
Instruktørutdanning

NSFs tilbud og hvordan 
arrangere kurs









Revidert Begynnerinstruktørkurs

Nytt:

> E-læring, generell del og spesifikk del, https://kurs.idrett.no/course/index.php?categoryid=91

> E-læringsmodulen må være bestått før kurshelgen

> E-læringsmodulen må være bestått før man blir tildelt kompetanse som Begynnerinstruktør

> Redusert fra 20 til 16,5 time for kurshelgen

> Opplæring i bruk av www.tryggivann.no

> Mer om organisering/utnyttelse av basseng

> Mer om instruktørrollen

> Mer om Norges Svømmeskole

https://kurs.idrett.no/course/index.php?categoryid=91
http://www.tryggivann.no/


E-læringsmodul

Spesifikk del:

> Om Norges Svømmeskole

> Organisering av svømmeopplæring

> Nivåer i Norges Svømmeskole

> Avsluttende quiz

Generell del:

> Om Norges Svømmeforbund

> Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om 

barneidrett

> Barns utvikling

> Sikkerhetsforskrift og alarmplan

> Avsluttende quiz



Videregående instruktør
Mål: Målet med NSFs instruktørkurs Videregående instruktør er at deltakeren skal 

få innsikt og forståelse for hvordan man

tilrettelegger opplæring som gir allsidighet og øker trygghet i vannet, i et trygt 

og sosialt miljø, og kunne formidle

oppbygging av svømmearter, starter og vendinger, samt livredning i vann.

Målgruppe: Instruktører som har tatt kurset «Begynnerinstruktør» kan delta på kurset fra 

det året man fyller 16 år.

Varighet: 16 timer

Innhold: Metodikk for å formidle en rekke svømmeteknikker, med bakgrunn i 

kursnivåene Sel, Sjøløve, Delfin og Hai.

Autorisasjon: Minimum fylt 18 år. Deltatt på minimum 80% av undervisningen.

Hvem kan arrangere?: Klubber innen NSF og svømmekretser.



Etterutdanningsmoduler
> Etterutdanningsmodul Teknikkoppbygging Butterfly

> Etterutdanningsmodul Teknikkoppbygging Rygg

> Etterutdanningsmodul Teknikkoppbygging Bryst

> Etterutdanningsmodul Teknikkoppbygging Crawl

> Etterutdanningsmodul Småbarnspedagogikk

> Etterutdanningsmodul Adferdsdiagnoser og Down syndrom

Den som skal være ansvarlig for undervisningen må inneha en av følgende utdanninger:

> Videregående instruktør

> Trener 1

> NSF Kurslærer



Instruktør småbarnssvømming

> Nytt instruktørkurs klart til høsten 2017

> Må ha bestått Begynnerinstruktørkurs før

man går Instruktørkurs småbarnssvømming

> 16 timer + e-læring



Småbarnssvømming - Duppe

> Dra seg langs bassengkanten

> Flyte på ryggen, med minimal støtte, foresatt/instruktør 

teller til 5 (5 sek.)

> Dykke hele hodet under vann og hente en gjenstand 

med hendene.

> Svømme en kroppslengde med benspark

> Hoppe uti – komme seg opp til overflaten – legge seg 

på ryggen for å hente luft og – komme seg tilbake til 

utgangspunktet, med minimal støtte.



Småbarnssvømming - Elias
> Flyte avslappet/kontrollert på mage og rygg

> Rotere fra rygg til mage

> Dykke ned og svømme mellom beina til en foresatt eller 

gjennom en synkering

> Fraspark fra kante i linje/strak kropp

> Sittestup – gli i linje/strak kropp – svøm med crawlbenspark

> Henge i kanten – fraspark på rygg med benspark – rotere over 

på mage

> Hoppe/stupe uti – komme seg opp til overflaten – flyte på 

ryggen – – rotere over på magen – komme seg til kanten –

klatre opp på kanten





Vill i vann
Mål: Gjøre treneren i bedre stand til å skape mye og variert aktivitet i vann for barn 

og unge.

Målgruppe: Aktivitetsledere, instruktører, og trenere som ønsker å bli trenere for Vill i vann 

eller generelt øke sin kompetanse som trener. Krever godkjent Videregående 

instruktørkurs svømming eller Trener 1 utdanning. Man kan delta fra det året 

man fyller 16 år.

Timeantall: 9 timer + e-læringsmoduler i forkant.

Innhold: Om Vill i vann, trenerrollen i Vill i vann, svømmeferdigheter, minipolo, 

synkronsvømming, stup og allsidig og kreativ aktivitet i vann.

Autorisasjon: Vært deltakende på minst 90 % av undervisningstiden.

Kurs i Oslo 27.august og Tromsø i september, Også kurs i Rogaland snart. 



> Instruktørkurs utvikles i løpet av 

våren/høsten

> Stupskolebesøk og veileder

> 4 nivåer

> Svale

> Terne

> Albatross 

> Havørn



> Stjerne 1 + 2

> Instruktørkurs synkron i Oslo 28—30. april

> Diplomer til alle nivåene



> 4 nivåer

> Grønn

> Blå

> Rød

> Svart

> Instruktørkurs Minipolo

> Mål: Holde første kurs august 2017



Open Water Wet card instruktør
Mål: Gjøre instruktøren i stand til å holde Open Water kurs i klubb. Instruktøren skal få 

innblikk i Open Water og Wet Card konseptet. Instruktørene skal bli trygg på 

utesvømming og sikkerhetselementer som må medberegnes når man svømmer 

ute.

