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2015

12 - 14 Adam Ismael
 Wenham «Konge» 
 på Nordisk
Tromsø-svømmeren kapret ikke 
mindre enn 9 medaljer, hvorav 
6 gull, samt noterte seg for 3 
norske rekorder under Nordisk 
for funksjonshemmede i AdO 
arena. Foto: Øyvind Thorsen

22 - 24 Årets trener
Ronnie Anstensen fra Skjetten 
Svømming kåret til «Årets 
trener».

35 - 36 NSF søker 
 arrangører
NSF søker etter arrangører til alle 
sine mesterskap og mønstringer 
for 2017.

5 - 10 NSFs Virksomhetsplan 2016 - 2019
De nesten 300 deltakerne på NSFs årlige Trener-/Lederkonferanse 
ga svært viktige bidrag til utformingen av vår organisasjons viktigste 
styringsverktøy for kommende Ting-periode.  Foto: Bo Norseng 

10 - 11 Finnmark satser på 8-12-åringer
Finnmark svømmekrets har et vedtak om at satsningsområdet i vårt 
nordligste fylke skal være aldersgruppa 8-12 år!  Foto: Finnmark Svømmekrets
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Forsidebildet 
Denne utgavens forsidebilde viser Filip 
Julius Devor og Daniel Jensen på 3m 
synkronstup i sommerens VM i Kazan. 
Flottere kan det nesten ikke bli…
Foto: Giorgio Scala/DeepBlueMedia
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Styremedlem
Line Møllerop 
Madla Svømmeklubb 
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Aleksander Hetland 
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«Utstyrsleverandør til 
landslagene 
i svømming»

En begivenhetsrik høst
Høsten er godt i gang, og snart forbi. Den 
har så langt inneholdt Trener-/lederkon-
feranse hvor prosessen med å utarbeide 
NSFs virksomhetsplan 2016-2019 ble 
sparket i gang. Her hadde alle organisa-
sjonsledd i NSF mulighet til å være med 
å påvirke ved å gi innspill i debatten. Det 

kom inn mange gode innspill som skal brukes til å utar-
beide en ny virksomhetsplan for den neste Ting-perioden.

Så retter vi blikket mot nord som 26. august endelig fikk vedtatt bygging av det 
første langbane-anlegget nord for Namsos. Tromsøs nye storstue skal inneholde 
blant annet 50 meters-basseng og stupetårn. Det første spadetaket er allerede 
tatt, og vedtaket kommer godt med. I en landsdel som i stor grad har lyktes i å 
skape svømmere på nasjonalt nivå, har vi nå større muligheter til gode resultater 
og rekruttering. Anlegget, som skal stå ferdig våren 2018, vil gjøre oppladningen til 
langbanesesongen mindre kostbar og mer effektiv for utøverne i nord.

Troms svømmekrets, med Henrik Broberg i spissen, har de siste 10 årene jobbet 
med realiseringen av anlegget, og nå er det i gang!

Mange barn står i kø i klubbene i Tromsø for å kunne lære seg å svømme. Vi vet 
at over halvparten av landets 10-åringer ikke kan svømme. Ved siden av skolens 
opplæring, gjør svømmeklubbene mulighetene større for å øke dette tallet. Ved 
realiseringen av anlegget vil flere av disse barna få et tilbud. Og som vi vet - en-
hver svømmer kan være i stand til å hjelpe seg selv om ulykken skulle være ute. 
Enhver svømmer er en livredder.

Nord er i vinden denne høsten. Årets UM/jr.-NM kortbane går av stabelen i Alta 19.-
22. november. I den forbindelse gjør nå arrangørene, trenere, foreldre og frivillige 
arbeidet med å gjøre dette til et flott arrangement. Til arrangørene, og ikke minst 
utøverne, lykke til! 

Nina Pedersen

VARAMEDLEM
FORBUNDSSTYRET

Har du tilbakemeldinger 
å komme med, eller 
ønske om innlegg, 

send oss en epost på 
pressepr@online.no 

(alle manus må 
sendes elektronisk).

Kunnskap og kompetanse
De to ovennevnte stikkordene er utvilsomt 
viktige ingredienser i enhver suksess. Det 
er ledelsen i Svømmeforbundet meget 
opptatt av, og sentralleddet og admini-
strasjonen har da også lyktes svært så 
godt med sin kunnskaps- og kompetanse-
formidling til alle ulike organisasjonsledd.

Den årvisse Trener-/Lederkonferansen leder an i så måte, godt fulgt av flere mel-
lomstore og mindre konferanser, kurs og samlinger. Deltakelsen på T/L-konferan-
sen har holdt seg stabil og stor gjennom mange år, og er definitivt samlingssted 
nummer èn i vår organisasjon dersom man ønsker å lære og skape seg et enda 
bredere nettverk.

Ikke bare fyller T/L-konferansen rollen som en viktig arena for faglig lærdom og 
utveksling, - like mye fyller den en viktig rolle som veiviser for NSF for fremtiden. 
Virksomhetsplanen er betegnelsen på det dokumentet som forbundet skal styres 
etter rent idrettspolitisk de kommende årene. Således var årets arbeid med do-
kumentet svært så viktig med tanke på at en ny plan for perioden 2016-2019 skal 
vedtas på forbundstinget i april neste år. Innspillene var mange og ikke minst gode, 
og er verdifulle i det videre arbeid som redaksjonskomiteen skal gjøre med å legge 
siste hånd på verket som svømme-Norge skal vedta i Bergen om et snaut halvt år.

At tillitsvalgte i klubber, kretser, utvalg og sentralleddet kan samarbeide «over bor-
det» og berede grunnen for den aller viktigste ting-saken, nemlig organisasjonens 
styringsverktøy, er helt unikt. Verdien av denne idè-dugnaden kan ikke måles, men 
gir de beste forutsetninger for å lykkes med å oppnå en felles målsetting.

Bo NorsengGlad i vann

REDAKTØR
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[Trener-/Lederkonferansen]

Deltagerne ga svært viktige bidrag til 

NSFs Virksomhetsplan
De nesten 300 deltakerne 
på NSFs årlige Trener-/
Lederkonferanse ga svært 
viktig bidrag til utformin-
gen av «Virksomhets-
planen 2016-2019» - en 
plan som skal debatteres 
bredt - og vedtas – på 
Forbundstinget i Bergen 
i april neste år. I tillegg 
ble det «som vanlig» godt 
med faglig påfyll for en 
svært interessert og en-
gasjert forsamling under 
sesongstarten på Garder-
moen tidlig i september.

Etter å ha gjennomlest en del kommen-
tarer fra konferansedeltagerne, klarer 
jeg ikke å finne annet enn stort sett su-
perlativer hva angår det faglige innhol-
det - og selvsagt noen forslag til mindre 
endringer og forbedringer. Helhetsinn-
trykket er i det store og hele at alle var 
godt fornøyd med den faglige kvaliteten 
som ble servert - kanskje i noe mindre 
grad fornøyd med maten…

Listen med forslag
til temaer for neste konferanse er 
imidlertid atskillig lenger enn den for-
annevnte - noe som klart viser svøm-
mefamiliens enorme engasjement for 
sine idretter og ulike aktiviteter. Her 

kan det fort volde litt hodebry for NSFs 
utmerkede stab å klare og plukke ned 
et antall temaer som det er mulig å for-
tære i løpet av en helgesamling, men 
det er et luksusproblem... 

Det var for øvrig i år flest deltagere på 
trener-delen av konferansen med 58%. 
På lederdelen var det 37% av deltagerne 
som befant seg, mens de resterende 
fordelte seg på stup og nettverk dom-
merinstruktører.

Tre forelesere
utmerket seg spesielt. NiH-stipendiat 
Julie Stang snakket om Lungefunksjon 
og astmaforekomst hos norske svøm-
mere, og 46% av deltagerne ga henne 
aller høyeste score. Hennes fagområde 
er lungefysiologi, anstrengelsesutløst 
astma, pustebesvær ved anstrengelse 
og trening. Hun har en master i fysiologi 
og bachelor i idrettsbiologi ved Norges 
idrettshøgskole (NiH), og fenget publi-
kum med sin dype og gode faglige inn-
sikt i temaet.

Molleklev & Skårderud
Ellers var det Sven Molleklev og Finn 
Skårderud som rammet inn konferan-

Bo Norseng [tekst og foto]

Trener-/Lederkonferansen og Nett-
verkssamling skal være en arena for 
motivasjon, erfaringsutveksling og 
faglig påfyll. Konferansen er for alle 
NSFs klubber, uavhengig av størrelse 
og ambisjonsnivå. Det ble holdt en 
rekke spennende foredrag på konfe-
ransen, og her følger en liten omtale 
fra noen av de mange spennende og 
gode temaene som ble belyst.

Finn Skårderud Dagens unge er i altfor stor grad opptatt av hva andre synes og gjør.

▼
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sen og fanget oppmerksomheten med 
en score på 45% som ga høyeste ka-
rakter. Røde Kors-presidentens tanker 
rundt «Prestasjon i omsorg» var noe 
som gjorde dypt inntrykk og var en flott 
oppstart på helgesamlingen, akkurat 
som psykiater og forfatter Finn Skårde-
rud avsluttet konferansen like solid og 
minnerikt som den startet. Hans avslut-
ningsforedrag med temaet «Ung psykisk 
helse» ga kjempeinspirasjon og etter-
tanke til mange. NiH-professoren som 
også er tilknyttet Olympiatoppen, er 
forfatteren av den svært kjente og ikke 
minst leseverdige boken «Uro» som nok 
mange kjenner til.

Skårderuds innfallsvinkel er hva vi 
bør være ekstra oppmerksomme på i 
dagens samfunn for bedre å møte utfor-
dringene i livet. Det er nemlig et para-
doks at det i dagens velferdssamfunnn 
skapes mange «psykiatriske tilfeller». 
Mange unge mennesker stiller nemlig 
ekstreme krav til seg selv, og de ene-
stående unge blir ofte ene-stående og 
ulykkelige ungdommer.

– Selvrealisering og sosial kompetanse 
har et enormt fokus.

Miljø og lagfølelse
er et svært bredt og sentralt tema i i 
våre grener selv om svømmeidrettene 
er en individuell aktivitet. Mange med 
meg gledet seg stort til et gjensyn med 
den tidligere landslagssvømmeren 
Anders «Diesel» Dahl som toppet sin 
karriere med bronseplass i EM på sta-

fett og norske rekorder på 50m fri, og 
gjensynet ble både lærerikt og hyggelig. 
Anders er i dag organisasjonspsykolog, 
og har i tillegg 14 år bak seg som hoved-
trener i BSLK/Arna SLK.

– Hva skal svømmeklubben produsere?, 
var hans spenstige innfallsvinkel på 
foredraget «Hvordan skape godt miljø 
og god lagfølelse i en individuell idrett?» 
– Det er viktig at svømmeklubbene 
«står for noe», og gir anerkjennelse 
og oppmerksomhet. Og når det gjelder 
lagsvømming, så må man «dyrke» sta-
fettlag, var noen av hans svært så kloke 
ord. Anders tok også for seg «Meg som 
trener» og «God og aktiv klubbledelse» 
på en elegant måte.

Trenerstafetten
ved kvartetten Beda Leirvaag, Finn 
Zachariassen, Glenn Cudmore og Chris-
tian Tessner, var en spennende seanse 
med innfallsvinkelen «Slik trener man 
unge utøvere», men nådde ikke opp 
i kampen om høy score på konferan-
sen. Like spennende som de enkelte 
trenerne som satt i panelet, var også 
noen av de kommentarene som kom fra 
salen. Vi festet oss spesielt ved Karm- 
øytrener Helge Heibergs som uttalte 
følgende: – Over-engasjement er det 

– Selvkritikken 
har erstattet 
samfunnskritikken
Finn Skårderud

– Tilhørighet er 
utrolig viktig
Anders «Diesel» Dahl

– Paradokset er at 
de fleste kommer 
fra små miljøer
Finn Zachariassen

Anders «Diesel» Dahl Når det gjelder lagsvømming, så må man «dyrke» stafettlag.

Trenerpanel – Det er et paradoks at de fleste kommer fra små miljøer, sa Bergenssvøm- 
mernes trener Finn Zachariassen i trenerpanelet sammen med Beda Leirvaag, Lam-
bertseter SK, Glenn Cudmore, Aalesunds SLK,  og Christian Tessner, Bærumsvømmerne.

– Dagens unge mangler «tradisjon» og 
styres av den «ytre radar», og er svært 
opptatt av hva andre synes og gjør. I 
dag er det nesten ordinært å være ek-
straordinær, påpekte Finn Skårderud. 

▼
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eneste jeg har, og min viktigste driv-
kraft!

I små og mindre miljøer er det mer 
svømmeren som bygger klubben, 
enn klubben som bygger svømmeren. 
Landslagssjef Petter Løvberg påpekte 
dessuten at fellesnevneren for alle våre 
internasjonale toppsvømmere er at de 
har vært og er nysgjerrige… Og ikke 
minst at trenerens viktigste oppgave 
ikke er å stå med stoppeklokke og ta 
tider på treningene.

Klubbstafetten
på T/L-konferansene har vært en ube-
tinget suksess - hvor klubber deler idèer 
og erfaringer i ulike sammenhenger - 
så også denne gangen. Bakgrunnen er 
selvsagt ønsket om å vise frem flinke og 
visjonære klubber som gjerne ligger litt 
«i forkant», som ønsker å være synlige i 
lokalmiljøet, som skaper aktive barn og 
som lærer unge og eldre i alle aldre å 
svømme.

NSFs Jan Kjensli sa det så fint: – Alle kan 
ikke vinne, men alle kan oppleve god 

– Årets priser utdelt
Prisene til de beste ut-
øverne for sesongen 
2014-2015 ble delt ut 
under Trener-/Lederkon-
feransen på Lillestrøm. 
Det samme ble prisene 
for beste klubb og årets 
trener.

