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INNLEDNING

Henrik Christiansen. Foto: Øyvind Thorsen 
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INNLEDNING

Norges Svømmeforbunds Virksomhetsplan 2016-  
2019 er et styringsverktøy for Norges 
Svømmeforbund (NSF) i den kommende ting-
periode. Planen fungerer som et kart hvor plan-
lagt rute for prinsipper, strategi og politikk er 
prikket inn. Det understrekes at svømmeidret-
tene gjennom dette dokumentet brukes som 
samlebegrep for idrettene Open Water, stup, 
svømming, synkronsvømming og vannpolo.

Prosessen under Trener/Lederkonferansen 2015 
ga et godt grunnlag for valg av mål og strat-
egier for perioden 2016-2019. Mange gode 
ideer og tanker er her omforent og spisset 
innenfor fire innsatsområder. Et overordnet mål 
er at alle organisasjonsledd (NSF sentralt, krets 
og klubb) bruker virksomhetsplanen aktivt gjen-
nom å tilpasse den for anvendelse på sitt nivå. 
For klubbenes del betyr det først og fremst å 
gjennomføre det som i planen ligger under 
”Strategi klubb”. Virksomhetsplanens mål og 
strategier oppnås gjennom et samspill mellom 
alle organisasjonsledd.

NSFs visjon, virksomhetsidé og verdier er grunn-
laget for vår aktivitet, og forbundsstyret ønsker at 
hele organisasjonen har et eierforhold til dette. 

Svømmeidrettenes visjon
Svømming skal være den mest fremgangsrike 
idretten i Norge.

Svømmeidrettenes virksomhetsidé
Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en 
livredder.

Svømmeidrettenes verdier
 » Grensesprengende
 » Lekende
 » Ansvarlig

Hovedmål
Norges Svømmeforbund er en organisasjon som 
skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet 
til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker 
og behov.

NSFs mål innenfor innsatsområdene vil gjøre 
organisasjonen bedre, slik at svømmeidrettene 
kan nå visjonen om å bli den mest fremgangs-
rike idretten i Norge. NSFs øverste prioritet er at 
klubbene får best mulige vilkår til å drive aktiv-
itet for alle grupper i alle aldre, herunder også 
fokus på svømmeidrettenes fortrinn med tanke 
på inkludering av mennesker med funksjonsned-
settelser. NSFs konkurransetilbud skal omfavne 
alle.

NSF skal fremstå som en aktiv samfunnsaktør. 
Folkehelseutfordringene møtes både gjennom 
sentralt organiserte tiltak (som Svøm langt-
kampanjen), og lokalt gjennom aktivitetstilbud 
for ungdom og voksne med ulike ønsker og 
behov (som Vill i vann og Mastersaktivitet).

NSF skal være et forbilde for andre idretter med 
sitt arbeid med å fremme verdier, holdninger og 
klubbkultur, blant annet gjennom ”Ren idrett”. 
NSF er ”Rent særforbund”. NSF arbeider for 
nulltoleranse for enhver form for diskriminering 
og trakassering. NSF ser viktigheten av lokale/
kommunale samarbeidsmodeller for å inkludere 
medlemmer med ulik etnisk bakgrunn.

NSFs Virksomhetsplan viderefører innsatsom-
rådene fra forrige periode:

 » Anlegg
 » Aktivitetsutvikling
 » Organisasjonsutvikling
 »  Konkurranse- og toppidrett

Under hvert innsatsområde angis mål og delmål 
for perioden, samt strategi for NSF og klubbene.

INNLEDNING

Som gir bokstavene ”GLAD I” – vann!

 » Dristig
 » Inkluderende
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ANLEGG

Det skal være et ledende prinsipp for bygging av 
anlegg at: Det er det offentlige som skal bygge 
og drifte anlegg, mens idretten skal fylle de med 
aktiviteter. 

Norges Svømmeforbund støtter ønsket i anleggs-
politisk handlingsplan vedtatt av IdrettsTinget 
2011 om å etablere en egen ordning over stats-
budsjettet for særlig kostnads krevende anlegg. 
”Et kostnads krevende anlegg er definert til å ha 
en totalkostnad på minimum kr. 200.000.000,- 
for å kunne omfattes av disse midlene (i tillegg 
til nasjonalanlegg og OL- anleggene)”. Det skal 
settes av 600 millioner kroner i en fire års periode 
for slike anlegg.

For å tilfredsstille svømmeidrettens behov skal 
svømme- anlegg være flerbruks idrettsanlegg og 
de skal være tilgjengelige for våre svømmeklubber 
på  tidspunkter det er gunstig for barn og unge å 
drive svømmeopplæring og trening. Det er derfor 
 viktig med god anleggskompetanse både sentralt 
og lokalt for å bedre klubbenes rammevilkår.

Tilstrekkelig antall svømmeanlegg er av vesentlig 
samfunnsmessig betydning og en forutsetning 
for å lære våre barn å bli fortrolige med vann 
og lære å svømme. Det ligger også betydelige 
helsegevinster ved regelmessig svømming og 
aktivitet i vann. Alle svømmeanlegg skal være 
tilgjengelige for alle.

Overordnet mål: Utbygging av svømmeanlegg skal  
skje i en takt som gir en reell kapasitetsøkning,  
også når man tar i betraktning anleggsnedleggelser  
og befolkningsøkning. Svømmeidrettenes anleggs - 
tilgang skal styrkes gjennom utbygging, økt 
åpningstid og økt andel av åpningstid.

