
 

 

 

OPPVARMINGSSEMINAR - OPEN WATER I 

KLUBB 

Før Trener og Lederkonferansen starter har vi oppvarmingsseminar om Open Water 

aktiviteter i klubb. 

Svømmeklubber får aldri nok «vann». Norge har en kystlinje på over 100 000 km og 450 000 

innsjøer. I hav og sjø er det mye ubrukt vannflate, kan klubbene utnytte dette? Mosjonstilbud 
for ungdom og voksne er i vinden, mange ønsker å konkurrere på mosjonsnivå både med ski, 

sykkel, løping og svømming. Det er uante muligheter for Open Water trening og konkurranse. 
Vi setter fokus på Open Water for «mannen i gata». For klubbens aktive svømmere vil Open 
Water trening og aktivitet i sommerhalvåret være en kjærkommen variasjon i treningen, samt 

gi dem flott vekst på mental styrke og en real boost for mestringsfølelsen. Hvordan kan din 
klubb tilrettelegge for aktivitet i Open Water? 

Når: Fredag 2. september kl. 10.00-15.00 

Hvor: Thon Hotel Arena, Lillestrøm 

Påmelding: Via svomming.no, innen 15.august. 

 

Program:  
 

Tid Hva Hvem 
1000-1035 Utvikling Open Water i Norge. Info 

om Wet Card, klubbaktiviteter, 

dommerutdanning. 

Cathrine Aa Dalen, NSF 

1040-1130 Wet Card instruktørkurs og  Open 

Water kurs i klubb 

Roar Olsen, Fet 

svømmeklubb, Jeanette 
Veronica Larsen, Snøgg 

Svømmeklubb 

1130-1230 Lunsj   

1230-1400 Copenwater - dansk Open Water 

klubb. Om Open Water i Danmark, 
organisering av Open Water klubb, 
treninger og rekruttering.  

Christian Damgaard, leder 

Copenwater 

1415-1445 Stavanger Open Water - organisering 

og Open Water kurs 

Geir Andersen, leder Open 

Water utvalget 

1445-1500 Avslutning  Cathrine Aa Dalen, NSF. Geir 
Andersen, leder Open Water 
utvalget 

 

http://svomming.no/forbundet/konferanser-og-arrangementer/trenerlederkonferansen/


Om programmet:  
Utvikling av Open Water: NSF vil presentere hvordan det ligger an med norsk Open Water i 
dag, hvilke konsepter som er utviklet, og planer om videre utvikling i Open Water i Norge. 

 
Wet Card instruktørkurs og Open Water kurs i klubb: To av deltagerne på det første 

instruktørkurs Wet Card vil fortelle om sin opplevelse av kurset, og hvordan de har begynt 
med Open Water aktiviteter i klubb i etterkant av kurset. 
 

Copenwater – dansk Open Water klubb: Vi får besøk av Christian Damgaard, leder av 
Copenwater en egen Open Water klubb i København i Danmark. Han vil fortelle litt om Open 

Water i Danmark i dag, om klubben Copenwater, hvordan de er organisert og skaper 
felleskap. Han tar også for seg hvordan de underviser i Open Water, og rekruttering av nye 
svømmere. Les mer her: www.copenwater.dk  

 
Stavanger Open Water: Geir Andersen, leder av Open Water utvalget og primus motor for 

Stavanger Open Water vil fortelle litt om hvordan de organiserer, og om hvordan de holder 
Open Water kurs i forkant av konkurransen.  
 

 

For mer info: 
Ta kontakt med  
Cathrine Aa Dalen 
Utviklingskonsulent NSF 

cathrine@svomming.no 
tlf: 92461659 

Foto: Njål Arnar Johansen 
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