Årets funksjonshemmede utøver ble i 
år som de foregående år Sarah Louise 
Rung, årets svømmer ble i år som i fjor 
Henrik Christiansen, mens årets stuper 
ble «nykomlingen» Anne Vilde Tuxen.

Beste klubb for sesongen 2014-15 ble 
Bærumsvømmerne, og årets trener ble 
Skjettens Svømmings Ronnie Ansten-
sen (se egen omtale).

Beste klubb Bærumsvømmerne ble årets klubb. Her sees gjengen som mottok 
hedersprisen på T/L-konferansen. Foto: John Erlend Christensen.

mestring! En god og aktiv svømmeskole 
er fundamentet i svømmeklubben, og 
NSFs anerkjennelsesprogram er et su-
pert verktøy. Alle store klubber har vært 
små en gang, og det trenger heller ikke 
å være så lenge siden…

Virksomhetsplanen Gruppearbeid er viktig for å stake ut den videre kurs, og her er 
det «stupgjengen» som koser seg med arbeidet.

Denne gangen fikk vi høre et godt 
eksempel på suksess med baby- og 
småbarnssvømming i Kongsvinger, om 
bredde og topp som går hånd i hånd i 
Skjetten, om Oslo ILs Open Water-ar-
rangement, og om Asker SK som Rent 
Idrettslag.

Virksomhetsplanen 2016 – 2019
Norges Svømmeforbunds virksomhets-
plan er vår organisasjon sitt styrings-
verktøy. For kommende tingperiode skal 
en ny plan på bordet, og grunnlaget for 
valg av mål og strategier for de neste 
tre år ble gjort gjennom gruppearbeid 
på T/L-konferansen. For tredje gang var 
det Svein Erik «Svenna» Hansen som 
ledet arbeidet på en elegant måte.

– NSF har tatt dette med virksomhets-
plan virkelig på alvor, sa han, og ga 
forsamlingen fire «nøkler» for det vi-
dere arbeid: Anlegg, aktivitetsutvikling, 
organisasjonsutvikling og konkurranse- 
og toppidrett. Han poengterte også at 
NSF har fått solid vekst i flere områder 
som resten av norsk idrett sliter med. 
Resultat av arbeidet får du presentert 
på Forbundstinget 2016 i Bergen i april 
måned…

Tom Tvedt
Den nyvalgte idrettspresidenten hilste 
ellers svømmefamilien på tampen av 
konferansen, hvor han ga Svømme-
forbundet spesielt og svømmefamilien 
generelt litt av en attest: – Dere er ek-
semplariske på kunnskapsbasert læring, 
og driver en forbilledlig aktivitet! ▼
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Anne Marie Aalstad 
Laakso, 50 år, Hamar 
Idrettslag svømming. 
Har drevet med ulike 
idretter hele livet, blant 
annet turn, løping og 

mye håndball. Kopler fortsatt av med 
løping. Utdannet idrettspedagog som 
ga en bred innføring i flere idretter. Har 
tidligere vært aktiv som trener, og har 
hatt styreverv i ulike idrettslag. Har vært 
ansatt i Hedmark Idrettskrets med opp- 
følging av barneidrett m.m. Har også 
vært kurslærer og klubbveileder i NIF 
fra 1988, samt basistrener for OLT en 
periode på 1990-tallet. Har videre del-
tatt i gjennomføring av ulike nasjonale 
og internasjonale konkurranser i flere 
idretter (Nordiske grener, sykling, hånd-
ball, skøyter og vinter-OL). Har også hatt 
en fot plantet i den kommersielle tre- 
ningsbransjen fra 1993. Er nå styreleder 
i Hamar IL svømming, kretsdommer i 
svømming, medlem av kontrollkomiteen 
i Indre Østland Fotballkrets og svømme-
mamma.

1) Deltagerne gleder seg over å kunne 
møtes, både for å få faglig inspirasjon og 
kunne dele erfaringer med trivelige folk. 
Således var det god stemning og praten 
gikk livlig mellom foredragene. I og med 
at det er deltagere fra både små og store 
klubber med ulik bakgrunn og erfaring, 
er det sikkert utfordrende å sette sam-
men et program som treffer alle 100%.
2) Det er viktig at det understrekes 
hvilke premisser som skal ligge til grunn 
for god barne- og ungdomsidrett, slik 
Mads Andreassen gjorde i sitt foredrag 
«God barne- og ungdomsidrett». Fore-
draget til Anders Dahl, «God og aktiv 
klubbledelse» som omhandlet utøvelse 
av lederskap, var nok nyttig for mange 
av oss. Aller best vil jeg nok huske Finn 
Skårderud som ga meg en påminnelse 

3 på Trener-/Lederkonferansen 2015
Norsk Svømming har stilt 
5 spørsmål til 3 av del- 
tagerne på årets Trener-/
Lederkonferanse (T/L) 
på Gardermoen:

1) Hva er ditt hovedinntrykk 
av T/L-konferansen?

2) Hvilke(t) foredrag/tema  
på konferansen synes du 
var mest givende?

3) Hvilke forslag har du til 
neste konferanse?

4) Hvorfor engasjerer du deg 
i svømming?

5) Hva bør svømme-Norge 
prioritere aller mest i tiden 
fremover?

om hvilket ansvar vi voksne har når vi 
tilrettelegger aktiviteter for barn og ung-
dom. De er mennesker i en sårbar alder, 
og klarer vi ikke å balansere våre for-
ventinger om utvikling og mestring, kan 
konsekvensene bli alvorlige.
3) Det hadde vært kjekt å få et innblikk i 
hvordan andre fremgangsrike nasjoner/
forbund jobber for å utvikle idretten. 
Gruppearbeid er godt egnet til å dele 
erfaringer, men la oss få færre konkrete 
oppgaver å konsentrere oss om, samt litt 
bedre tid på å besvare, så vil jeg tro at 
de som skal ta problemstillingene videre 
vil ha bedre utbytte av bidragene som 
kommer.
4) Svømmesporten oppleves som en 
inkluderende idrett. Det er meningsfullt 
å se hvordan barn og ungdom opplever 
mestring, og gleder seg over egen og 
andres utvikling.
5) Vær en pådriver for at flere basseng 
bygges og fylles med vann, slik at svøm-
mesporten kan utvikles også på mindre 
steder. Leienivået må også ned (der 
man betaler høy bassengleie), slik at 
terskelen for å drive svømmeopplæring 
senkes. Fortsett med å legge til rette for 
påfyll av faglig kompetanse ut i klub-
bene.

Et lite hjertesukk til slutt - men som jeg 
håper «noen» tar tak i snarest: Mange 
av svømmestevnene er organisert slik 
at de blir veldig lange og det er korte 
pauser. Dette skyldes nok flere forhold 
og økonomi for arrangør er viktig, men 
flere steder er konkurranseforholdene 
nå svært dårlige for utøverne som ikke 
får uttelling for all treningen som er lagt 
ned. Trenere og dommerne har også en 
tøff jobb. I mindre anlegg er det gjerne 
begrensede muligheter og fasiliteter for 
svømmere mellom øvelsene, publikum 
(foreldre) får ikke plass, garderober 
er fulle m.v. Det er derfor utfordrende 

å få med nye svømmere og foreldre 
til stevner, og mange familier dropper 
heller ut. Kan vi gjøre dette bedre uten å 
knekke økonomien til klubbene?

Ragnhild Margrethe 
Tapio, 47 år, Alta 
Svømmeklubb, tid-
ligere Berlevåg Turn 
og Idrettsforening 
og Vadsø svømme-

klubb. Har vært svømmer siden 1974, 
og er nå inne i det 11. året som leder 
av Finnmark Svømmekrets. Er også 
trener  og forbundsdommer for Alta 
Svømmeklubb.
 
1) Mitt inntrykk er at T/L-konferansen 
blir bedre og bedre for hvert år, og nå 
favner den både bredde og topp.
2) Jeg synes alle foredrag var bra, og 
det aller beste er jo at vi får være 
med i prosessen om hvordan virk-
somhetsplanen de neste åra skal 
være. Det er kjempeflott det som er 
gjort de senere åra at vi blir med i 
dette arbeidet. Dette gjør at vi får et 
bedre forhold til forbundet, og mer 
tilhørighet fordi vi føler at vi har vært 
med på å skape noe sammen.
3) Siden jeg også er dommer så 
savner jeg mer som går på dette. Ikke 
for det - alle som er på T/L-konferan-
sen burde fått ei innføring i hva for 
viktig rolle dommerne faktisk har, og 
at klubbene må bli flinkere til å bruke 
dem på trening og ikke bare under 
stevner - for eksempel dommerens 
dag på ei trening.
4) Jeg er med i svømming fordi jeg 
ønsker å gi tilbake noe til min idrett 
som har gitt meg så mye - venner, 
minner, utdanning og glede. Svøm-
minga har på en måte gjort meg til 
den jeg er idag og hva jeg står for. 
Svømming - det er livet det - og jeg 
kommer til å være med i mange år 
ennå.
5) Vi må ha stort fokus på å få flere 
anlegg - gjerne like anlegg som ikke 
koster all verden - og ikke minst få 
politikere osv. til å forstå viktigheten 
av at å kunne svømme er den 
beste livsforsikring vi har.

Jeg mener vi må lære mange flere å 
svømme - både store og små. Dette 
vil skape masse bredde og aktivitet 
i vannet, og da vil bonusen komme 
med gode topper i det lange løp!

▼

▼
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Magnus Brathagen 
Lindhjem, 28 år, Larvik 
Svømmeklubb. Svømte 
aktivt frem til 2009, 
men begynte som 
trener allerede i 2005 

og er nå hovedtrener i Larvik SK. Har tid-
ligere vært hovedtrener i Hamar IL.

1) Hovedinntrykket av Trener-/lederkon-
feransen er veldig bra. Det er givende å 
kunne møte svømme-Norge på denne 
måten, både sosialt og kunnskapsmessig. 
2) I år var det flere nyttige foredrag. Per-
sonlig synes jeg foredraget om teknikk- 
utvikling i crawl ved Sondre Solberg og 
foredraget om lungefunksjon og astma-
forekomst hos norske svømmere ved 
Julie Stang var de som skilte seg ut som 
mest givende. Disse foredragene gikk 
ordentlig i dybden av temaet, samtidig 
som helheten ble forklart på en konkret 
og god måte. 

3) På trenerkonferansen synes jeg det er 
viktig at det legges opp til flere foredrag 
om teknikkutvikling i kun èn svømmeart 
per foredrag med samme grunnopp- 
bygging og varighet på foredraget som 
det Sondre Solberg hadde på sitt fore-
drag i år. Jeg tenker at det er en vik-
tig fordel dersom vi får flere foredrag 
om teknikkutvikling i de andre svøm-
meartene av Sondre Solberg som en 
fortsettelse fra foredraget om teknikk- 
utvikling i crawl. Jeg tror det vil skape 
en bedre helhetsforståelse av svømme-
teknikken dersom vi får presentert den 
svømmetekniske filosofien fra en og 
samme trener i alle svømmearter. Jeg 
tenker også at det vil være hensikts-
messig å legge opp til at undervanns-
kick-teknikk blir et eget foredrag som 
kun omhandler undervannskick-teknikk 
som en egen svømmeart. Det samme 
tenker jeg om starter og vendinger, at 
det vil være hensiktsmessig å legge opp 

et eget foredrag som kun omhandler 
starter og vendinger.
4) Jeg opplever svømmetrenerrollen 
som utrolig givende. Jeg synes det er 
spennende å jobbe systematisk for å 
utvikle utøvere gjennom svømmingen. I 
tillegg er jeg oppvokst med svømming, 
noe som har bidratt til et spesielt enga- 
sjement innenfor svømming som idrett.
 5) Svømme-Norge bør prioritere det 
gode arbeidet som allerede gjøres in-
nenfor trenerkompetanse og svøm-
meopplæring. I tillegg trenger vi en stor 
prioritering på tilstrekkelig svømmeopp- 
læring i skolen, samt en stor prioritering 
mot bygging av nye svømmeanlegg.
 
Vi må tørre å gå all in for å skape en helt 
rå treningskultur og et helt rått trenings- 
miljø!

Finnmark satser på 8-12-åringer
Finnmark svømmekrets 
har et vedtak om at 
satsningsområdet i vårt 
nordligste fylke skal være 
aldersgruppa 8-12 år! Kret-
sen ønsker å bygge opp 
bredden og å skape litt 
moro og blest rundt våre 
yngste som er våre frem-
tidige “up coming stars”, 
sier kretsleder Ragnhild 
Margrethe Tapio til Norsk 
Svømming.

– Da nytt kretsstyre ble valgt ved årets 
kretsting, stod denne saken høyt på 
vår agenda, fortsetter hun. Tapio ble 
gjenvalgvalgt som leder på 11. året, 
og med seg i styret fikk hun flotte folk 
som ønsker at kretsen skal satse på 
“småttisan”.
 
Kretslederen forteller at i Finnmark er 

det generasjonsskifte i de fleste klubber 
både blant svømmere og de som sitter 
i styrene rundt om. – Nye folk og koster 
er flott det, og skulle de trenge hjelp 
er det fint å kunne stille opp å veilede 
dem som best vi kan. For det er jo noen 
av oss som har vært med lenge, sier en 
stolt Ragnhild Margrethe Tapio som selv 
har vært med i svømmesporten siden 
6års-alderen.