De regionale forskjellene i anleggsdekning skal 
reduseres år for år. Bruken av offentlige svøm-
meanlegg skal være gratis for medlemsklub-
benes opplærings- og idrettstilbud rettet mot 
barn og unge.

ANLEGG
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ANLEGG

“SITATER FRA PROSESSEN

”Flere bassenger”

”Vann i alle basseng”

”Gratis bruk for 
klubbene”

”Forbundet må bidra”

”Kompetanse på 
anleggsdrift”

”Åpent hele året”

”Konkurransebasseng”

”Bassenger egnet for 
flere grener”

”Politisk påvirkning”

”Åtte baner pluss 
opplæringsbasseng 

som minimum”

Foto: Titti Mjaaland Skår
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ANLEGG

Flere nye anlegg for trening og konkurranser

 » 50m anlegg med 10m stup i alle univer-
sitetsbyer. Anleggene bør også være egnet 
for stup, synkronsvømming og vannpolo

 » Høyere tilskudd ved flerfunksjonelt 50m 
anlegg

 » Reduserte regionale forskjeller i 
anleggsdekning

 » Oppstart av 15-20 nye 25m anlegg med 
opplæringsbasseng

 » Tenke flerbruk i alle faser
 » Konkurransefasiliteter i alle nye bassenger

 » Tidsriktige startpaller m/elektronikk
 » Tribuner til minimum 200-250
 » Tørrarealer

 » Lagringskapasitet til utstyr for alle grenene 
i nye anlegg, herunder vannpolomål

Strategi NSF Strategi klubb

 » Arbeide politisk med gode incentiv - 
ordninger nasjonalt (øke støtte på de  
største anleggene)

 » Øke særlig tilskuddssats i pressområder til 
25% av ordinært tilskudd

 » Anleggspolitisk program
 » En landsomfattende anleggsplan med  

geografiske prioriteringer, i samarbeid  
med Kulturdepartementet

 » Sikre konkurransespesifikasjoner i nye 
anlegg, gjennom revisjon av  
bestemmelsene og i det enkelte prosjekt

 » Støtte lokale klubber og lokale politikere i 
arbeidet med økt tilgang til anlegg

 » Holde håndboken for svømmeanlegg opp-
datert slik at klubbene kan benytte denne 
aktivt (selvbetjeningssystemer)

 » Klubbene samarbeider om plass i idretts-
rådet, eller samarbeider med andre idretts-
lag som sitter der

 » Arbeide kontinuerlig med idrettsråd og 
lokale politikere

 » Sikring av arealer til svømmeanlegg 
 » Sikre at svømmeanlegg kommer inn i 

langtidsbudsjettene i kommunene
 » Søke støtte politisk, administrativt og 

teknisk fra NSF ved behov
 » Bruke etablerte standarder og krav til  

svømmeanlegg tidlig i prosessen
 » Klubbens ledelse er involvert fra ide og  

bygningsfasen til ferdigstillelse av svømme-
anlegget, for å ivareta NSFs krav og 
svømme idrettens behov

 » Markedsføre behov for alle grenene i NSF
 » Lokale klubber/krets skal samarbeide om 

anlegg

Mål, delmål og strategier
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ANLEGG

Økt kompetanse om bygging, vedlikehold og drift av svømmeanlegg

Samle og spre relevant kunnskap om ulike sider av anleggsproblematikken

Arbeide for at anlegg planlegges, bygges og driftes ut fra den ypperste  
tilgjengelige fagkunnskap på alle felter:
 » Samfunnsøkonomi
 » Byggteknikk
 » Tilgjengelighet
 » Idrett
 » Driftsteknikk
 » Driftsøkonomi

Strategi NSF Strategi klubb

 » Kjenne til og holde kontakt med ulike fag-
miljøer i inn- og utland

 » Delta i tverrfaglig samarbeid for å utvikle ny 
kunnskap og samforståelse

 » Gi kunnskapsbaserte råd 
 » Vise til kilder i argumentasjon og rådgivning

 » Søke og bruke anerkjente fagmiljøer på 
ulike områder i anleggsarbeidet

 » Delta i erfarings- og kunnskapsutveksling i 
svømme- og idrettsmiljøet

Fotograf: Rune Bendiksen / AV-OG-TIL 
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Øke svømmeklubbenes tilgang til eksisterende svømmeanlegg

 » Klubbene skal ha tildelt tider på de tids-
punkter det er gunstig å drive opplæring og 
trening

 » Klubbene skal ha tilgang i skoleferier og på 
fridager

 » Åpent hele dagen, hver dag
 » Økt tilgang for idretten
 » Tilgang for alle grenene
 » Tilgang for andre nye aktiviteter
 » Likebehandling av svømmeidretten med 

andre idretter i samme kommune

Strategi NSF Strategi klubb

 » Utvikle verktøykasse med argumentasjon og 
hjelpemidler for politisk arbeid lokalt

 » Utvikle et godt verktøy til bruk for klubbene 
i anleggsspørsmål

 » Utvikle måltall for klubbenes utnyttelse av 
bassengtid

 » Samarbeide med KUD for tydeligere krav til 
åpningstid, treningstid, stevnemuligheter i 
Bestemmelsene

 »  Rapportere alle brudd på Bestemmelsene 
om spillemidler til Kulturdepartementet 
 » Ulovlig stenging
 » Fortjenestebaserte aktører

