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 Oktober – endelig nytt trenerteam på plass og vi kunde nyte roen etter en meget 
hektisk vår og høst…

 …men akk så feil man kan ta…

 Klubben trengte ny Virksomhetsplan, Klubbhåndbok og                                
Sportsplan

 Tja, da var det bare å brette opp ermene og kjøre i gang 



 Styret jobbet med Virksomhetsplan og Klubbhåndbok

 Trenerne jobbet med Sportsplaner

 …og for å gjøre det hele litt mer spennende lagde vi en sportsplan for hver gren

 Svømming

 Synkron

 Stup

 Jeg da??? Noen må jo koke kaffe og massere skuldrer også, ikke sant?

 Ringte NSF gjorde vi også (kan anbefales)



• Heldags strategisamling 

med styret, daglig leder 

og trenere

• Synkron & Stup – felles 

arbeidsmøte

• Styremøte med 

gjennomgang av ferdige 

resultater





 Hvor ønsker vi å være som klubb i 2020?

 Hvordan skal vi komme dit? 

 Styrets mulighet til å fortløpende måle mitt 
arbeid.  



 1 klubb

 1 styre

 3 grener

 6 budsjetter

 3 sportsplaner

= økt samarbeid på tvers 
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 Hva har stup, synkron og svømming felles men unntak fra S’en?



 Vannglede

 Ildsjeler

 Internrekruttering – aktivitet for alle

 Felles treningssamlinger

 Sculling / Drills

 Mengdesvømming

 Vill i vann

 Hva har stup, synkron og svømming felles men unntak fra S’en?



 Aldersgruppe 10-13 år

 12 deltagere 

 To treninger i uken, en dag fast 
svømming og en dag med varierende 
aktivitet 

 Samarbeider med Asker stup og Asker 
synkron

 Fra jul og frem til påske har de stup (8 
ganger)

 Fra påske til sommeren har de synkron 
(8 ganger)

 Andre aktiviteter i løpet et halvt år

 Vannpolo, volleyball, tur i skogen, 
vinteravslutning, aking, gymsal-
aktiviteter 



 Nå starter vi også opp en 4.gren, nemlig OPEN WATER

 Vår trener Lorang har tatt utfordringen på strak arm 
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SOFIA



 Asker svømmeklubb jobber aktivt med å 
tilrettelegge for barn og ungdom med 
funksjonsnedsettelse

 Vi har 15 instruktører som har tatt kurs for 
barn med funksjonsnedsettelse

 >10 barn med ulike funksjonsnedsettelser er 
integrert i svømmeskolen

 Ekstra ressurser er tildelt disse gruppene

 Vi har Vill-i-vann+ som er et mestrings- og 
sosialt tilbud for ungdom  

 Utfordringen er rekruttering



 Mads, Saga og Ola utgjør vår 
integreringsgruppe og er med å 
konkurrerer på stevner

 Trener Ulf og Anne gjør et fantastisk 
arbeid 
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Visjon 
Virksomhetsplan

Sportsplaner

Organisasjon – styre, 
administrasjon, trenere og frivillige
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& 
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