– Derfor var det stor stas å kunne reise til 
Vadsø i april og klubben der for å hjelpe 
dem i gang, forteller Ragnhild Margrethe. 
– Det ble en kjempemorsom helg, og det 
gode, gamle piratstevnet for småttisan 
var i gang igjen med mange morsomme 
øvelser. Det ble en treningshelg med 

fokus på samhold, svømming/teknikk, 
førstehjelp både i vann og på land, 
masse moro, historikk om byen vi var 

Hammerfest-samlinga ga mersmak for denne ivrige svømmegjengen.

Vadsøgutten Vebjørn Lind Hansen er en 
ivrig 2003-modell.

▼

▼
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Finnmark-samlinger Stafett og lagbygging er viktig, og 
svømmekretsen satser på de yngste.

Gode svømmekompiser Vinjar fra Alta og Kurt fra Karasjok har 
det alltid moro sammen.

i, og ikke minst diskotek. Klubber som 
deltok var fra Vadsø, Karasjok og Alta, 
og 50 unger ble det med mye trening og 
moro, forteller kretslederen.

Ungene måtte selv være med å lage 
maten til alle måltider. “Gamle” svøm- 
mere fra Vadsø stilte som kokker og 
trenere i vann og på land, og det ble en 
flott treningshelg. Vadsø svømmeklubb 
var teknisk arrangør, og kretsstyret 
hadde 4 personer med på hele sam- 
lingen for å fylle ulike roller.

– Siden det ble bråbestemt at vi skulle 
ha første samling i Vadsø i april og det 
kræsja med Kompetansehelga til NSF, 
så ble det bestemt at vi skulle ha en ny 
samlingshelg i Hammerfest i september, 
forteller kretslederen ivrig videre. – Og i 
Hammerfest har vi vært - ei kjempeflott 
helg med 35 svømmeglade unger fra 
Hammerfest, Karasjok og Alta. Masse 
god svømming og moro, øvelser i 
alle svømmearter, vill i vann og ut på 
gåturer og disko. Det ble også her lagt 
opp til at ungene skulle være med å 
hjelpe til ved måltider. Hammerfest 
var teknisk arrangør og hadde ordna 

Finnmarks-gjengen klare til innsats i bassenget tidlig en lørdags morgen.

flotte plansjer om kosthold, og ei av 
de litt større svømmerne holdt et godt 
foredrag om byens historie under vår 
spasertur på lørdag formiddag. 5 av 
Hammerfest sine store svømmere var 
med som instruktører, og jeg er meget 
imponert over måten de løste oppgaven 
de ble gitt på… Fremtidige instruktører/
trenerspirer dette her…, smiler Tapio, og 
avslutter:
– Som kretsleder må jeg si det er 
kjempemoro å få til dette, men jeg 

savner de andre klubbene. For at vi skal 
videreføre dette arbeidet, håper jeg de 
andre klubbene også hiver seg med. 
Så ei utfordring fra meg er: kan Vardø 
stille som teknisk arrangør i sluttten av 
april neste år og Lakselv i september? 
Treningsleirer for denne aldersgruppa 
er super, og den kan kombineres med 
vanlig trening og “Vill i vann”-konseptet.

Dermed er ballen kastet!

Dette er en veldig god nyhet for idretten 
i Nord-Norge. Vi vil få det første 50-me-
tersbassenget nord for Namsos. Dette er 
et enormt løft for idretten, og betyr mye 
både for folkehelsen og utviklingen av 
Tromsø som reisemål. Statens tilskudd 
vil være på 270 millioner kroner av den 
totale summen. Målet er at bade- og 
svømmeanlegget skal stå ferdig i 2018 
bygget på Templarheimen.

Anlegget på 13.000 kvadratmeter skal 

Tromsøbadet vedtatt utbygget
Kommunestyret i Tromsø 
har vedtatt bygging av 
det nye bade- og svøm-
meanlegget Tromsø-
badet. I vedtaket ble det 
besluttet en kostnads-
ramme på 650 millioner 
kroner.

inneholde 50-metersbasseng med 10 
baner, varmtvannsbasseng, velvære-
bad, idretts- og mosjonsbad, stupean-
legg, tribuneanlegg, småbasseng, tre 
ulike sklier - den lengste på 80 meter, 
bølgemaskin, boblebad og utebad, 
samt en 18 meter høy klatrehall.

▼
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[Funksjonshemmede]

Adam med 6 gull
9 medaljer og tre rekorder i Nordisk

Under tidenes første 
nordiske mesterskap for 
funksjonshemmede arran-
gert i Norge, var det ikke 
unaturlig at AdO arena i 
Bergen og byens svøm-
meklubber ble valgt som 
arrangør. Tromsø-svøm-
meren Adam Ismael Wen-
ham ble den suverene 
norske helten med i alt 
9 medaljer, hvorav 6 gull 
som ble toppet med tre 
norske rekorder.

bo Norseng [tekst]
Øyvind Thorsen [foto]

Totalt deltok 80 utøvere fra de nordiske 
landene samt Estland. Norge stilte med 
en tropp på 11 svømmere bestående av 
våre landslagsutøvere, unge lovende 
svømmere og to av våre medaljevinnere 
fra Special Olympics i sommer. Norge 
ble nest beste nasjon etter Sverige, med 
medaljerekka 12 - 9 – 6, mot svenskenes 
19 - 9 - 11.

Adam Ismael Wenham
fornekter seg ikke. I et fullpakket pro-
gram slo juniorsvømmeren like godt 
til med 6 gull, 2 sølv og 1 bronse samt 
norske rekorder på 100m butterfly 

(1.10.65), 100m fri (59,82) og 200m fri 
(2.09,51).

Landslagstrener Morten Eklund var ikke 
overrasket.
– Adam viste veldig gode takter under 
treningsleiren på Kypros i forkant av 
mesterskapet, men det var godt å se 
ham levere de samme tidene i konkur-
ranse, sier Eklund.

Det er ingen tvil om at Tromsøgutten 
leverte et solid mesterskap. I Nordisk 
svømmer utøverne først og fremst mot 
seg selv. Det er mange forskjellige 
klasser for funksjonshemmede, men 
medaljene avgjøres ut fra hvor god tid 
den enkelte utøver oppnår sammenlig-

Solid medaljefangst på Adam Ismael Wenham fra Tromsø SK i Nordisk mesterskap i AdO arena
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Senior Senior Senior Junior Junior Junior Total Total Total

Gull Sølv Bronsje Gull Sølv Bronsje Gull Sølv Bronsje

Sverige 11 7 6 8 2 5 19 9 11

Norge 5 1 1 7 8 5 12 9 6

Estland 3 5 5 4 5 2 7 10 7

Danmark 3 6 5 1 1 2 4 7 7

Færøyene 2 1 0 1 2 2 3 3 2

Finland 2 5 4 0 0 1 2 5 5

Island 1 0 4 1 3 3 2 3 7

Norges tropp 
i Nordisk
Sarah Louise Rung, Madla SK
Mina Marie Heyerdahl Klausen, 

Bærumsvømmerne
Marte Heggertveit, Åstveit SK/

Bergensvømmerne
Andreas Bjørnstad, Drammen SK
Adam Ismael Wenham, Tromsø SK
Kristoffer Voldengen Hansen, Gjøvik SK
Fredrik M. Hårsaker, Trondhjems SLK
Ragna Forså, Mosjøen SK
Sara Josefine Hanssen, Fause SK
Marcus Haus, Eid Symjeklubb
Arja H. Johansen, Ås IL Svømming

net med verdensrekorden i sin klasse. 
Den med høyest score går til topps.

– Tidene er viktigst her - ikke medaljene, 
og Adam er i god utvikling, presiserer 
landslagstreneren, som mener Wenham 
har et stort potensial. Adams sterkeste 
øvelse er 100m bryst, selv om det «kun» 
ble sølv på distansen i Bergen.

– Forbedrer han seg med fire sekunder, 
så er han plutselig medaljekandidat i 
VM!

Sarah Louise Rung
fra Madla SK sørget også for en stor 
medaljefangst, og presterte solid i nor-
disk på «hjemmebane». 4 gull og to 
4.-plasser er absolutt tilfredsstillende. 
Hun ble kåret til mesterskapets beste 

kvinnelige seniorsvømmer for sitt re-
sultat på 100m bryst med tiden 1.46,29 
(102,33%).

Andreas Bjørnstad noterte seg for 2 sølv 
og 2 bronse, Ragna Forså for èn gull og 
èn sølv, og Mina Marier Heyerdal Klau-
sen for èn sølv og 2 bronse. Det ble også 
medaljer på Kristoffer Voldengen Han-
sen, Sara Josefine Hanssen og Marte Heg-
gertveit, samt gull på damenes 4x100m 
medley-lag og sølv på 4x100m fri.

– Hovedanlegget i Bergen viste med 
dette mesterskapet at AdO arena ab-
solutt holder mål, og Bergensklubbene 
representerer en dyktig og spennende 
konstellasjon på arrangørsiden som vi 
håper fortsetter, sier svømmepresident 
Per Rune Eknes.

Sarah Louise Rung ble beste kvinnelige seniorsvømmer i Nordisk mesterskap i Bergen.



Søndag på NM langbane var Adam Is-
mael Wenhams store lukkedag i AdO 
arena. Han satte nemlig norsk re-
kord i klasse S14 på heile tre øvingar. 
100 meter fri (59,86), 200 meter bryst 
(2.38,74) og 50 meter butterfly (30,38) 
fekk alle nye rekordnoteringar i løpet av 
den søndagskvelden.
– Eg er veldig fornøgd. Eg har svømt 
betre enn kva eg hadde trudd eg skulle 
gjere, seier Adam til Norsk Svømming.

Det var nemlig ikkje NM som var det 
store målet. Det var VM i Glasgow ei 
drøy veke seinare. Der var han kvalifisert 
for 100 meter bryst. Etter ei tid like over 
personlig rekord endte han på sjuande-
plass i finalen med 1.12,46. Draumen om 
medalje blei ikkje innfridd, men likevel 
ein god internasjonal debut. Spesielt bra 
ettersom han hadde magetrøbbel i da-
gene før konkurransen.

– Derfor hadde han ei dårlig oppladning 
til løpet, men han leverer likevel godt, 
seier trener Rasmus Møller Jensen.

Adam Ismael Wenham 
blei NMs rekordkonge 
med tre norske rekordar 
på ein dag. I VM endte 
han på sjuandeplass.

– Det var ikkje plassering som var målet, 
men det å delta på internasjonale 
stevner. Adam trenger å være tidlig på 
plass og bli kjent med omgjevnadane 
for å bli avslappa, seier Møller Jensen til 
Norsk Svømming.
– Målet er Paralympics 2020. Eg trur 
neste år er for tidlig. Det er masse å 
bygge vidare på, og personlig utvikling 
er det viktigaste. Det hadde vore super-
flott om han kom med neste år, men 
målet har vore først å kome på lands- 
laget, og så 2020.

Han er full av ros
for adepten som trenar 26 timar i veka, 
fordelt på ni til ti treningar i vatn og i 
tillegg ein masse landtrening. Han er 
under vingane til Olympiatoppen i Nord-
Norge og er i stor utvikling.

Sander Englund Smørdal [tekst]
Øyvind Thorsen [foto]

– Ein får ikkje ein flinkare svømmar, 
verken når det kjem til personlighet eller 
i treningsvilje, rosar Møller Jensen.

Det er imidlertid utfordringar i forbind-
else med Wenhams funksjonshemming.

– Det er ei utfordring med at han trenger 
ekstra mange gjentakingar før tinga 
sitter. Å gi teknikkrettingar rett før eit 
løp er fånyttes. Han hugsar heller ikkje 
løpet i seg sjølv, men har han høyrt tinga 
mange nok gangar i forkant så sitter det. 
Så seier eg kva han gjorde bra og dårlig 
i løpet. Så må vi heim og jobbe med det, 
seier Møller Jensen.
– Fysisk er han utrulig sterk, men han 
manglar bevegelighet. Det jobbar vi og 
Olympiatoppen med no.

Adam går 50 prosent
på vidaregåande skule, og har ein til-
rettelagt skulekvardag for å kunne trene. 
Blant anna er det eit samarbeid med 
NTG på plass slik at han kan være med 
på basistrening. Møller Jensen er ikkje i 
tvil om at svømminga hjelper Wenham 
med funksjonshemminga.

– Svømming er livet hans, saman med 
familien. Det er det han liker, og det er 
der han har sin sosiale omgang. Fami- 
lien er veldig idrettsorientert og er ei 
god støtte for han, seier Møller Jensen.

– Eg trenar fordi eg vil bli best mulig, 
konkluderar Adam Ismael Wenham.

Adam Ismael Wenham noterte tre 
norske rekorder i langbane-NM.

Ismael Wenham mesterskapsdebuterte 

med finaleplass



Thon Sport er vårt spesialtilbud der idrettslag, kretser og forbund 
tilknyttet Norges Idrettsforbund får fordelaktige priser på overnatting og 
arrangementer.  Vi tilbyr egne tilpassede utøvermenyer, deilige senger
og en god frokost.

Les mer om hvorfor det er bedre å sove på hotell enn
i gymsal på thonhotels.no/sport
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SOV GODT
OG FÅ
FROKOSTEN 
SERVERT.



[Utviklingshemmede]

– Smil, latter og idrettsglede

Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede har 
blitt omtalt som årets mest givende svømmestevne, og 
ut fra stemningen på Lambertseter bad i Oslo i midten 
av oktober med Lambertseter Svømmeklubb som 
arrangør, kan vi slå fast at dette er idrettsglede 
på sitt aller, aller beste!

Bo Norseng [tekst]
Øyvind Thorsen [foto]

Selv med noen færre deltakere enn 
rekordåret i fjor, la ikke dette noen 
demper på årets Landsstevnet. Smilet, 
latteren og gleden var upåklagelig fra 
de 63 deltakerne fra 17 klubber landet 

Stafettseier på VIVILs herrelag på 4x50m fri i Landsstevnet.