 » God dialog med anleggseier i alle 
kontaktpunkter 

 » Klubbene samarbeider om plass i idretts- 
rådet, eller samarbeider med andre  
idrettslag som sitter der

 » Arbeide kontinuerlig med idrettsråd og 
lokale politikere

 » Arbeide for likebehandling med andre 
idretter når det gjelder vilkår for bruk  
av anlegg

 » Søke støtte politisk, administrativt og 
teknisk fra NSF ved behov

 » Markedsføre behov for alle grenene  
under NSF

Øke svømmeklubbenes tilgang til eksisterende svømmeanlegg

Strategi NSF Strategi klubb

 » Arbeide politisk for dette som et overord-
net prinsipp

 » Påvirke idretten og kommunen lokalt for å 
få dette på dagsorden

 » Sikre likebehandling med andre idretter der 
kommunen har gratisprinsipp 



ANLEGG

VIRKSOMHETSPLAN FOR NORGES SVØMMEFORBUND - 11

Øke andel statlige midler til svømmeanlegg

 » Øke andelen statlig finansiering til  
minimum 1/3

 » Anleggsfinansiering skal utgjøre 0,5% av 
statsbudsjettet

 » Øke nasjonalpolitisk press for å få flere 
midler til svømmeanlegg over stats- 
budsjettet i tillegg til spillemiddel- 
ordningen

Strategi NSF Strategi klubb

 » Arbeide politisk for at midler til svømme-
anlegg bevilges over flere poster på stats-
budsjettet i tillegg til spillemidler
 » Kunnskap
 » Helse
 » Inkludering

 » Arbeide politisk for at kommuner  
bevilger investerings- og driftsmidler til 
svømmeanlegg over flere poster enn  
idrett i kommunebudsjettene

Svømmeanlegg skal være en del av den kommunale infrastrukturen

Der det bygges en idrettshall lokalt, skal det også bygges en svømmehall

Strategi NSF Strategi klubb

 » Svømmeanlegg på dagsorden i alle sentrale 
areal- og befolkningsplaner

 » Fremme tanken om interkommunale anlegg 
overfor kommunene

 » Fylkeskommunen skal kunne være en part 
i interkommunale anlegg på linje med 
primærkommunene

 » Svømmeanlegg på dagsorden i alle fylkes- 
og kommunale arealplaner

 » Ved bygging av skoler skal alltid tilgangen 
til basseng vurderes



AKTIVITETSUTVIKLING

12 - VIRKSOMHETSPLAN FOR NORGES SVØMMEFORBUND

AKTIVITETSUTVIKLING
sikres at alle instruktører har den nødvendige 
kompetanse. Det skal være fokus på å videre-
utvikle instruktør- og trenerutdanning, og sikre 
kompetanseheving i alle grener og økt kom-
petanse på trening av ungdom, voksne og grup-
per med behov for tilrettelegging. Barn og unge 
har i dag mange valgmuligheter, og vi må derfor 
skape attraktive arenaer for spennende og variert 
aktivitet, hvor barn og unge får mulighet til å 
oppleve mestring.

Svømmeidretten har et bredt nedslagsfelt 
i befolkningen. Det er derfor grunnlag for 
flere medlemmer i NSF i alle grener. Norges 
Svømmeforbund ønsker å beholde medlem-
mer i et livslangt perspektiv, og øke antall 
medlemmer i klubbene. Spesielt er det viktig 
å ivareta ungdom, for å hindre frafall og sikre 
videre idrettsglede og engasjement i idretten. 
Vi må legge til rette for allsidig aktivitet for alle 
uavhengig av økonomi, funksjonshemming og 
motivasjon for å drive aktiviteten. 

NSF ønsker at svømmeidrettene skal være de 
foretrukne treningsformene for voksne, slik at 
flere kan være aktive for livet og ta vare på egen 
helse. Klubbene oppfordres til å tilby trenings-
muligheter og konkurranseformer som bidrar til 
økt motivasjon for den voksne befolkningen til 
å drive aktivitet.

Det viktigste klubbene tilbyr sine medlemmer 
er aktivitet. Norges Svømmeforbund ønsker at 
klubbene skaper god og variert aktivitet for 
mange, og at de legger til rette for at alle kan 
være aktive for livet, og ha mulighet til å få et 
liv som aktiv. Barn, ungdom og voksne skal gis 
mulighet for å lære å svømme. Dette er grunn-
laget for videre variert aktivitet og trening av 
svømming, Open Water, stup, synkron og vannpolo, 
slik at alle på sikt kan utvikle seg så langt de vil.

Vanntilvenning og svømmeopplæring bør 
 begynne så tidlig som mulig. Svømmeopplæring 
i samarbeid med barnehage og skole blir her en 
prioritet. NSF skal være den ledende aktør i all 
svømmeidrettslig opplæring. NSF ønsker at våre 
klubber tilbyr baby- og småbarnsaktivitet med 
god kompetanse på instruktører.

Å være svømmedyktig er et krav i henhold til 
skolenes læreplaner. Våre klubber innehar 
spiss kompetanse som trengs for å lære barn 
å svømme, og NSF ser klubbene som naturlige 
samarbeidspartnere for landets kommuner. NSF 
vil arbeide for at svømmeklubber med tilstrek-
kelig kapasitet og kompetanse, kan bidra i sko-
lens svømmeundervisning, mot økonomisk 
kompensasjon. 