Målgruppe: Trenere med godkjent Trener 1 svømming utdanning som ønsker å bli instruktør i 

Open Water Wet Card. Man kan delta fra det året man fyller 18 år, og må ha 

godkjent livredningsprøve. Deltagerne må ha eget utstyr for å kunne delta. Dette 

er våtdrakt og signalfarget badehette.

Varighet: 6 timer

Innhold: Modul 1: Om Wet Card, Open Water og utesvømming

Modul 2: Svømmeferdigheter og øvelser – teori

Modul 3: Utstyr og sikkerhet i Open Water svømming – teori

Modul 4: Om sikkerhet ved utesvømming i praksis

Modul 5: Svømmeferdigheter og øvelser – praksis med utesvømming

Kurs i Oslo 20.mai 2017



Hvordan arrangere?
1. Utnevn en fra klubb/krets som har ansvar for kurset.

2. Kontakt autorisert kurslærer og gjør avtale om gjennomføring av kurset. Oversikt over kurslærere finnes 

under Instruktører.

3. Når tid og sted er avtalt skal kurset registreres via Idrettskurs, slik at kurset blir synlig på minidrett.nif.no. Avklar om 

arrangør eller kurslærer gjør dette. 

4. Når man skal bestemme hvor kurset skal holdes er det viktig at man finner et sted med godt egnede lokaler. Ved 

instruktørkurs er det spesielt viktig at det er kort avstand mellom teorirom og basseng, slik at kurset kan 

gjennomføres effektivt. Det er best om man kan være i bassenget alene under kurset.

5. Husk å sørge for overnatting for kurslærer dersom det er nødvendig (og ev. reise).

6. Arrangør bør sende invitasjonen til klubber og andre interesserte minst 6 uker før kurset. Invitasjonen bør inneholde 

type kurs, tidspunkt (dato og starttid), sted, kurslærer, ansvarlig for påmelding (kontaktperson/minidrett.nif.no), 

påmeldingsfrist, pris og informasjon om mat og overnatting med priser.

http://utdanning.svomming.no/utdanningstilbudet/instruktor/oversikt-over-hvem-som-kan-holde-instruktorkurs/
https://idrettskurs.nif.no/
https://minidrett.nif.no/


Kurs Kompetansekrav Alder Hvem arrangerer

Begynnerinstruktør Fyller 15 år Klubb/krets

Videregående instruktør Begynnerinstruktør Fyller 16 år Klubb/krets

Instruktør funksjonshemmede Begynnerinstruktør Fyller 15 år Klubb/krets/NSF

Vill i vann Videregående/Trener 1 Fyller 16 år NSF

Instruktør Babysvømming Begynnerinstruktør Fylt 18 år Klubb/krets

Instruktør Småbarnssvømming Begynnerinstruktør Fylt 18 år Klubb/krets

Stupinstruktør Fylt 15 år NSF

Synkroninstruktør Fylt 15 år NSF

Minipoloinstruktør Fylt 15 år NSF

Wet card instruktør Trener 1 Fyller 18 år NSF

Trener 1 Fyller 16 år NSF



Utdanningstilskudd

> Deltakeravgiften bør ikke overstige anbefalt pris satt av NSF (det er lov å holde billigere kurs). Deltakere som IKKE er fra 

en av NSFs medlemsklubber skal betale dobbel pris.

> Arrangør skal servere lunsj, kaffe/te og f.eks. frukt, og dette skal være inkludert i deltakeravgiften. Lunsj gjelder ved 

kursdager på mer enn 4 timer.

> Instruktørkurs må ha minst 6 deltakere for å få støtte, og dommerkurs må ha minst 4 deltakere.

> Kurset må ligge ute på minidrett.no åpent for påmelding senest 6 uker før kursstart (og dermed være åpent for alle 

klubber).

> Kurset må avsluttes på idrettskurs.no senest 14 dager etter kursets slutt. (se eget avsnitt om idrettskurs nederst på siden)

> Påmeldingsfrist skal være minst 2 uker før kursstart (3 uker før på kretsdommer pga materiale). Dette for at kurslærer skal 

ha tid nok til å følge opp at deltakerne gjør e-læringen i forkant, og at arrangør skal få bestilt kursmateriell og mat.

> Kursene skal gjennomføres med riktig antall timer undervisning.



Utdanningstilskudd
Type utdanning

Støtte pr 

kurs til 

arrangør

Anbefalt

pris pr 

deltaker

Begynnerinstruktør 5 700 kr 1 500 kr

Videregående 5 700 kr 1 350 kr

Instruktør 

funksjonshemmede
8 000 kr 850 kr

Babysvømmingsinstruktør 2 000 kr 2 200 kr

Småbarnsinstruktør 4 000 kr 2 200 kr

Minipoloinstruktør 5 700 kr 1 500 kr

Stupinstruktør 5 700 kr 1 500 kr

Synkroninstruktør 5 700 kr 1 500 kr



NORGES SVØMMEFORBUND
HVER NORDMANN EN SVØMMER, 

HVER SVØMMER EN LIVREDDER