Landsstevnet 2015 Bare blide fjes å se på Lambertseter Bad under årets mest givende svømmestevne.
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rundt. 246 starter ga topp stemning og 
topp svømming fra første heat!

Tradisjonen tro
ble også årets Landsstevne innledet med 
foredrag, og for utøverne var hygiene 
temaet, mens ledere og trenere ble det 
arrangert en sekvens som omhandlet 
oppvarming.

De sportslige resultatene var gode, 
og flere «suverene helter» hevdet seg 
meget godt i den knallharde konkurran-
sen, og ikke minst våre utøvere fra Spe-
sial Olympics fortsatte sin gode utvikling 
i bassenget.

Deltakende klubber
Asker SK
BUL
Eid SK
Gjelleråsen SK
Gjøvik SK
Holmestrand IF
Innstrandens IF
Lambertseter SK
Madla SK
Ski SK
Skjetten Svømming
Stegaberg IL
Stjørdals Blink
Sørreise SK
VIVIL
Øvre Eiker SK
Ås IL

Spennende øvelsesutvalg
ga mange fartsfylte og jevne dueller i 
Landsstevnet. På programmet stod 25, 
50 og 100m rygg, bryst og fri samt 50m 
butterfly, foruten stafetter på 4x50m 
fri for herrer og mixed. Guttestafetten 
ble vunnet av VIVIL, mens Stjørdals 
Blink tok en svært så suveren seier på 
mixed-stafetten.

På damesiden 
ga Arja Johansen fra Ås IL, Rona Hjelm-
stad fra Skjetten og Saga Haugland fra 
Asker ga hverandre tøff konkurranse 
på damesiden. Rona trakk definitivt det 

lengste strået 
med tidenes 
gullfangst - 10 i 
alt - mens Arja 
noterte ett gull 
og seks sølv og 
Saga 4 fire gull 
og to bronse.

Landsstevnet 
Blide, fjes, 
latter og idretts-
glede på Lam-
bertseter Bad.

Gode venninner og harde konkurrenter - Arja Johansen (t.v.) og Rona Hjelmstad.

Marcus Haus 
fra Eid SK var den ubestridte gullvinneren 
på herresiden. Den erfarne 20-åringen 
kapret i alt fem gull i sin klasse. Vi mer-
ket oss også Egil Laake fra Gjelleråsen 
med sine tre gull, og Alexander Haarberg 
fra Stjørdals Blink som tok med seg en 
medalje av hver valør til Nord-Trøndelag.

Det var gledelig å se at mange av del-
takerne kommer igjen år for år, men 
ikke minst er det gledelig å se nye fjes i 
svømmebassenget. Neste år arrangeres 
Landsstevnet i svømming i Stavanger 
24.-25. september - så det er bare å 
begynne å glede seg!
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Lederkurs for ungdom har som mål å 
styrke ungdommers kunnskap og mo-
tivasjon til å ta på seg lederoppgaver i 
klubb. Kurset ønsker å utdanne enga- 
sjerte ungdom som kan, vil og tør! Mål-
gruppen er ungdom mellom 15 og 19 år 
som har eller ønsker å ha oppgaver i 
klubben (styreverv, utvalg etc.) eller øn-
sker å videreutvikle seg som instruktør/
trener/dommer. 

De 18 ungdommene
kom fra seks forskjellige klubber; Asker, 
Lambertseter, LRK, OI, Skjetten og Ski. 
To av deltagerne kom fra vannpolo og 
resten fra svømming. Alle møttes på 
Haraldsheim Vandrerhjem i Oslo fredag 
ettermiddag, og begynte rett på med bli 
kjent-leker og teambuilding. Her var det 
lett å bli kjent, og ikke minst veldig gøy! 
Grupper ble dannet, og hver gruppe lagde 
fantastisk kreative maskoter. Navnene på 
maskoter, og dermed også gruppenavnet 
var: Sbakk, Teodon, Vegas og Sprellea.

Etter å ha blitt ordentlig kjent med 
hverandre hadde vi undervisning om 

Vellykket og morsomt lederkurs for ungdom!

Helgen 18.-20. september 
var 18 ungdommer mel-
lom 15 og 19 år samlet for 
å delta på Lederkurs for 
ungdom gjennom Norges 
Svømmeforbund.  Det 
var en veldig vellykket 
helg, der deltagerne lærte 
masse, hadde det gøy, 
og nå er klare for å ut-
vikle seg til gode ledere 
hjemme i klubb! 

selvfølelse og selvtillit. Et viktig tema å 
være oppmerksom på som leder. Hvor-
dan legger jeg til rette for at de jeg job-
ber med opplever å få styrket selvfølelse 
og selvtillit?

Lørdag hadde vi kommunikasjon på 
programmet, for det er mange måter å 
kommunisere på. Hvordan bruke dette i 
rollen som leder? Deretter var vi innom 
temaer som Ungdom i sentrum der vi 
så på frafall i norsk idrett, samt Ledelse 
og lederrollen, der gruppene fikk prøvd 
seg på rollespill fra et styremøte. Fantas-
tisk engasjement i gruppene! Heldigvis 
er ikke alle styremøter slik som noen 
grupper opplevde, - denne gjengen var 
veldig gode til å sette seg inn i og spille 
gitte roller.

Leker er gode innslag
underveis i hele kurset, og gruppene 
fikk gode muligheter til å samle poeng 
underveis, både gjennom leker og un-
derholdning.

Videre moduler på lørdag var orga- 
nisering av norsk idrett, hvordan henger 
egentlig alt sammen? Og idrettens en-
dringsverktøy. Her fikk de gode verktøy 
til å ta med seg videre inn i klubb og 
når man skal lage gode handlingsplaner. 
Eksempler på verktøy var organisasjons- 
hjulet, gap analyse og smarte mål. Mor-
somme leker med ballonger var gøy 
både for å illustrere smarte mål, og ikke 
minst for å samle poeng til gruppen sin!

Lørdag kveld ble gruppene utfordret på 
å lage skikkelig morsom underholdning. 
Her var alle gruppene helt fantastiske! 
Det var imitering av kursholdere, gøyal 
dans og aktobatikk, rollespill og toga-
kostymedans. Kursholderne var im-
ponert over kreativitet og at alle ga så 
mye av seg selv!

Søndag gikk med til å lære om retorikk 
og presentasjonsteknikk, samt at alle 
sammen holdt en flott tale til resten av 
deltagerne. Mange bra taler! Fantastisk 
flink gjeng! Dette lover godt for norsk 
svømming og vannpolo videre!

Sitater fra noen av deltagerne
“Lederkurs for ungdom utfordrer oss til 
å finne ut hva slags type leder vi er og 
hva vi ønsker for klubben og på hvilken 
måte vi kan bidra med det. Og vi lærer 
dette gjennom morsomme leker, un-
dervisning, rollespill, og ikke minst dis- 
kusjoner hvor alle deltar og deler sine 
meninger og erfaringer. Det er en mor-
som, slitsom og lærerik helg hvor vi alle 
kommer som litt sjenerte ungdom, men 
drar igjen klare til å ta plass i klubbene 
våres og bidra med noe.”

“Jeg har lært hvordan man kan være en 
god leder, og teste nye grenser og ut-
fordre seg selv på nye måter. Lederkurs 
for ungdom er et lærerikt kurs hvor du 
får kunnskap og lærdom om lederrollen 
i klubb og styre.”

“Kost oss masse på lederkurs for ung-
dom i helgen! Vi har bygget selvtillit og 
selvfølelse, lært om retorikk, kommu-
nikasjon og organisasjonsarbeid. Vi har 
også utfordret oss selv på ulike områder. 
Vi har tredd ut av komfortsonen og gjen-
nomført ting, som vi på forhånd av kur-
set anså som helt uaktuelt. Alt i alt en 
veldig vellykket helg, vi gleder oss til å 
ta med det vi har lært hjem til klubben.”

Ønsker du å være med på Lederkurs 
for ungdom? Norges Svømmeforbund 
arrangerer dette hver høst, med opp- 
følgingssamling på våren. Meld deg på 
neste høst! Ellers kan du sjekke hos din 
idrettskrets som også arrangerer Leder-
kurs for ungdom.

Lederkurs for ungdom har som mål å styrke ungdommers kunnskap og motivasjon til å ta på seg lederoppgaver i klubb. De 18 
ungdommene kom fra seks forskjellige klubber.

Cathrine Aa Dalen [tekst]
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Årets akademi ble avholdt i begynnelsen 
av august, og av årets 70 deltagere var 
seks tilknyttet svømmeidrettene. Det 
var Espen Franang, trener i OI vannpolo 
og spiller i Vika vannpolo, Camilla Kro-
ken Hansen, instruktør i Lambertseter 
Svømmeklubb, Tini Fagermo og Pavel 
Skipenes, instruktører i Trondhjems 
Svømme- & Livredningsklub, Trine-Marie 
Fjellstad, trener i Skjetten Svømmeklubb 
og undertegnede fra administrasjonen i 
NSF.

Årets akademi hadde temaet Ungt 
lederskap - endring og fornyelse. Det 
var et variert, givende og morsomt pro-
gram. Noen av årets høydepunkt var om 
olympismen og olympiske verdier. Vi 
hadde gode gruppe workshops om ver-
diene Excellence, Friendship og Respect.

Det var også foredrag om ungt lederskap 
og sosialt entreprenørskap, verdibasert 
ledelse og dialog, og inspirerende fore-
drag om Gandhis fredelige dialog og tid-
ligere olympisk gullmedaljør i padling, 
Egil Sørby, om suksessfaktorer som 
idrettsutøver og i hverdagen og hvordan 
vi kan bruke dette som ung idrettsleder.

Trine Marie fra Skjetten var en av to fra 
Norge som deltok på det Internasjonale 
Olympiske Akademi i Hellas i sommer, 
og vi fikk alle høre om deres gode erfa-
ringer. To uker sammen med 180 enga- 
sjerte ungdommer fra 90 forskjellige land 
var en fantastisk opplevelse og lærerikt.

Vi fikk god innføring i Agenda 2020, 
som er 40 anbefalinger som OL og den 
olympiske bevegelsen skal bruke for å 
fornye seg og tilpasse seg tiden. Det er 
den største moderniseringsprosjektet av 
den olympiske bevegelse i moderne tid.

I tillegg var det mye god informasjon 
om Ungdoms-OL som skal være på 
Lillehammer i februar 2016. Det er kun 
få måneder til, og mye har nå begynt 
å falle på plass. Youth Olympic Games 
(YOG) på Lillehammer i 2016 ønsker å 
arrangere et Ungdoms-OL i tråd med 
Agenda 2020, og vi fikk være med på 
workshops for å bidra med forslag til 
hvordan YOG 2016 bedre kan nærme 
seg målene i Agenda 2020. Ungdoms-OL 
på Lillehammer er et godt eksempel på 
et OL som går for gjenbruk av arenaer, 
og nye arenaer er bygd med tanke på 
hva det skal brukes til i ettertid, ikke 
kun for bruk under lekene.

YOG 2016 trenger mange frivillige, og vi 
fikk en god innføring i hvordan de job-
ber som å skaffe frivillige, og hvordan 
et slikt stort idrettsarrangement organ-
iseres. Ønsker du å være frivillig på det 
Ungdoms OL på Lillehammer? Det er 
fortsatt mulig å registrere seg, les mer 
på www.lillehammer2016.no.

Gjengen fra svømme-Norge var veldig 
fornøyd etter en inspirerende helg.  
– Årets NOA har både vært lærerikt og 
utrolig artig. For meg har det beste 

vært å få delta på flere inspirerende 
forelesninger, og ha åpne diskusjoner 
med mennesker som har helt andre 
erfaringer og kunnskaper enn meg. Å 
møte ungdom som er så engasjerte 
i idretter er alltid inspirerende og 
motiverende. Det åpner for helt andre 
måter å se dagens utfordringer innen 
idrett på, sier Tini fra TS&LK om årets 
akademi.

Pavel fra samme klubb sier dette: – Det 
beste med årets Olympiske Akademi 
var alle de forskjellige forelesninger og 
«workshops» om Ungt lederskap. Jeg 
lærte mye nytt, og har fått mer moti-
vasjon til å fortsette med verv i idretten.

Espen har mange tanker om hva han tar 
med seg videre inn i klubb: – Dette var 
en punkt jeg virkelig satt mye å tenkte 
på når det gjelder min sport som er van-
npolo. Vi blir påminnet verdiene som er 
grunnleggende for idretten, eksempel: 
Excellence, Friendship og Respect. Disse 
tre ordene har så mye med idretten å 
gjøre, og skal jeg ta med meg inn til 
vannpolomiljøet. Det handler om så 
mye mer når alt kommer til alt. Nå har 
jeg satt mål med norsk vannpolo som 
jeg skal jobbe med for at dette tilbudet 
skal være for alle! Og jeg gleder meg 
masse!

Trine Marie har også mange gode op-
plevelser hun tar med seg videre: 
– Gjennom både presentasjoner, work-

Svømming på Olympisk Akademi

Svømmegjengen på Norges Olympiske Akademi - f.v. Tini Fagermo, Pavel Skipenes, 
Espen Franang, Trine-Marie Fjellstad, Cathrine Aa Dalen og Camilla Kroken Hansen.

Hvert år inviteres det 
til Olympisk akademi 
på Nansen-skolen på 
Lillehammer, som er en 
møteplass for unge le-
dere i idretten. Målet er å 
fremme idrettens verdier 
og fokusere på det hold-
ningsskapende arbeidet 
innen idretten. Akademiet 
er en møteplass der del-
takerne blir kjent på tvers 
av idrett, bosted, alder og 
rolle i idretten.