For å sikre NSFs ledende rolle ved Norges 
Svømmeskole og grenskolene, og for å rekrut-
tere flere, beholde flere og utvikle flere, må det 
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SITATER FRA PROSESSEN

”Alle får plass i 
svømmeklubben”

”Tilbud for alle i alle 
aldersgrupper”

”Foretrukken mosjons-  
form for voksne”

”Alle 4.klassinger i 
Norge svømmer lett 

200 meter”

”Regionale minipolotur-
neringer i hele landet”

”Svømmetilbud til  
alle uansett alder, 

funksjonsdyktighet i 
en svømmeklubb som 

er medlem av NSF”

”Bedre sportslig 
samarbeid klubbene i 
mellom og grenene”

” Klubbene har 
all baby- og 

småbarnsaktivitet”

“
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Bidra til at alle lærer å svømme

Klubber innenfor 
Norges Svømmeskole 
driver svømme-
opplæring i skole og 
barnehage der det lig-
ger til rette for det

Svømmeopplæring  
for alle alders- 
grupper / 
funksjonsgrader

Klubbene har all  
baby- og 
småbarnsaktivitet

Bidra til at alle 4. 
klassinger i Norge når 
kompetanse-målet i 
svømming

Strategi NSF Strategi klubb

 » Arbeide for at trenere blir anerkjent som 
instruktører/lærere i skolen og barnehage

 » Arbeide med utdanningsmyndigheter nas-
jonalt og lokalt for å styrke svømmeopp-
læring i skolen ved bruk av klubber innenfor 
Norges Svømmeskole

 » Bidra til kompetanseoverføring fra klubber 
som driver svømmeopplæring i skolen til 
klubber som ønsker å starte med dette

 » Arbeide med utdanningsmyndigheter nas-
jonalt og lokalt for å sikre tidlig start av 
svømmeopplæring

 » Øke andel som går fra Norges 
Svømmeskole/grenskole til klubbens 
treningspartier

 » Dialog og samarbeid med skoler og  
barnehager (aktivitetsleverandør)

 » Klubber må ha en plan som ivaretar alle 
grupper i opplæringsaktiviteten de driver

Mål, delmål og strategier 
Svømmeopplæring
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Øke antall medlemmer med 20%

Øke antall 
medlemmer til 
80.000

20% vekst i 
alle grener
Flere klubber  
med flere 
grener
Grentilskudd 
i en gren 
til utover 
svømming

10% økning 
av lisensierte 
utøvere i alle 
grener

Flere senior-
svømmere 
(20+)
Open Water 
– øke antall 
mosjons-delt-
agere
Flere senior 
aktive

Bidra til å 
beholde 
medlemmer 
i et livslangt 
perspektiv.

Flere aktive 
funksjons-
hemmede

Strategi NSF Strategi klubb

 » Retningslinjer for kostnader ifm  
konkurranser, leire og utstyr (jfr 
Idrettspolitisk dokument om reduksjon  
av økonomiske hindringer for barn  
og unges deltakelse)

 » Utvikle allsidige aktivitetstilbud for å 
redusere frafall i ungdomsalder (13-19 år)

 » Forbedre overgangen fra kurs til trening 
gjennom styrking av trenerkompetansen

 » Klubber må lage og implementere 
retnings linjer for kostnader ifm  
konkurranser, leire og utstyr

 » Beholde ressurspersoner/tidligere utøvere 
(gjennom for eksempel Masters, trener-
utdanninger, dommer etc.)

 » Utvikle allsidige aktivitetstilbud for å 
redusere frafall i ungdomsalder (13-19 år)

 » Øke andel som går fra Norges 
Svømmeskole/grenskole til klubbens 
treningspartier

 » Klubbene må ha en strategi for tilbud og 
ivaretakelse av seniorutøvere uavhengig av 
ambisjons- og aktivitetsnivå

Medlemmer



AKTIVITETSUTVIKLING

16 - VIRKSOMHETSPLAN FOR NORGES SVØMMEFORBUND

Fotograf: Rune Bendiksen / AV-OG-TIL 

Bidra til god og variert aktivitet i klubbene

Styrke, videre-
utvikle og 
implementere:
 » Minipolo
 » Norges 

Synkronskole
 » Norges 

Stupskole
 » Wet card
 » Norges 

Svømmeskole

Alle trenere / 
instruktører i 
alle grener har 
 relevant utdan-
ning mtp alder 
og nivå på 
utøvergruppen

Klubbene skal ha 
en sportslig plan

Arbeide for økt 
deltakelse for 
grupper som 
trenger spesiell 
tilrettelegging

Tilby attraktive 
konkurranse-
former for barn 
og ungdom (alle 
grener)

Strategi NSF Strategi klubb

 » Hver svømmeklubb har en trener med 
Trener 2-kompetanse

 » Alle NM-klubbene i svømming har minst en 
trener med Trener 3-kompetanse

 » Alle hovedtrenere i stup,  synkron 
og  vannpolo har minimum Trener 
1-kompetanse

 » Etablere Instruktørkurs for alle grener 
(til opplæringsskolen), samt utdanne 
instruktører 

