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Handlingsplan for Stuputvalget 2004 – 2007 
 

LANDSLAG 

Hovedmål: 
- Aktivt og utviklende landslag 
 

Hva skal gjøres: 
Hvordan skal det 
gjøres: 

Hvem skal gjøre 
det: 

Når skal det være 
gjort: 

Uttakskonkurranse til 
Landslaget 

Arrangere konkurranse 
på landslagssmaling 

STU Andre 
landslagssamling i 
året 

Landslagssamling 5 i året Landslagssjef  Kontinuerlig 
Landslagskonkurranser Se terminliste STU Kontinuerlig 
Samarbeid: Landslagssjef  
Trenere – Utøvere 

Samlinger og 
tilbakemeldinger 

Landslagssjef Kontinuerlig 

 
 
REKRUTTERING 

Hovedmål: 
- Rekruttering til stup skal økes til 3000 medlemmer innen 2010. 
 

Delmål: 
- Øke opplysningen om stup. 
 

Hva skal gjøres: Hvordan skal det gjøres: 
Hvem skal 
gjøre det: 

Når skal det være 
gjort: 

Merketaking tilgjengelig for alle Gjennom 
opplysningsplakater i 
svømmehallene. Info på 
hjemmeside 

STU/Klubbkont
aktene 

Merkene ferdigstilet.
Plakater hele året. 

Sponsorstuping Oppfordre klubber til 
sponsorstuping. Lage skriv 
til klubbene 

STU Kontinuerlig 

Opplysningsplakat om stup Henge opp plakater i alle 
svømmehaller 

STU 31.12.04 

Fortsette med: 
Rekruttkonkurranser –  
Tripp-trapp 

Oppfordre klubber til å ha en 
sosial ramme rundt 
konkurransen  

STU 4 ganger i året 

Økt tilgjengelighet av 
infomateriell stup 

Internett Oppnevnes av 
STU 

Kontinuerlig 
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Utdanning 

Hovedmål : 
- Utdanne og videreutvikle trenere 
 

Hva skal gjøres: 
Hvordan skal det 
gjøres: 

Hvem skal gjøre 
det: 

Når skal det være 
gjort: 

Unge treneres samling(UTS) 3 samlinger pr.år. Oppnevnes av STU 31.12.04 
Livredning Oppfriskningskurs Kretsene / 

Klubbene 
En gang i året 

Trenerutdanning Arrangeres regionalt Delegeres av STU 31.07.05 
Trenersamling En gang i året for alle 

trenere. 
Delegeres av STU Innen desember 

hvert år. 
 
 
 
DOMMERE 

Hovedmål: 
- Rekruttere og øke kompetanse på forbundsdommere og internasjonale dommere. 
 

Hva skal gjøres: 
Hvordan skal det 
gjøres: 

Hvem skal gjøre 
det: 

Når skal det være 
gjort: 

Fortsette Dommerevaluering i 
NM 

Lik dommerevaluering i 
LEN og FINA 

Bente Johnson, 
Arne Tellefsen 

Min. en gang i året 

Dommerprøver Skriftlig prøve Ansvarlige 
dommerevaluering 

I løpet av 
tingperioden 

Langsiktig plan for 
internasjonale dommere 

Utforme plan på 
internasjonal dømming  

STU 31.12.04. 

Dommerutdanning Regionalt/Nasjonalt Ansvarlige 
dommerevaluering 

Etter behov 
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INTEGRERING 

Hovedmål: 
- Jobbe for at stupsporten skal være åpen for alle. 
 

Hva skal gjøres: Hvordan skal det gjøres: Hvem skal gjøre det: 
Når skal det 
være gjort: 

Bevisstgjøring av 
trenerapparatet 

Gjennom trenersamlinger Treneransvarlige på 
samlinger 

Kontinuerlig 

 
 
ANLEGG 

Hovedmål: 
- Alle nye anlegg skal ha stupfasiliteter, etter internasjonale kriterier. 
 

Delmål: 
- Øke andelen av klubben hvor der allerede eksisterer stupfasiliteter. 
 

Hva skal gjøres: Hvordan skal det gjøres: Hvem skal gjøre det: 
Når skal det 
være gjort: 

Fortsatt egne kontaktpersoner 
for NSF i STU 

Stup inn i begynnelsen av 
prosessen. 

Utnevnes av STU Kontinuerlig 

Drive lobbyisme innen stup NSF tar kontakt med STUs 
kontaktpersoner når det 
gjelder anlegg 

Kontaktpersoner  

Jobbe for tilgjengelig og gratis 
svømmeanlegg for aktive i NSF 
i ferier, helligdager osv. 

Melde til FS, de jobbe med 
dette politisk sentralt.  
Oppfordre klubber til å ta det 
opp med politikerne i 
kommunen. 

STU og klubbene Kontinuerlig 

 
 