Cathrine Aa Dalen [tekst og foto]

▼
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shop og opplevelsene i Hellas vil jeg 
spesielt ta med meg hvordan prestas-
joner, samhold og glede må knyttes tett 
for å skape gode opplevelser. Gjennom 
trenerrollen har jeg store muligheter til 
bidra, lære opp og motivere både vok-
sne og barn til å få et godt forhold til 
idretten og norsk idrett generelt.

Hvorfor bør andre unge engasjerte i 
norsk svømmeidrett søke på olympisk 
akademi?
– Er du superengasjert i din idrett og øn-
sker utvikling, her er stedet for deg som 
ønsker å komme et godt stykke! Du vil 
få et godt nettverk og gode relasjoner 
som gjør at du vil bli enda mere mo-
tivert og engasjert i idretten, for det å 
få en slik mulighet som dette, er veldig 
spesielt! Det er gode foredrag, work-
shop som får deg til å tenke ut av bok-
sen og du får med deg en god start for 
din utvikling og klubben sin utvikling! 
Jeg vil også nevne at du møter alltid 
andre idrettsengasjerte mennesker som 

Olympisk 
akadami 

Cathrine Aa 
Dalen i NSF 
oppfordrer 

til deltakelse 
som vil gi en 

opplevelse for 
livet.

er godt humør, synger og danser!, for-
teller en engasjert Espen.

Tini supplerer: – Nasjonalt olympisk 
akademi er et fantastisk tilbud, og gir 
oss mulighet til å utveksle erfaringer 
på tvers av idretter og fylkesgrenser. Vi 
kan lære så mye av andre ungdommer 
som har opplevd idretten på andre må-
ter, og ser på dagens utfordringer fra en 
annen synsvinkel. Jeg anbefaler virkelig 

ungdom fra svømmemiljøet å delta på 
dette- det er en opplevelse for livet. 
Ikke bare lærer man mye om idrett, 
men møter også flotte, inspirerende 
mennesker.

Ønsker du som ung og engasjert å delta 
på det samme? Følg med på www.
idrett.no, der søknadsskjema for å være 
med legges ut.

– Alex hyllet i ny bok
Pál Joensen (24) er en 
av Færøyenes få, store 
idrettshelter. Flere ganger 
har svømmeren blitt kåret 
til årets idrettsutøver på 
øygruppen som er en del 
av Danmark.

Nylig ble en bok om Joensens 
karriere lansert, og i boken får  
Alexander Dale Oen mye av æren for at 
Joensen tok steget til å bli eliteutøver. 
Joensen har to ganger vunnet EM-sølv 
på 1500m fri.

– Alex var en pionér i norsk svømming, 
sier Joensen i boken. – Han tenkte uten-
for boksen, og hentet mye inspirasjon 
fra arktiske oppdagere og hvordan de 
overlevde. Vi hadde et sterkt bånd. I 
likhet med meg reiste han mye alene 
til internasjonale konkurranser, og i 
starten følte jeg meg temmelig bort-

kommen. Alex var åpen, han tok seg tid 
til å spise lunsj med meg, og introdu- 
serte meg for andre svømmere. Jeg tror 
han gjorde det fordi både vi begge kom 
fra mindre steder, sier Joensen.

Mannen fra Færøyene sier at han så opp 
til Dale Oen på grunn av personligheten 
hans og kjærligheten han viste til idret-
ten.

– Det er vanskelig å sammenligne en 
brystsvømmer med en langdistanse- 
svømmer, men han ble en mentor for 
meg, påpeker Pál Joensen.

Alexander Dale Oen ble verdensmester 
på 100 meter bryst i 2011. Hylles i bok Alexander Dale Oen ble Pál Joensens (bildet) mentor. 

▼
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[Årets trener]

– Det har vore ei brå læringskurve

Ronnie Anstensen blei 
årets trenar. Sjølv meinar 
han det ikkje var heilt 
fortent.

Det har gått fortare enn kva han hadde 
sett for seg. Både med adepten Henrik 
Christiansen og i hans eiga trenarkar-
riere. Allereie i ein alder av 27 år har 
Skjettens Ronnie Anstensen trena ein 
utøvar fram til VM-finale - eit år før OL i 
Rio vil det nærast vere ein skuffelse om 
det ikkje blir finale også der.

Ein er ikkje bortskjemt med VM-finalar 
i norsk svømming, så at Anstensen blei 
kåra til årets trenar fekk ikkje mange til 
å heve augebryna. Sjølv meiner han at 
det var litt flatterande.
– Det var sjølvsagt kjempeflott å bli kåra 

Sander Englund Smørdal [tekst]
Øyvind Thorsen [foto]

til årets trenar, men eg føler ikkje 100 
prosent at det er min forteneste, seier 
Anstensen.

som så, kortbane-VM var ikkje ein inner-
tiar. Så evaluerte vi og gjorde oss nokre 
erfaringar utfrå det. Vi tok nokre grep og 
vårsemesteret har vore veldig bra. 

Gjekk lei som 19-åring
Ronnie Anstensen snakkar som ein er-
faren trenar, men han er klar på at han 
har mykje å lære. Han var sylfersk ut 
av Idrettshøgskulen då han blei ansett 
i Skjetten i 2012, og det tok ikkje lang 
tid før han overtok for Mika Kekäläinen 
som hovudtrenar.

Då var det fem år sidan Anstensen ga 
opp eigne ambisjonar i bassenget. 
Etter hardtrening i ei årrekke, fleire 
norske mesterskap på dei tøffaste og 
lengste øvingane i bassenget, var det 
slutt på motivasjonen. Som 19-åring og 
førsteårssenior, eit år etter at han deltok 
i junior-EM, la han badebuksa i skuffa 
for godt. Han var juniorlandslagssvøm-
mar i ei årrekke, men tok aldri steget 

– Eg hadde vel 
ikkje venta at det 
skulle gå så bra
Ronnie Anstensen

Årets trener Ronnie Anstensen snakkar som ein erfaren trenar, men han er klar på at han har mykje å lære.

– Det er jo på grunn av Henrik og den 
han er. Mykje av resultata hans det siste 
året kjem jo frå det grunnlaget som det 
han og Kristian Thorsvald la i Lørenskog 
før han kom til Skjetten i fjor.

– Men hadde du venta at det skulle gå 
så bra dette året?
– Eg hadde vel ikkje venta at det skulle 
gå så bra. Han trenar jo fantastisk bra og 
har gjort det i eit år. Hausten var litt så 
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til seniorlandslaget, sjølv om han var 
nære på.

Oppfostra i Skjetten Svømming av Frode 
Michalsen tilbragte Ronnie det siste ak-
tive svømmeåret sitt hjå Øyvind Røsland 
på Hamar. Eit større svømmemiljø var 
motivasjonen bak at han flytta til Hed-
mark, men det var ikkje nok til å berge 
motivasjonen hans.
– Eg blei rett og slett drittlei. Eg trivdes 
på Hamar, og eg fant det større miljøet 
eg var på jakt etter, men det hjalp ikkje. 
At eg ga meg skuldast ikkje noko som 
skjedde der, men heller den store be-
lastninga over tid, seier Anstensen om 
perioden.

Mykje skjer mellom ørene
Etter det året blei det to år i forsvaret før 
Oslo og Idrettshøgskulen, men det var 
ingen konkret plan om å bli svømmetre-
nar då. Ei deltidsstilling som trenar i OI 
mens han studerte ga imidlertid grobotn 
for det som foreløpig har kulminert i tit-
telen årets trenar. Som så mange andre 
trenarar er det samlinga av dei ulike er-
faringane han har gjort seg som gir han 
den treningsfilosofien han forfektar.
– Eg prøver å implementere det eg har 
lært på skulen og det eg har lært av tre-
narar eg har hatt, eg samarbeider med i 
dag, eller som eg møter her og der.

– Kven har påverka din trenarstil mest? 
– Det er vanskelig å sei, men det er heilt 
klart at Frode Michalsen nok har hatt 
veldig mykje å seie. Han var, og er, ein 
fantastisk coach. Eg trur at det å coache 
utøvarane er utrulig undervurdert. 
Så har eg nok litt den «galskapen» til 
Røsland. Sjølv om eg berre trente med 
han i eit år, så har ein nokre seriar ein 
har lyst til å vidareføre. Seriar som testar 
deg sjølv og utøvarane.

27-åringen veit kor viktig det mentale 
er for svømmarar etter sjølv å ha møtt 
motivasjonsveggen. Noko mirakelkur er 
det ikkje, og han meiner sjølv det er den 
største utfordringa hans som trenar.
– Ein må ha hovudet på rett plass i ein 
idrett som svømming. Det fysiske og 
fysiologien i det å symje fort er greit. 
Det er såpass godt dokumentert at 
det i seg sjølv ikkje er så vanskelig å 

gjennomføre. Det som er vanskelig er 
coaching-biten og det mentale. Ein må 
ha det vesle ekstra for å kome seg gjen-
nom dei mange, lange og harde øktene. 
Då må ein gjere øktene interessante på 
ulike måtar.

– Korleis held ein utøvarane motivert?
– Viss eg ikkje har det kjekt som tre-
nar, så har sikkert ikkje svømmarane 
det heller. Viss det går slik for lenge, 
så faller nivået i gruppa. Då må vi bidra 
med eit eller anna.
– Eg køyrer nok for mykje fart for å bryte 
opp treningane, med tanke på kva som 
er fysiologisk best å gjere på det gitte 
tidspunktet. Innimellom går det nok 
på bekostning av det fysiologiske som 
ein burde ha gjort. Men hjelper det på  
hovudet, så…

– Han veit kva han driv med
Ein som får mykje ros for å ha hovudet 
på rett plass er Henrik Christiansen. Vi 
spurte VM-finalisten om trenarens ster-
kaste og svakaste sider. Christiansen 
beskriver Anstensen som en fin fyr, 
utrolig dyktig og seriøs med jobben.
– Det er ikkje mange trenarar som klarar 
å individualisere treninga for såpass 
mange utøvarar, men Ronnie klarar det! 
Han viser gang på gang at han er tøff 
nok til å utfordre oss, men passar også 
på at det ikkje blir for mykje. Han veit 
kva han driv med, seier stortalentet.
– Vi kjører eit relativt tøft regime, men 
igjen er nok mykje av det mentalt. Når 
vi gjer ein serie så er det ikkje det fysio- 
logiske som er det viktigste, men det 
å bygge opp sjølvtilliten og ha det 
mentale overskotet, kommenterer 
Anstensen.

– Også ligg vi heller på den safe sida 
enn over. Viss ein bikkar over grensa litt 
for mange gongar så går det dårlig med 
svømmarane og utover både motiva- 
sjon og anna.

– Eg blei rett 
og slett drittlei
Ronnie Anstensen

– Henrik er flink 
til å komme med 
tilbakemeldingar
Ronnie Anstensen

Henrik Christiansen beskriver Ronnie Anstensen som en fin fyr, utrolig dyktig og 
seriøs med jobben.

Skjetten-trenaren har ansvaret for 12 
utøvarar i det daglige, og det overordna 
ansvaret for treninga i gruppen under 
den øvste. Med all reisinga med lands- 
laget avgrensar det seg litt, og han har 
måtte gi over meir ansvar til andre tre-
narar i klubben. Skjetten har markert 
seg med fleire svømmarar i landstop-
pen, som bl.a. Silje Poll Mikkelborg. 
Trenaren håpar naturlig nok at klubbens 
flaggskip får fleire med seg i dragsuget.
– Det byrjar å bli ein OK gjeng. Vi får 
håpe at dei også kan ta stega gjennom 
å sjå på og lære av Henrik, og sam- 
tidig løfte blikket litt og ikkje berre se 
på resultater innenfor norskegrensen. 
Vi ligger nokre skritt bak internasjonalt. 
Henrik er flink til å komme med tilbake-
meldingar og ta tak i meg. Han er ein 
utøvar som tar ansvar sjølv, og slik skal 
det være når utøvarane blir 18-19-20 år. 
Det er motiverande for meg.

Landslagsspelar-sambuar
Christiansen er altså ein type som gir 
beskjed om ting han ikkje er heilt nøgd 
med. Han går heller ikkje av vegen for ▼
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å gi trenaren eit par humoristiske stikk 
i sida.
– Så klart er det nokre gongar der han 
forsøv seg litt… Og av og til kan han gi 
oss litt kjipe treninger. Han brukar ofte 
lang tid på å skrive ned programmet 
slik at vi blir seine uti vatnet. Når han 
tar med hunden på trening er det god 
stemning, sjølv om kanskje hunden er 
det viktigste. Men perfeksjon betyr ikkje 
at ein ikkje har defekter, vi er glad i han 
for det, spøkar Christiansen.

milie og slike ting, det ser eg på sikt 
som ei utfordring, men det blir opp til 
meg sjølv og eventuelt arbeidsgivar kva 
som er det beste. Eg tar det litt dag for 
dag og år for år.

– Realistisk med OL-finale
Det komande året er han i alle fall 
svømmetrenar, og med OL i Rio som det 
store målet for han og Henrik Christian-
sen. Grovplanen for året er lagt i samar-
beid med landslagssjef Petter Løvberg. 
Dei viktigaste stevna før mesterskapet 
blir kortbane- og langbane-EM i tillegg 
til langbane-NM. Anstensen brukar også 
tidligere trenar for Henrik Christiansen, 
Kristian Thorsvald, som sparringpartner.

– Vi er gode vener, så vi snakkar mykje 
saman og er også ein del i lag på fritida. 
Det er veldig fint å kunne bruke han. 
Han har kome med nokre tips om kva 
som funkar og ikkje. Det er få som kjen-
ner Henrik som han, seier Anstensen.
– Når det gjeld Petter så er han ikkje 
så mykje involvert i det daglige utover 
grovplan og slikt, men dersom tre- 
ningsrapporten til Henrik viser avvik frå 
planen så kommer det en telefon. Og 
det er bra. Det er klart det nokre privi- 
legier ved å ha den beste utøvaren. 
Vi kan jo i praksis velje og vrake i dei 
beste konkurransane og treningsleirer. 
I tillegg har han knytta til seg mange 
ressurspersoner inn mot landslaget og 
i forbundet som vi har god nytte av i 
ulike faser.