 » Etablere Trener 2 og Trener 3 for alle grener
 » Utarbeide oversikt over  

klubbenes utdanningsstatus
 » Alle klubber driver Norges Svømmeskole/

Grenskole
 » Utvikle/implementere nye konkurranse-

former for barn og ungdom (alle grener)
 » Tilby rekrutterings- og kompetansetiltak 

for et bedre tilbud til mennesker med 
funksjonsnedsettelser

 » Utviklingsplan for alle trenere og 
instruktører

 » Kompetente trenere på de yngste 
trenings partiene – beholde utøvere

 » Svømmeskole/grenskole i ferier/
sommerskole

 » Utvikle/implementere nye konkurranse-
former for barn og ungdom (alle grener) i 
tråd med aktives interesser

 » Aktivitetstilbud til mennesker med funk-
sjonsnedsettelser skal i størst mulig grad 
inkluderes i øvrig aktivitet. Om det er 
bedre med et tilrettelagt tilbud i egne 
grupper, bør en ha dette

Aktivitet
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Bidra til et godt aktivitetstilbud for ungdom og voksne

Klubbene tilbyr et 
bredt aktivitetstilbud, 
spesielt for ungdom

Svømmeidrettene er 
en foretrukken tren-
ingsform for voksne

Klubbene har Open Water som en naturlig del 
av aktivitetstilbudet i klubben

Strategi NSF Strategi klubb

 » Videreutvikle Vill i vann-konseptet mot mål-
gruppen ungdom

 » Videreutvikle og tilpasse Vill i vann til 
utviklingshemmede

 » Bidra til at trenere har relevant kompetanse 
ift den treningsgruppen de har ansvar for

 » «Livet som aktiv» og «Aktiv for livet» - bidra 
til at klubbene har tilbud som dekker begge 
veier

 » Utvikle treningskonsepter for ungdom 
og voksne for de som ikke satser mot 
konkurranseaktivitet

 » Utvikle Trenerløypa til også å omfavne 
voksentrening

 » Tilby attraktive trenings- og mosjonstilbud 
for ungdom og voksne i alle grener (deri-
blant Masters)

 » Samarbeide om lokale treningsfellesskap 
for voksne (f.eks voksenkurs, camps etc)

 » Samarbeid med andre aktører (frisklivs-
sentral, helsestasjoner, aktivitetsskoler, 
institusjoner)

 » Klubbene arrangerer Open water 
mosjonsarrangement

Aktiv for livet – Folkehelse
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ORGANISASJONSUTVIKLING
organisasjonsutviklingsarbeidet. Økt profesjon-
alisering i form av flere klubbansatte i admin-
istrasjon og ledelse, økt samlet kompetanse i 
klubbstyrer, gjennomarbeidede og forankrede 
styringsdokumenter i klubber og godt lokalt og 
regionalt samarbeid mellom klubber, er stikkord 
på veien mot den ønskede utviklingen. 

Vi ønsker oss en bærekraftig og tidsriktig utvikling 
av norsk svømmeidrett. Med bærekraftig menes 
en drift og utvikling som imøtekommer dagens 
behov uten å ødelegge mulighetene for at kom-
mende generasjoner skal få dekket sine behov. 
For å skape bærekraft må det jobbes både på 
områdene miljø, økonomi og sosiale forhold. 
Med tidsriktig menes at man følger tidens krav 
(er moderne). 

Økt internasjonalt engasjement kan tilføre oss 
kunnskap, inspirasjon, nettverk og kontakter, og 
vil også være stikkord på veien mot økt profes-
jonalisering både på forbunds- og klubbnivå. 

Overordnet mål: Riktig og økt kompetanse i alle 
ledd, både på forbunds- og klubbnivå.

NSFs formål er å være en organisasjon som skal 
arbeide for at alle mennesker gis muligheter 
til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker 
og behov. Svømmeaktivitet er kjernevirksom-
heten i alle klubber, og klubbens organisa toriske 
funksjoner skal støtte og utvikle kjernevirksom-
heten. Arbeidet med klubbutvikling er helt sen-
tralt i dette bildet. God ledelse og organisa-
sjonsforståelse er nødvendig for å kunne drifte 
og utvikle kjernevirksomheten i takt med tiden 
vi lever i, og med samfunnet for øvrig. Klubbens 
aktiviteter møter daglig konkurranse fra andre 
aktører. For å være rustet til å møte dette og 
kunne hevde seg i dagens konkurransesamfunn, 
trenger klubber en ledelse med riktig kom-
petanse. Klubber trenger også arenaer der de 
kan utveksle erfaringer, få ulik faglig påfyll og 
positive impulser. Det å ha en delingskultur for 
både formell og uformell kunnskap og erfaring, 
vil være viktig på vår felles reise der svømming 
skal være den mest fremgangsrike idretten i 
Norge. 

