/nivå
Antall
Konk.

Trenings-
alder

Alder 
(år)



Internasjonalt	  nivå	  
Fjerde	  etappe	  i	  
utviklingstrapp	  
Krav	  til	  trener:	  

Trener	  4

Nasjonalt	  nivå 
Tredje	  etappe	  i	  
utviklingstrapp  

Krav	  til	  trener:	  Trener	  3

Kretsnivå  
Andre	  etappe	  i	  utviklingstrapp  

Krav	  til	  trener:	  Trener	  2

Klubbnivå  
Første	  etappe	  i	  utviklingstrapp  

Krav	  til	  trener:	  Trener	  1

Kursnivå	  videregående 
Videregående	  kursmerker 

Krav	  til	  instruktør:	  Videregående

Kursnivå	  begynner 
Begynnermerkene 

Krav	  til	  instruktør:	  Begynner

Mosjonssvømmer	  
egenorganisert

Masters	  eller	  
egenorganisert

Vill	  i	  vann	  ungdom

Vill	  i	  vann	  barn

Ak
tiv

	  fo
r	  l
iv
et

Li
ve
t	  s
om

	  a
kt
iv



Arbeidet med klubbens 
utviklingstrapp

Hvordan vil dere organisere treningsgruppene for å 
nå læringsmålene i etappene?


Diskuter i gruppen hvordan en hensiktsmessig 
klubbpyramide bør se ut



Arb. forts.

Hvilke krav settes til treners kompetanse, for å 
sikre dere at treneren kan utvikle utøverne mot 
læringsmålene?


Diskuter i gruppen hva dere mener bør være 
relevant kompetanse for hvert gruppenivå, og 
hvordan trenerne bør arbeide med utøverne på 
hvert nivå.



Arb. forts.

Hvilke retningslinjer ønsker dere skal gjelde for 
klubbens treningsgrupper?


Diskuter i gruppen hvilke retningslinjer som er 
relevante for treningsgruppene. Er det forskjell på 
retningslinjene for de ulike gruppene?



Arb. forts.

Hvordan ser en sesong ut for hver gruppe?


En grov årsplan som viser treningsuker, friuker, 
samlinger, konkurranser og annet viktig som 
foreldre har behov for å vite mtp planlegging av 
hverdagen.



Arb. forts.

Hvordan ser en «vanlig» treningsuke ut for hver 
gruppe?



Arb. forts.

Hvordan skal dere arbeide i hver gruppe, for å nå 
læringsmålene?


Innhold i treningen: teknikk, landferdigheter, 
utholdenhet, kognitive elementer etc.



PLANEN SKRIVES OG FØLGES OPP



Planen skrives

Bli enige om hvilken informasjon som skal 
inkluderes i den sportslige planen


Identifiser hvem som skal ha ansvar for å skrive og 
koordinere innholdet i planen



Oppfølging av planen

Å bestemme hvordan planen skal implementeres, 
markedsføres og følges opp


Å identifisere tidspunkt for evaluering av planen



EVALUERING AV PLANEN



Evaluering
Å identifisere hvordan planen skal evalueres etter 
hver sesong


Når skal planen evalueres?


Oppnådde vi målene?


Hva kan forbedres?


Diskuter kort i gruppen om når planen bør 
evalueres, og hvem som bør delta



Oppsummering
Vi har nå gått gjennom alle stegene for 
utvikling av sportslig plan i klubben


Grunnlaget deres må tas tilbake til 
klubben, og arbeides med i Sportslig 
plan-gruppen dere skal etablere


Sørg for involvering og inspirering


Sett tidsfrister


Gjør planen til et levende dokument. 
Det skal ikke havne i skuffen!

«Klubbene skal utvikle 
og arbeide etter en 

sportslig plan basert på 
NSFs utviklingstrapp» 
NSFs Virksomhetsplan 

2013-2016



Takk for nå! 
Vi møtes til middag kl 19