– Og kva vil Ronnie Anstensen vere nøgd 
med som resultat i OL i Rio?
– Det trur eg vi held for oss sjølv, flirar 
han.
– Men Henrik har jo sjølv sagt at han har 
OL-finale som mål. Det tenker eg er rea- 
listisk med det han har gjort i år.

– Det hjelp å ha 
ein idrettsutøvar 
som sambuar
Ronnie Anstensen

– Det er få som 
kjenner Henrik 
betre enn Kristian 
Thorsvald
Ronnie Anstensen

– Det med at eg forsøv meg syns eg 
faktisk var litt slemt sagt. Det er veldig, 
veldig sjeldan at eg forsøv meg, men 
det har skjedd to gongar no i oppstarten. 
Det skal eg innrømme. Men to gongar 
på fire år er ikkje så veldig gale, sukkar 
trenaren.

Hunden blir med på trening når Ronnies 
kjærast, landslagsspelar i fotball, Ingvild 
Isaksen, er vekke med idretten. Det at 
begge to reiser mykje kan sjølvsagt 
vere ei utfordring, spesielt med tanke 
på hunden, men det er også fordelar.
– Det hjelp å ha ein idrettsutøvar som 
sambuar. Ho forstår kva eg gjer, og kvi- 
for eg må reise. Det går veldig greitt, 
men det er klart at vi får ikkje sett kvar- 
andre så mykje.

Det var kanskje ein tilfeldighet at han 
blei svømmetrenar i det heile, og det 
er heller ikkje sikkert at han blir det for 
alltid.
– Det er umulig å sei. Eg syns det er 
veldig kjekt å vere svømmetrenar no. Eg 
har fått ein kickstart inn i bransjen og og 
eit par gongar har eg vel spøka med at 
eg startar på topp, så går det nedover. 
Det har vore veldig interessant og artig 
og med ei veldig brå læringskurve. Til 
tider er det veldig, veldig kjekt og in-
spirerande. Til tider kan det være fan-
tastisk frustrerande. Når ein jobbar med 
unge mennesker er det mykje som går 
galt. Det er mange ting ein må forholde 
seg til som ikkje har med svømming å 
gjere, men som er veldig viktig for dei 
og deira liv. 

– Så kjem det eit punkt der ein har fa- 

Ronnie Ansteinsen – Henrik er flink til å komme med tilbakemeldingar og ta tak i 
meg. Han er ein utøvar som tar ansvar sjølv, og slik skal det være når utøvarane blir 
18-19-20 år. Det er motiverande for meg.

▼
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– Morosamt med langbane-NM på heimebane
Synne Hovden Eidheim frå 
BSLK brukte det første NM 
i AdO arena som opplad-
ning til EYOF.

Bergenssvømminga har fått si storstue, 
og for første gong var det invitert til NM-
fest i Alexander Dale Oen arena. Dette 
var stort for alle, men kanskje aller mest 
for dei lokale som har venta på dette an-
legget sidan før Sentralbadet stod klart 
på 60-talet.

Så lenge har definitivt ikkje Synne Hov-
den Eidheim venta. 14-åringen frå Ber-
gens Svømme- og Livredningsklubb 
deltok i sitt andre langbane-NM.
– Det var veldig morosamt med NM i 
Bergen, men skal eg vere ærlig så var 
det ikkje så stor forskjell i korleis eg opp-
levde det, seier Hovden Eidheim.
– Det er jo eit veldig fint anlegg, og alt 
gikk jo bra med arrangementet, så sånn 
sett var det eit veldig bra mesterskap.

Hovden Eidheim svømte fem øvingar i 
mesterskapet som også var eit steg på 
vegen mot Europeisk olympisk festival 
for ungdom (EYOF) som ho var uttatt 
til. Ei skulderskade stakk kjepper i hjula 
i oppladninga til NM, men Hovden Eid-
heim var meir enn fornøgd likevel.
– Det gikk heilt greitt, men tatt i betrakt-
ning at eg hadde slitt med skuldra så 

gikk det vel egentlig ganske bra, seier 
Hovden Eidheim.

Aller best gikk det på 200 meter med-
ley, der BSLK-svømmaren endte som 
den sjuande beste juniorsvømmaren i 
landet. På eitt år har ho utvikla seg frå 
2.34,16 under langbane-NM i Drammen 
til 2.28,25 i same mesterskap i Bergen. 
Anstendig det, i alle fall for ei som har 
slitt med skuldra, ein viktig komponent 
i svømming.
– Det er den persen eg er mest fornøgd 
med, men eg syns også det gikk bra på 
100 og 50 meter fri, seier ho.

Det er dei to sistnevnte distansane ho 
likar best. Til EYOF kvalifiserte ho seg 
på 50 meter fri, men det mesterskapet 
blei ikkje heilt som ho hadde sett for 
seg. Skuldra som volda ho problem opp 
til NM var ikkje kranglevoren fram mot 
EYOF. Under treningsleiren på Mallorca i 
forkant trente ho normalt og merka in-
genting til skaden.
– Så eg hadde håpa at det skulle gå 
bedre. Det blei ingen persar, seier 
14-åringen, før ho legger til:
– Eg låg omtrent rundt tidene mine, så 
noko katastrofe var det ikkje.
Inga katastrofe, og på sikt kanskje noko 
som bidrar til at ho blir ein betre svøm-
mar. Ho meinar i alle fall sjølv at ho 
lærte ein del.

– Det var veldig lærerikt og veldig kult å 
vere med. Det var ei oppleving å konkur-
rere på så høgt nivå, seier Hovden Eid-
heim som opplevde ei rekke utfordringar 
som ein kanskje ikkje vanligvis får.
– Det var veldig varmt, og i tillegg var 
det ute. Det var annerledes. I tillegg blei 
nesten alle på laget ramma av magepro-
blemer. Det gjer det ikkje noko lettare 
akkurat.

Før sommaren trente Synne sju gongar 
i vatnet i tillegg til basis- og landtrening 
før treningane. No er planen å auke til 
åtte, og dei langsiktige måla er ikkje 
små.
– Eg har OL som ein draum og eit mål!

Sander Englund Smørdal [tekst]
Øyvind Thorsen [foto]

Synne Hovden Eidheim – Eg har OL som ein draum og eit mål!

Synne Hovden Eidheim synest det var 
morosamt med NM på heimebane.

Arne Tellefsen
fra Kristiansand er av FINA 

utnevnt som stupdommer under OL i 
Rio neste sommer. Vi gratulerer!

4



26   [NORSK SVØMMING 5/2015]

[På bassengkanten]

Petter Løvberg om norsk svømming;

– blir stadig bedre

For tre år siden uttalte 
landslagssjef Petter Løv-
berg at han stadig hadde 
trua på at norsk svømming 
fortsatt ville være med på 
den internasjonale are-
naen, men at det nok ville 
ta noen år før vi kunne for-
vente norske VM- og OL-fi-
nalister. Tre år senere har 
vi to i VM-finaler. Begge 
snuste faktisk på medalje 
helt inn mot slutten av lø-
pene sine, nemlig Henrik 
(Christiansen) på 800m fri 
(5) og Lavrans (Solli) på 
50m rygg (6).

Per Irgens [tekst]
Bo Norseng [foto]

– Er du lutter smil fra øre til øre etter  
årets sesong, landslagssjef Petter 
Løvberg?
– Årets sesong har vist at norsk 
svømming igjen er i ferd med å reise 
seg mot et internasjonalt seniornivå. 
Resultatene fra VM bekrefter det, og det 
er en god følelse å se norske svømmere 
prestere i internasjonale seniorfinaler. Vi 
er spesielt fornøyd med at svømmerne 
presterer bedre i finalene enn i innled- 
ende heat.

– Henrik er klar for Rio neste år, og, 
spesielt etter Lavrans sin 200m rygg 
synes han ganske klar han også. Kan du 
se andre på pallen i Brasils hovedstad?
– Vi snakker aldri om medaljer, men har 
100% fokus på utviklingsområder som 
skal bidra til at utøverne stadig svøm-
mer fortere. Jeg forventer at 3-5 svøm-

mere kvalifiserer seg til OL, og som vi 
har erfart denne sesongen kan utvikling 
komme fort dersom vi har svømmere 
med topp motivasjon, fokus og vilje til 
å gjøre det som kreves på et interna- 
sjonalt nivå.

– I tillegg til de to, hva har gledet deg 
mest når du summerte opp sesongen?
– Det gleder meg å se at det generelle 
nivået i norsk svømming stadig blir 
bedre, noe som tyder på at klubbene 

Vi har både 
kunnskap og 
erfaring til å skape 
morgendagens 
svømmere
Petter Løvberg

Landslagssjefen Det formelig gnistrer av Petter Løvberg når han taler til «menigheten».
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jobber godt. Internasjonalt er vi i finaler 
både i junior- og seniorsammenheng. 
Det er ingen begrensninger i forhold til 
at vi ikke skal kunne levere internasjo-
nale seniormedaljer igjen.

– Og da er det naturlig å spørre hvor du 
fremdeles tenker skoen trykker mest, i 
forhold til en videre stabil, kvalitativ ut-
vikling det kommende året?
– Det absolutt viktigste er at svømmere 
og trenere forstår hva som skal til for å 
få svømmere opp til et internasjonalt 
seniornivå. Det er viktig at klubbene har 
veivisere i svømmere med riktige hold-
ninger, kultur og råskap til å gjøre den 
jobben som kreves. Det er utfordrende 
når de svømmerne som svømmer fort 
ikke er villig til å gjøre jobben. Det er 
ikke alle klubbsvømmere som har am-
bisjoner om å bli en internasjonal utøver, 
men de må ikke hemme utviklingen til 
de som har drømmer og ambisjoner. Det 
er fortsatt for mange svømmere som går 
på trening av ”gammel vane”, men med 
uklare mål. Dette bidrar ikke til riktig 
retning og kraft i den daglige treningen. 
Vi må alltid jobbe hardt med å videreut-
vikle trenings- og konkurransekulturen.

– Vi har utfordret norsk toppsvømming 
flere ganger med hensyn til å kunne 
komme opp på samme høye, stabile inter- 
nasjonale nivå som danskene. Tror du 

det er mulig, og i tilfellet, hvordan skal 
vi komme dit?
– Selvsagt er det mulig å få flere svøm-
mere opp til et internasjonalt seniornivå 
som danskene. Vi har i løpet av de siste 
10 årene fått en betydelig økt profe- 
sjonalisering i klubbene. Det er flere 
heltidsansatte trenere enn noen gang, 
og noen av klubbene viser i praksis at 
de følger opp ambisjonene av å være 
en eliteklubb. I tillegg har landslaget 
et meget godt faglig samarbeid med 
Olympiatoppen der enkeltindividet står 
i fokus. Vi har både kunnskap og erfa-

Petter Løvberg er en av veteranene i 
landslagssjefsrollen i forhold til de fleste 
av sine kolleger over.

ring til å skape morgendagens svøm-
mere. Selv om vi ikke er i nærheten av 
danskene når det gjelder ressurser til 
elitesatsingen, ser jeg ikke det som den 
største begrensningen. Bergen har fått 
et fantastisk anlegg i AdO arena, men 
det alene betyr ikke at resultatene kom-
mer flytende på en fjøl. Først og fremst 
trenger vi sultne svømmere og trenere 
med internasjonale målsettinger.

– Du er en av veteranene i landslags- 
sjefsrollen i forhold til mesteparten av 
kollegene dine verden over. Er jobben 
stadig like utfordrende og spennende?
– Jeg hadde aldri vært i denne rollen om 
jeg ikke hadde hatt den lidenskapen 
og motivasjonen som er nødvendig. 
De siste årene har vært spesielt moti-
verende med tanke på at vi har vært i 
en prosess med å bygge opp et ”nytt” 
lag. Det å kunne jobbe med så mange 
dyktige svømmere, klubbtrenere og fag-
personer gjør jobben like utfordrende og 
spennende som alltid.

– Avslutningsvis, hva er drømmen å 
kunne svare når Norsk Svømming om et 
år igjen stiller deg spørsmålet – Hva gle-
det deg mest etter 2015/2016-sesongen, 
landslagssjef Petter Løvberg?
– Norsk svømming fortsetter utviklingen, 
og resultatene i OL i Rio viser at vi har 
mye å glede oss til i de kommende årene.

Petter Løvberg (56) har for-
lenget kontrakten og blir 
landslagssjef i svømming 
til ut OL i Tokyo i 2020.

Løvberg har vært landslagstrener i 
svømming fra helt tilbake i 2001.
– Begge parter er ute etter langsiktighet 
og forutsigbarhet, og vi er fornøyd med 
jobben han har gjort for norsk svøm-
ming. Vi snakker om en jobb med rundt 
200 reisedøgn i året, og det er ikke 
akkurat snakk om en hverdagsjobb. 
Det var veldig enkle forhandlinger, sier 
svømmepresident Per Rune Eknes.

Normalt har Løvberg hatt kontrakter 
som strekker seg fra OL til OL.
– Det er greit å ha dette på plass alle-
rede nå. Da vet alle hva vi går til også 
etter OL i Rio de Janeiro neste sommer, 
sier Eknes.

Løvberg med ny kontrakt

Landslagssjef Petter Løvberg har skrevet ny kontrakt med Svømmeforbundet til og 
med OL i 2020.