Utvikling av riktig og økt kompetanse i alle 
organisatoriske ledd skal være fokus for 
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SITATER FRA PROSESSEN

”Klubbstyrer skal ha 
god anleggspolitisk 

kompetanse”

”Alle klubber har 
virksomhetsplan, 
sportslig plan og 

svømmeskolehåndbok”

”Godt klubbsamarbeid 
lokalt og regionalt”

”Ansatt daglig leder 
stilling i klubber”

“

Fotograf: Rune Bendiksen / AV-OG-TIL 
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Alle norske klubber har en bærekraftig og tidsriktig drift og utvikling

Alle klubber har en 
velfungerende klub-
bledelse med god 
organisasjonsforståelse

Alle klubber har 
 styringsdokumenter 
som aktivt brukes i 
klubbdriften, og som 
er i tråd med NSF sine 
styringsdokumenter

I norske klubber er 
det attraktivt å være 
arbeidstaker, og 
 givende å være frivillig

Økt internasjonalt 
engasjement

Strategi NSF Strategi klubb

 » Oppdatere kompetansekrav for daglig 
leder, hovedtrener, svømme- og 
grenskoleansvarlig

 » Oppdatere maler for stillingsbeskrivelse til 
daglig leder, hovedtrener og svømme- og gren-
skoleansvarlig samt rollebeskrivelse til styret

 » Tilby klubbutviklingsprosesser for klubber og 
kompetansehevingstiltak for daglige ledere, 
og svømme- og grenskoleansvarlige

 » Kvalitetssikre rekruttering, skolering og 
oppfølging av klubbveiledere og kurslærere

 » Etablere incentiv til klubbene om deltakelse  
på Lederkurs for ungdom og Samling for 
unge ledere, samt utvikle idehåndbok for 
oppfølging og bruk av deltakerne i etterkant

 » Evaluere eksisterende org.-og leder-
utviklingstiltak for å kunne styre og spisse 
dem enda bedre

 » Utvikle Anerkjennelsesprogrammet til et 
enda bedre verktøy

 » Gjennomføre rolleavklaringer og 
utviklingsprosesser for eget samarbeid i 
Forbundsstyret og grenutvalg

 » Ha tydelige mandater for alle utvalg
 » Utvikle verktøy for tydeliggjøring av god 

organisering av frivillig innsats
 » Styrke deltakelse i internasjonale fora, 

og i økende grad engasjere seg mer 
internasjonalt

 » Ha oppdatert Virksomhetsplan, Sportslig 
plan, Klubbhåndbok og/eller Svømme-/
Grenskole-håndbok, og implementere i 
daglig drift

 » Ha jevnlige klubbutviklings-prosesser, 
der NSFs egne veiledere er engasjert i 
prosessene

 » Ha en strategi for rekruttering og ivar-
etakelse av ressurspersoner, ansatte og 
tidligere utøvere i klubben

 » Flere klubber sender årlig deltakere på 
Lederkurs for ungdom og Samling for unge 
ledere/trenere/dommere, samt har en 
strategi for langvarig oppfølging og bruk 
av dem i etterkant

 » Flere klubber har en fast ansatt daglig 
leder, svømmeskoleansvarlig og 
hovedtrener som tilfredsstiller NSFs vei-
ledende kompetansekrav

 » Flere klubber tilbyr instruktører jobb med 
svømmeopplæring i barnehage og skole

 » Flere klubber har et styre som samlet til-
fredsstiller veiledende kompetansekrav fra NSF

 » Flere klubber er Rent idrettslag
 » Flere klubber gjennomfører 

Anerkjennelsesprogrammet
 » Alle klubber har en anleggsansvarlig i 

styret
 » Alle klubbhåndbøker skal si noe om god 

organisering av frivillig innsats i egen klubb

Mål, delmål og strategier
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Gjennom godt organisert aktivitet, danne grunnlag for en sunn klubbøkonomi

Alle klubber driver godt organisert Norges 
svømmeskole og/ eller en grenskole

Klubbene har godt organiserte opplærings, 
trenings- og konkurransetilbud for barn,  
ungdom og voksne

Strategi NSF Strategi klubb

 » Tilby Norges svømme- og grenskolebesøk
 » Ha sentrale aktivitetsprosjekter det er mulig 

for klubber å søke økonomiske midler fra
 » Utvikle markedsføringshåndbok beregnet på 

lokal markedsføring av klubbtilbud

 » Flere klubber har fast ansatt svømmeskole/
grenskoleansvarlig som tilfredsstiller NSFs 
veiledende kompetansekrav

 » Ha et tilstrekkelig antall trenere/ 
instruktører med relevant idrettsfaglig 
kompetanse basert på idrettens verdi-
grunnlag - ha en strategi for dette

 » Tid i vann skal utnyttes optimalt gjen-
nom god organisering og flere parallelle 
aktiviteter

 » Utnytte andre nærliggende basseng i 
samarbeid med kommune, andre klubber 
eller andre aktører

 » Ha årlige arrangementsplaner for egne 
arrangement

 » Ha en barneidrettsansvarlig
 » jobbe for at det ikke er venteliste knyttet til 

svømmeskole/ grenskole og andre kurs
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Norsk svømmeidrett er synlig i lokalmiljøet som en aktiv samfunnsaktør innen folkehelsearbeid

Den lokale klubben har en god dialog og et 
godt samarbeid med kommunen og lokale 
samfunnsaktører når det gjelder tilbud til ulike 
grupper i kommunen

Ha 30.000 deltakere på Svøm langt  
kampanjen årlig

Strategi NSF Strategi klubb

 » jobbe politisk for å bedre klubbers mulighet 
for samarbeid med kommunene om 
folkehelseprosjekter

 » Være en attraktiv samarbeidspartner - 
genererer midler som kan omsettes til lokal 
aktivitet

 » Ha en kommunikasjonsstrategi for media 
når det gjelder omtale av barn- og ungdom, 
toppidrett, folkehelse, samfunnsansvar og 
krisehåndtering

 » jobbe lokalpolitisk med kommunen og 
med ulike samfunnsaktører om samar-
beidsprosjekter for ulike målgrup-
per. Samarbeidspartnere støtter klubb 
økonomisk

 » Benytte seg av NSFs markedsføringshånd-
bok, samt har sin egen plan for synlig-
gjøring i lokalmedia

 » Ha samarbeid med andre tilbydere av idrett 
og trening, om «dobbelt/trippel medlems-
kap» o.l.
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KONKURRANSE OG TOPPIDRETT
et solid samarbeid mellom klubbtrenere, NSF 
og OLT. Dette skal være retningsgivende for å 
skape morgendagens internasjonale svømmere 
når man har kommet forbi Elitetreningsetappen 
i NSFs utviklingstrapp. Målene og strategiene 
bygger på samarbeid, erfaringsutveksling, kom-
petanseheving, involvering, prestasjonskultur, 
konkurranser og utdanning.

For vannpolo, synkronsvømming og Open Water 
skal NSF prioritere bredde framfor topp, for å 
kunne opparbeide et bredere miljø i disse idret-
tene. Det skal fokuseres på arrangements-
utvikling, og kvalitet i arrangering av konkur-
ranser. Utdanning av trenere, samt utvikling av 
dommerutdanning blir et viktig fokus for alle 
grener i perioden.

NSF skal prioritere både topp- og bredde- 
idrett i stup og svømming, uavhengig av funk-
sjonsnedsettelse eller ikke. NSF forholder seg 
til Olympiatoppens definisjon på toppidretts-
utøver: ”Toppidrettsutøvere er de som driver 
trenings- og forberedelsesarbeid på linje med 
de beste i verden, avhengig av den enkelte 
idretts egenart og utbredelse, og som fører til 
jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. 
Idretten er for denne hovedbeskjeftigelsen.”

I 2014 utviklet NSF en sportslig plan for svøm-
ming som ivaretar alle målgrupper. Den sport-
slige planen gir klare utfordringer til klubbene 
i å finne ut av hvilken type klubb de ønsker å 
være; Opplæringsklubben, Konkurranseklubben, 
NM-klubben eller Elite-klubben. I 2015 ble 
”Treningsfilosofiprosjektet” etablert og gjennomført, 
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SITATER FRA PROSESSEN

“Beholde utøverne 
lengre, - flere i 

toppen”

”Økt prestasjonskultur,  
- bedre utnyttelse av 

eksisterende kompetanse 
i klubb/krets/NSF”

”Spre kompetanse”

”Profesjonelt dommer-
system og dommer-

utdanning i alle grener”

“

Foto: Øyvind Thorsen 
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Mål, delmål og strategier 
Svømming

Internasjonale medalje(r) i alle mesterskap (EM, VM og OL/PL) 

Kvalifisere flere svømmere til 
finaler i internasjonale juniorm-
esterskap (EYOF/junior EM)

Større deltakelse fra norske 
klubber i internasjonale ste-
vner på langbane

Delta på internasjon-
ale konkurranser for U-TIF 
(unge toppidrettsutøvere 
funksjonshemmede)

Strategi NSF Strategi klubb

 » Styrke og utvikle samarbeidet med OLT 
(videreføre etablert samarbeid blant annet 
med utholdenhetsavd i OLT)

 » Kompetanseutvikling toppidrettstrenere og 
aldersrelaterte trenere

 » Videreutvikle prestasjonskultur for 
seniorsvømmere, juniorsvømmere og 
funksjonshemmede

 » Gjennomføre systematiske målprosesser
 » Påvirke sentralt for tilrettelegging av 

opplegg for toppidrett og utdanning
 » Påvirke og utvikle utøvernes kultur,  

holdninger og verdier
 » Implementere treningsfilosofi-dokumentet i 

Elite og NM-klubbene
 » Erfaringsutveksling og prestasjons-

utvikling gjennom felles landslags-
samlinger med funksjonshemmede og 
ikke-funksjonshemmede

 » Faste høydesamlinger
 » Videreutvikle Åpen samling TIF
 » Få flere klubber til å satse på TIF

 » Kompetanseutvikling for trenere på alle 
nivå i klubben

 » Tilrettelegge for utdanning og trening 
lokalt

 » Styrke den internasjonale 
stevnedeltagelsen

 » Klubbene arbeider utviklingsrettet ihht 
NSFs utviklingstrapp

 » Elite og NM-klubbene arbeider utviklings-
rettet ihht NSF og OLTs treningsfilosofi

 » Klubbene bestemmer hvilken type klubb 
de ønsker å være (opplæringsklubb, 
konkurranseklubb, NM-klubb, eliteklubb)

 » Tilegne seg kunnskap om trening av TIF
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Stup

2 deltakere i OL i 2020

Medalje 
 individuelt og 
synkron i FINA 
Grand Prix

Finalister i EM 
junior og EM sen-
ior innen 2018

Medalje EM  junior 
og EM senior 
innen 2020

Finaleplass VM 
junior og semi-
finaler i VM senior

Øke antall del-
takere i NM og 
Landsfinalen

Strategi NSF Strategi klubb

 » Profesjonalisere arbeidet rundt landslaget
 » Arbeide for at samarbeid med OLT 

formaliseres
 » Utvikle trenerapparatet med mere 

kompetanse
 » Knytte til seg ekspertise på basistrening,  

fysioterapi, coaching. Benytte forbundets 
eksisterende kompetanse

 » Samlinger på tvers av grenene for å dele 
kompetanse

 » Felles oppkjøring mellom grener mot store 
mesterskap

 » Videreutvikle Trenerløypa stup
 » Gjennomføre systematiske målprosesser

 » Klubbene bli bedre på å søke nok trening 
for eliten. Ikke la seg begrense av trening i 
egen hall