– Eg får ingen spesialbehandling

Det er tre år sidan Norsk Svømming 
snakka med Marte Løvberg under ÅM på 
Fauske. Då gjorde ho eit poeng ut av at 
nettopp det var eit mål for ho. Det målet 
er nådd for ei stund sida etter at ho tok 
kravet til rekruttgruppa.
– Det har vore draumen sidan eg var 
veldig lita å være på landslaget. No har 
eg vore der ei stund, og det er både kult 
og motiverande, seier Marte Løvberg.

– Opplever du nokre problemer med 
det?
– Nei, eg syns det er moro, og det er 
kult å være utøvar og ikkje berre dotter. 
Eg ser farsida av han på kanten av og 
til, han tullar jo og slik som han gjer, 
men generelt behandlar han meg som 
dei andre. Eg føler ikkje ein gong at han 
er strengare mot meg.

Det er faren einig i.
– Foreløpig har det vore heilt uprob-
lematisk. Eg føler at vi klarer å ha eit 
profesjonelt forhold når det kjem til 
svømminga. Eg trur til og med at ho er 

ein positiv utøvar i miljøet, seier Petter 
Løvberg.
– Men det er klart det er positive sider 
også familiært med at ho er med. Tidle-
gare var eg alltid borte på treningsleir 
på bursdagen hennar. No kan ho vere 
med og vi får sett kvarandre meir. Det 
har ikkje alltid vore slik.

Satte rekord
Landslagssjefens yngste dotter er ikkje 
ukjend med det å vere med på lands- 
lagssamling. Allereie frå ung alder fekk 
ho ein gong i året vere med på landslags- 
leir, i likskap med resten av søskena. På 
den måten blei pappa litt mindre vekke. 
Allereie då viste ho eigenskaper som er 

Marte Løvberg er på lands- 
laget der pappa Petter er 
sjef. Det er uproblematisk 
ifølge både ho og faren.

Sander Englund Smørdal [tekst]
Øyvind Thorsen [foto]

Marte Løvberg er på landslaget der pappa Petter er sjef – et helt uproblematisk 
forhold – ifølge dem begge.
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med på å gjere ho til den svømmaren 
ho er.
– Det er klart ho plukka opp litt der. Ho 
har høyrt og sett mykje. Ho var jo også 
den første som stilte spørsmål når til 
dømes Anu Koivisto holdt kostholds-
foredrag, seier landslagssjefen.

Utviklinga har også vore god etter at 
ho kom på landslaget. Under European 
Games (junior-EM) i Baku i sommar 
svømte ho seg til ein imponerande og 
gledelig 5. plass på 50 meter fri. Då 
satte ho også sin første norske junior-
rekord, etter å ha satt personlig rekord 
med godt over halvsekundet.

Mesterskapet starta imidlertid litt på 
tverke for Marte då ho mista brillene 
i semifinalen på 100 meter fri. Persen 
i forsøket ga imidlertid 16-åringen 
formbeskjeden ho trengde.
– Eg kom inn i mesterskapet uten å være 
heilt sikker på kor eg stod, men eg vis-
ste at eg var i form då. I tillegg blei eg 
revansjesugen. Eg visste at 50 meter fri 
var den øvelsen eg hadde største sjanse 
på, men eg hadde ikkje trudd det skulle 
gå så fort, seier Marte Løvberg, som 
hovudsakleg trenar for dei lengre dis-
tansane. Med det viste ho også at ho 
taklar dei store anledningane.

– Det var eit veldig stort arrangement, 
men det merka ein eigentlig mest i da-
gane før. Når ein kom inn i svømmehal-
len så var det jo ganske likt, bassenget 
og alt det. Før finalane var vi veldig 
opptatt av at eg skulle slappe av og ha 
det kjekt. Det hjalp meg veldig.

– Ingen forskjell
– Det er klart det er artig at ho fekk ei så 
god avslutning i Baku, men akkurat på 

Marte Løvberg har OL i Tokyo i 2020 som sitt langsiktige mål.

det sportslige er det like kjekt for meg 
uansett kven som svømmer fort. Der er 
det ingen forskjell, seier Petter Løvberg.

– Som far er det ikkje viktig kor god ho 
blir. Eg håpar ho vil satse i mange år 
framover, men det handlar om å få alle 
dei kjekke opplevingane med svøm-
ming. Det er ikkje viktig for meg at ho 
får så gode resultat, men at ho opplever 
mestring og taklar det som kjem. Også 
motgang. Idretten er ein topp lærings- 
arena.

NM blei kanskje litt prega av at toppfor-
men var prikka nokre veker i forvegen, 
men likevel blei det fire juniorgull og 

både sølv og bronse individuelt for se-
nior. Ho var sjølvsagt ei viktig brikke for 
klubben som var NMs beste.
– Det var eit NM som gjekk litt opp og 
ned. Eg har vore litt utlada, og i nokon 
løp har eg ikkje vore så veldig klar. 
Andre løp har vore betre, seier Marte.

I fjor heva landslagssjefen kvalifiserings- 
krava slik at dottera rauk ut av lands- 
laget. Det tok ho som ei utfordring og 
svømte seg inn igjen.
– Å halde meg på landslaget er eit vik-
tig kortsiktig mål. På lengre sikt er det 
sjølvsagt mesterskap, men det store er 
OL i Tokyo i 2020, seier Marte Løvberg.

Myrtha Pools, som er 
sponsor til FINA og Nor-
ges Svømmeforbund, blir 
leverandør av konkur-
ransebassengene til de 
Olympiske Leker i Rio de 
Janeiro neste år. 
I tillegg til de to 50m-bassengene i 
stadion «Estadio Olympico de Despor-
tos Aquaticos», hvor svømmeøvelsene 
og oppvarming/utsvømming vil finne 

sted, skal firmaet også stå ansvarlig for 
prosjekteringen av vannrenseanlegget.

Etter Atlanta 1996, Beijing 2008 og Lon-
don 2012 er dette fjerde gangen Myrtha 
Pools blir valgt som bassengleverandør 
til de Olympiske Leker.

Myrtha Pools var også leverandør av 
bassengene til VM på langbane i Kazan 
i august hvor Norge fikk to finaleplas-
seringer ved Henrik Christiansens 5. 
plass på 800m fri og Lavrans Sollis 6. 
plass på 50m rygg.

Myrtha Pools bassengleverandør til Rio-OL 2016

Myrtha Pools er representert i Norge av 
Pooltech AS som siden starten i 2010, 
har lykkes med å installere mange 
Myrtha Pools-basseng i kommunale 
anlegg over hele landet.
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[Masters]

209 norske medaljer totalt, hvorav

100 gull på Færøyene!
Norge ble beste land 
blant de åtte nasjonene 
som deltok i det åpne 
nordiske mastermester-
skapet (NoM) på Færøy-
ene i høst.

Norge ble suverent best i medaljekam-
pen under NoM på Færøyene den første 
helgen i oktober. 100 gull, 64 sølv og 
45 bronse ble fasiten for den den nor-
ske troppen, som var en av de største 
i NoM-sammenheng noensinne. På an-
dreplass fulgte svenskene med «bare» 
78 gull, 48 sølv og 34 bronse.

I tillegg til de seks “tradisjonelle” nor-
diske nasjonene stilte også Estland og 
Tyskland med deltakere i mesterskapet, 
som samlet drøyt 300 deltakere indivi-
duelt og til lagsvømming på tidenes før-
ste NoM på Færøyene.

NoM har de siste årene blitt arrangert 
over tre økter, med første økt fredag 
ettermiddag og to økter lørdag. Dette 
ble også gjort på Færøyene. På samme 
måte som i NM, alternerer de lengste 

øvelsene innen hver disiplin annethvert 
år. Programmet var derfor det samme 
som på Island for to år siden.

Da Færøyene meldte seg
inn i NoM-karusellen for to år siden, var 
det enkelte som ga uttrykk for skepsis 
til hvorvidt en så liten nasjon ville ha ka-
pasitet til å gjennomføre et såpass stort 
arrangement. Færøyene har imidlertid 
arrangert internasjonale mesterskap 
med over 800 deltakere tidligere, og er 

vant til å improvisere og tenke alterna-
tive løsninger for å tilfredsstille de nød-
vendige kravene.

Med unntak av tidsskjema-sprekk første 
dagen, har sjelden NoM blitt gjennom-
ført på en så strømlinjet og profesjonell 
måte som denne gangen. Det skal også 
her sies at valget om å dele ut premier 
underveis fredagen, ble gjort som en 
prøveordning som viste til at det på 
Island for to år siden ikke bød på nev-
neverdige forsinkelser. I NoM-sammen-
heng har det også vært mer regelen enn 
unntaket at det har blitt delt ut medaljer 
underveis, noe som har fungert bra på 
grunn av lav deltakelse. Da tidsskjema 
røk i Torshavn fredag kveld, var arrangø-
rene imidlertid raske til å informere om 
at resten av stevnet ville foregå uten 
formell medaljeutdeling for å spare tid.
En bonus for deltakerne var dessuten ar-
rangørens hyppige oppdateringer og in-
formasjon på facebooksiden underveis i 
mesterskapet, samt at de engasjerte en 
egen stevnefotograf og filmet det hele 
på video som nå ligger tilgjengelig på 
nettsiden for alle som vil gå tilbake og 
se sine løp.

Norsk dominans
Blant de dominerende norske klub-
bene på medaljestatistikken var Oslo IL, 

Linn Krogh Hansen [tekst]
svimjing.com og privat [foto]

Helnorsk på pallen Masør, Stord og Hamar.

Alltid med Oslo IL stilte med stor tropp denne gangen også.
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Masør, Roma, Stord og Hamar IL. Tilba-
kemeldingene på facebooksiden til ar-
rangøren har vært svært gode, både fra 
norsk, svensk, dansk og islandsk hold.

– Kjempeflott innsats fra Færøyene. Gøy 
å være deltaker, og å oppleve øya med 
gode venner. Stas med bunadskledde 
medaljeutdelere, bare synd at tidss-
kjema dermed sprakk. Alltid gøy på tur 
med Masør - hele 21 i reisefølget bestå-
ende av deltakere og heiagjeng. Vi blir 
en hel gjeng til både EM og VM også. Vi 
gleder oss allerede, uttaler dobbelt gull-
medaljevinner Annette Ekberg Sørensen 
på vegne av Masør, og roser lagvennin-
nene Lise Lothe, Marianne Fuglestveit og 
Janne Thorsteinsen for super innsats.

Notoddenklubben Snøgg var blant «ny-
kommerne» som stilte med mannsterk 
tropp i NoM-sammenheng. Ifølge Jea-
nette Veronica Larsen ga opplevelsen 
merksmak.
– Jeg synes det var et bra mesterskap. 

Det var godt med deltakere, og hyggelig 
å se igjen kjente og møte ukjente. Jeg 
liker veldig godt at alle kan delta, med 
tanke på alder og handikapp. Det er fan-
tastisk!, sier Snøggsvømmeren til Norsk 
Svømming.

Fellesreise og 
engasjert vertskap
Å samle en stor tropp til et nordisk mes-
terskap er en utfordring, spesielt med 
tanke på at tidspunktet ikke er fordel-
aktig med tanke på treningsgrunnlag for 
de de fleste av oss. Erfaringene fra de 
siste årene viser imidlertid at mester-
skapene som ble holdt i Danmark 2011, 

Island 2013 og nå på Færøyene i 2015 har 
vært de mest vellykkede med hensyn til 
antall deltakere.

Danmark arrangerte NoM midt i Købe-
havn i flotte Bellahøj svømmehall. Kø-
benhavn er lett tilgjengelig fra samtlige 
nordiske land og Mellom-Europa, i tillegg 
til at byen i seg selv er attraktiv som mål 
for en vennetur. Island og Færøyene er 
eksotiske land hvor man gjerne reiser på 
tur med venner og familie for opplevel-
sens skyld. Hit reiser man derfor for å 
oppleve andre ting enn kun svømmin-
gen. Men det koster litt mer og krever 
mer planlegging å reise til øynasjonene 
i Norden enn å reise til Køben...

Denne gangen arrangerte NSFs mas-
tersutvalg fellestur i samarbeid med 
Travelnet Fjordane reisebyrå og Dag 
Lindebjerg som kjentmann. Sistnevnte 
er som de fleste vet, blitt mer kjent for 
sine TV-program om øyene i Nordsjøen 
enn som svømmetrener, og få perso-
ner kan forteller mer om Færøyene enn 
nettopp Dag. Jeg tviler derfor på at den 
norske troppen hadde blitt like stor uten 
denne felles pakketuren med hotell, fly, 
og guidede turer før og etter stevnet.

Stor deltakelse ville det nok imidlertid 
ha blitt uansett, noe som skyldes både Glade gutter fra Hamar IL svømming etter stafetten.

Asker Svømmeklubb stilte med seks svømmere pluss maskothaien på Færøyene.

107 år etter at Alf Knag stiftet BSC er 
det fremdeles barnebarnene Elin og Egil 
som markerer klubben internasjonalt! 
Under Nordisk vant Elin fire gull og satte 
norsk rekord, mens fetter Egil tok sølv 
og bronse.

▼
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manges ønske om å besøke Færøyene, 
men også at arrangøren var på hugget 
fra dag én, det vil si dagen etter at fjor-
årets mesterskap var avsluttet i Pori, 
Finland. Aldri før har en arrangør levert 
nettsider og facebooksider på et så tid-
lig tidspunkt, og som ny nasjon var Fær-
øyene raskt ute med å stille spørsmål 
rundt de praktiske tingene i god tid. Det 
er ingen tvil om at vertsnasjonen hadde 
brukt god tid til å sette seg inn i alt fra 
heatoppsett til gjennomføring av bespis-
ning og bankett.

Norge neste, eller…?
Vel blåst Føroyar! Dessverre står vi i skri-
vende stund uten en kandidat til å arran-
gere NoM 2016, som er vår tur.