 » Samarbeide mellom klubbene så de gode 
utøverne får nok trening. Samkjøre trening 
så vi trekker i samme retning

 » jobbe for bedre rammevilkår lokalt for  
utøvere som ønsker å satse

 » Hovedtrenere har minimum Trener 
1-utdanning

 » Utdanne flere trenere
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Etablere egen juniorserie med min. 6 lag

Flere aktive seniorlag

Seniorserie med:
 » 12 herrelag (2 divisjoner)
 » 5 damelag

Øke deltakelse i cup NM:
 » 8 herrelag
 » 5 damelag

Heve nivået på juniorsiden

 » Egen jr serie med min 6 lag.
 » NM jr deltakelse med  

8 guttelag og 5 jentelag
 » 6 jr cuper i året på landsbasis

Strategi NSF Strategi klubb

 » Tilrettelegge for samarbeid mellom  
eksisterende klubber slik at nye vann- 
polomiljøer kan etableres.

 » Påvirke og utvikle klubbenes kultur, hold-
ninger og verdier, for å heve nivået til norsk 
vannpolo.

 » Videreutvikle Trenerløypa vannpolo
 » Tilby klubbutvikling for å øke antall  

klubber

 » Klubbene har trenerkompetanse nedover i 
klubbstrukturen for å legge til rette for god 
aldersrelatert trening

 » Alle hovedtrenere har minimum Trener 
1-kompetanse

 » Klubbene arbeider utviklingsrettet i hht 
NSFs utviklingstrapp

 » Stevneprofesjonalitet med god gjennom-
føring på alle lokale, regionale og nasjonale 
konkurranser

 » Påvirke og utvikle utøvernes kultur, hold-
ninger og verdier på junior og seniornivå

 » Klubber har fokus på rekruttering av  
jenter/damer

Vannpolo
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Fotograf: Øyvind Thorsen 

Synkronsvømming

Arrangere junior NM i løpet av perioden

Avholde 
Stjernekonkurransen 
og Barracudacup 2 
ganger årlig

Avholde landskonkur-
ransen årlig

Avholde NM rekrutt 
årlig  i god tid 
(ca 5 mnd) før 
Norgesmesterskap

Utdanne minst 8 
dommere

Strategi NSF Strategi klubb

 » Bistå dommerutdannelsen og  
autorisering av dommere regelm essig, 
og arrangere dommerkurs (slik som 
svømmedommere)

 » Utvikle dommerstige synkronsvømming
 » Bistå til arrangering og kvalitetssikring av 

mesterskap (NM rekrutt, NM junior og NM 
Senior)

 » Bistå til oversetting og utvikling av konkur-
ransemanual i henhold til NSFs reglement 
og retningslinjer (etter FINAs operating 
Manual)

 » Legge til rette for et eventuelt junior lands-
lag ved oppnådde poengkrav og andre 
kvalifiseringskrav

 » Videreutvikle trenerutdanningen i 
synkronsvømming

 » Utnevne en konkurranseansvarlig i  
hver klubb

 » Planlegge og tilrettelegge for arrangering 
av konkurranser

 » Utdanne minst 2 dommere pr klubb, og 
sørge for oppdateringer av nåværende 
dommere

 » Påta seg ansvaret for arrangering av 
konkurranser, gjerne i samarbeid med andre 
klubber

 » Utdanne og utvikle trenere
 » Satsningsgruppe/elitegruppe mot 

mesterskap
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Det blir arrangert 15 Open Water konkurranser årlig

Etablere NM Open 
Water

Etablere flere  
mosjonsstevner og 
lokale/regionale aktive 
stevner (Låmø Open 
Water?)

Etablere dommerkurs 
Open Water

Det blir arrangert 
Open Water konkur-
ranser i alle regioner
Øst: 5
Vest: 4
Sør: 3
Midt: 2
Nord: 1

Strategi NSF Strategi klubb

 » Utdanne dommerinstruktører OW
 » Lage kretsdommerkurs OW
 » Utarbeide god Arrangementsveiledning for 

klubber
 » Utarbeide klubbaktivitetshefte

 » Flere klubber arrangerer klubbarrange-
ment/lokale arrangement 

 » Klubber utdanner dommere
 » Mer fokus på alternativ svømmetrening 

ute om sommeren

Open Water

Dommere

NSF har kompetente dommere i alle grener

Norge skal være represen-
tert med minst en dommer på 
internasjonale mesterskap.

Flere krets- og forbunds-
dommere i alle grener

Flere unge dommere

Strategi NSF Strategi klubb

 » Arrangere jevnlige dommerkurs i alle grener
 » Sende flere kompetente dommere på FINA 

dommerkurs
 » Utdanne flere dommerinstruktører for alle 

grener
 » Tilby gode kompetansehevende tiltak 

(f.eks Samling for unge dommere, 
dommerseminarer)

 » Utvikle dommerstige i stup, synkron,  
vannpolo og Open Water

 » Klubber har en plan for dommer-
rekruttering- og oppfølging

 » Klubber har en plan for rekruttering og 
oppfølging av unge dommere

 » Alle klubber med unge dommere  sender 
dem på Samling for unge dommere
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