Jeg leste i Atlantic Magazine på flyet fra 
Torshavn at Færøyene har hatt to valg 
ved gjennomføringer av større mes-
terskap: enten å leie inn profesjonell 
utenlandsk hjelp, eller å engasjere flest 
mulig vanlige folk til å bli med. De har 
valgt det siste. Dette har gitt både den 
profesjonelle og dugnadsbaserte delen 
av arrangementet integritet, stolthet 

og eierskap til arrangementene. De til-
reisende har til gjengjeld fått en følelse 
av å komme nærmere inn på det lokale 
livet og en mer personlig mottakelse.

Til sammenlikning kan nevnes da det ble 
annonsert at Stord skulle arrangere NM 
Masters i 2013, at de første reaksjonen 

fra mastersvømmer-Norge var nega-
tive. Hvordan skulle et så lite sted klare 
å arrangere noe så stort? Stord er enda 
mindre enn Torshavn, og NM er større 
enn NoM. Mange bekymret seg for man-
glende hotellkapasitet, bankettlokaler 
og mangelen på utsvømmingsbasseng. 
Det siste var det vanskelig å gjøre noe 
med, men likevel gikk 2013-mesterska-
pet over i historien som et av de som 
mange husker som meget positive.

Selvfølgelig er det ønskelig at man har 
både hotell, basseng, utsvømmings-mu-
ligheter og flyplass etc. rett utenfor stue-
døra til arrangøren, men både Stord og 
Torshavn har bevist at et vellykket arran-
gement står og faller på mer enn bare 
de ovennevnte tingene. Til tross for flere 
utsendelser og oppfordringer har Norge i 
dag ingen kandidat til NoM 2016, når det 
er vår tur til å arrangere mesterskapet. 
Tilbakemeldingene fra klubbene er at 
det er for lite penger å tjene i dette mes-
terskapet, og at de heller vil ha andre, 
mer attraktive mesterskap. Mange klub-
ber sliter med dyr halleie for å avvikle 
et mesterskap, ettersom det betyr at 
anlegget helt eller delvis må stenges for 
publikum i disse dagene. Masters-NM er 
i tillegg til mesterskapene for de aktive 
derfor prioritert.

Men det er likevel litt flaut at at en 
nasjon med 50.000 innbyggere og tre 
25m svømmehaller klarer å arrangere 
et nordisk mastermesterskap, mens 
Norge ikke får det til. Her bør den norske 
jevne klubb med tilgang til en 25 me-
ters svømmehall, gjøre som de har gjort 
i Torshavn og på Stord: tenke muligheter 
istedet for begrensninger… Hansken er 
kastet! Hvem tar utfordringen?

Selfie på pallen på denne gjengen med habile ryggsvømmere.

Sterkt damelag Lise Lothe, Janne Thorstensen, Marianne Fuglestveit og Anette  
E. Sørensen. Masør ble nest beste klubb etter arrangørklubben Havnar og tok 29 
medaljer I Nordisk.

Trippelmester Jan Kåre Fjelstad fra Stord tok tre gull av tre mulige på rygg.

▼
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Svømmeaksjonen passerte en milepæl

60.000 barn trygge i vann!
Da GjensidigeStiftelsen og 
Svømmeforbundet startet 
Svømmeaksjonen i 2008, 
var det fordi over halv-
parten av landets tiårin-
ger ikke kunne svømme. 
Fortsatt er det mange 
tusen barn som ikke kan 
svømme, men tallene er 
i ferd med å bevege seg 
i riktig retning. Fra 2008-
2015 har i alt 60.000 barn 
deltatt på Svømme-
aksjonskurs for å bli trygge 
i vann. Dette tilsvarer om-
trent et helt årskull med 
barn. 
Brita Blenne Lien [tekst]
Norges Svømmeforbund [foto]

– Dette er det råeste 
prosjektet norsk 
idrett har tatt på seg, 
og vi er stolte av de 
deltagende Norges 
Svømmeskole-
klubbene sin fan-
tastiske jobb under 
Svømmeaksjonen
Bjørn Soleng, 
generalsekretær NSF

Svømmeaksjonen har i løpet av 2015 gitt over 8.000 barn muligheten til å bli trygge i vann.

Vår nye svømmestjerne Henrik 
Christiansen, deltok på Svømmeak- 
sjonen-markeringen på hjemmebane i 
høst - her avbildet sammen med de to 
som deltok på det første kurset som ble 
holdt i 2008.

Seksten 6-7 åringer fikk æren av å bli 
barn nummer 60.000 når aksjonen 
markerte denne milepælen i Skjetten 
svømmehall mandag 28. september. 
Det var også stor begeistring blant store 
og små da Norges nye svømmestjerne 
Henrik Christiansen kom innom hallen 

for å snakke om viktigheten av å bli 
trygg i vann i tidlig alder. 

To av deltakerne fra de aller første 
kursene som ble arrangert i 2008 var 
også med på markeringen. De fikk blant 
annet den ære å bli intervjuet av en 

svømmende Nitimen-reporter. I følge Ni-
timen er det første gang en reporter har 
svømt og intervjuet samtidig! Det gikk 
greit på bryst, men av naturlige årsaker 
var det ikke lett å forstå spørsmålene 
mens det ble svømt crawl.

I løpet av 2015 har Svømmeaksjonen 
gitt over 8.000 barn muligheten til å bli 
trygge i vann. Neste år er det nye barn 
som skal få muligheten. Vi gleder oss 
allerede til neste års Svømmeaksjon, 
som dessverre mest sannsynlig er det 
siste året.
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NSF søker arrangører
for mesterskap og mønstringer i 2017
Å arrangere mesterskap 
og mønstringer er klubb-
utvikling. NSF søker nå 
etter arrangører til alle 
sine mesterskap og møn-
stringer for 2017. Det er 
både sosialt og utviklende 
for en klubb å arrangere 
et mesterskap. Det er hele 
ni ulike arrangement som 
trenger teknisk arrangør. 

slutten av januar for året etter, og dette 
gir arrangørene minimum et år til plan-
legging. 

NSF har altså 9 ulike arrangementer som 
trenger teknisk arrangør. Det er NSF sine 
egne arrangement. NSF kan ikke gjøre 
hele jobben alene, og trenger hjelp fra 
en eller flere klubber til å arrangere. En 
klubb kan søke og arrangere alene, eller 
flere klubber kan gå sammen om å søke 
og arrangere sammen. Inneværende år 
var det syv klubber i Bergen som arran-
gerte NM langbane sammen. Klubbene i 
Bergen har i en årrekke arrangert Bergen 
Swim Festival, og de så det som naturlig 
å fortsette samarbeidet om å arrangere 
stevner. Derfor valgte de å søke om å få 
arrangere NM langbane sammen. Klub-
bene i Bergen samarbeider om fordeling 
av bassengtid, stevner med mer. Slike 
samarbeidsprosjekt på tvers av klubb 
krever god kommunikasjon og samar-
beidsevne. Klubbene i Bergen har vist 
at dette er mulig, og at det kan være en 
god løsning. 

Klubber som får tildelt
et mesterskap eller en mønstring må 
opprette en arrangementskomite som 
skal jobbe med å planlegge mesterska-
pet. Arrangøren får tilsendt et veiled-
ningshefte fra NSF som beskriver hva 
som skal gjøres og når. Teknisk dele-
gert (TD) er NSFs kontaktperson som 
arrangørklubben skal forholde seg til. 
Klubben kan ved behov eller om ønske-
lig få besøk av TD i siste del av planleg-
gingen. Da går en gjennom kjøreplaner 

sammen med arrangementskomiten. 
Mange opplever at det er betryggende å 
kunne diskutere og gå gjennom planene 
med TD i siste del av planleggingen.

NSF sine 9 ulike 
arrangementer:
1. Landsdels årsklasse mønstring, i 5 

landsdeler, LÅMØ
2. Kortbane-NM senior
3. Årsklasse Mesterskap
4. ÅM, NM langbane junior - senior
5. NM junior - ungdom 

Mesterskap og mønstringer tildeles i 

Janne Gro Rasmussen, SvU [tekst]
Øyvind Thorsen [foto]

Klubbutvikling Å arrangere stevner og mesterskap er god klubbutvikling i praksis. NSF jakter nå på 2017-arrangørene. Bildet er 
tatt på årets langbane-NM i AdO arena.

Mesterskapsarrange-
ment er klubb- 
utvikling i praksis
Jane Gro Rasmussen, SvU

I tillegg til den sosiale, praktiske og 
klubbutviklende effekten, kan ar-
rangørklubben få et pent økonomisk 
bidrag til klubbkassen ved å ta på seg 
et arrangement. Det er arrangør som får 
startkontingenten. Ut over det finnes 
det en rekke tiltak som kan gjøres for å 
gi arrangementet et overskudd. Eksem-
pelvis kan dette være sponsor, kafe, ▼
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hotell-avtale med ”pay back”, parkering 
og arrangementsstøtte fra kommune og 
fylke. Mulighetene er mange, men ram-
mene lokalt vil være avgjørende for hva 
som er mulig.

Vi opplever at klubber
som har erfaring ofte søker om nye ar-
rangement. Dette viser at det har vært 
positivt for klubben å ta på seg denne 
store dugnaden som et mesterskap er. 
Det som ofte virker som en uoverkom-

melig dugnad gir klubbene trygghet og 
kompetanse som og når arrangementet 
er ferdig vil de oftest kjenne på følelsen 
av at dette vil vi gjøre flere ganger. De 
fleste klubber som arrangerer et av NSF 
sine mesterskap eller mønstringer opp- 
lever dette som positivt. Det er klubbut-
vikling i praksis.

Klubber som ønsker å være teknisk ar-
rangør oppfordres til å søke om LÅMØ 
første gang. Dette er det enkleste ar-

rangementet, og det blir gitt veiledning 
og opplæring underveis. Når en klubb 
har arrangert et LÅMØ kan de søke om 
å få arrangere mesterskap der det er 
en strengere struktur og dermed mer 
krevende arrangerement.

Klubber som vurderer å søke et av NSF 
sine arrangement og er usikker på om 
de har kapasitet når det gjelder klubb, 
hall og innkvartering, kan kontakte oss i 
Svømmeutvalget for en samtale.

[Open Water]

111 svømmere i Stavanger Open Water

Værgudene viste seg fra sin aller beste side under årets 
Stavanger Open Water, da 111 deltakere stilte til start. 
Øvelsene varierte fra 250 meter for 10-12åringene, 
mens de som var eldre kunne velge mellom 500, 1000, 
3000 og 5000 meter. Nytt av året var Stavanger Swim-
run med 1000m svømming etterfulgt av 5 eller 8 km 
løping, og med hele 29 deltakere allerede første året 
på swimrun kommer øvelsen trolig til å bli et perma-
nent innslag også de neste årene.

Den mest populære distansen var 1000 
meter med 31 startende, med en liten 
overvekt av kvinner. På de lengste 
distansene, 3000 og 5000 meter, var 
det til sammen 35 startende, mens 
kvinneandelen falt til kun 4 svømmere.

På 1000 meter var det ikke uventet Erik 
Gidskehaug (Madla SK) som var raskest 
av herrene, dog holdt det så vidt unna for 

Geir Andersen [tekst]
Christer Tysdal [foto]

gamlingen Geir Andersen (tidl. Patursson) 
(ROMA) siden Erik hadde litt utfordring 
med navigeringen og svømte for langt. 
Blant damene var det Eline Vik (Sandnes 
SLK) som trakk det lengste strået.

På 3000 meter ble det klubboppgjør 
mellom Eivind Bjelland og Johannes 
Wathne (Madla SK), hvor førstnevnte 
kom først i mål. 5000-meteren ble vun-
net med god margin av Truls Wigdel 
(Madla SK).

Stavanger Open Water blir stadig mer populær, og i år deltok i alt 111 svømmere i konkurransen.

At Stavanger Open Water
har etablert seg som et fast innslag i 
august ser man på resultatlistene år 
for år hvor mange er gjengangere. Geir 
Andersen (ROMA), Øystein Gjeldberg 
(Randaberg), Maurice Sudkamp (Randa- 
berg), Helge Ihle (Sandnes SSLK) og 
Lene Kramer (ROMA) har deltatt alle 
fem årene, og det kommer nok til å bli 
en egen intern kamp om å holde seg på 
denne eksklusive lista.

Arrangøren har siden starten i 2011 
prøvd å motivere ikke-svømmere og 
mosjonister til å prøve seg på Open 
Water, en barriere som for mange kan 
synes ganske tøff å forsere. Å svømme i 
åpent vann i Norge betyr for det meste 
å svømme med våtdrakt på grunn av 
lav vanntemperatur, og mange kan 
synes det er litt skummelt når man 
ser at vannet ikke er like klart som i et 
basseng. Derfor ble det arrangert gratis 
kurs i Open Water svømming helgen før 
slik at man kunne få prøve seg i trygge 
omgivelser.

▼



Henrik Christiansen
vant Tjuvholmen Rundt i Oslo
Skjetten-svømmeren 
Henrik Christiansen, som i 
sommer oppnådde 5. plass 
på 800 meter fri under 
svømme-VM i Russland, 
stilte til start og vant ikke 
overraskende 2000-
meteren. Byråd Guri Melby 
foresto åpningen av his-
toriens andre Oslo Open 
Water – Tjuvholmen Rundt 
som Oslo Idrettslag arran-
gerte i samarbeid med 
Tjuvholmen KS, Norges 
Livredningsselskap og Oslo 
Havn. Oslo Open Water 
– Tjuvholmen Rundt skal 
utvikles til å bli et spekta-
kulært arrangement midt 
i hjertet av Oslo. Allerede i 
år deltok 351 deltakere fra 
5 nasjoner. 
Thomas Wikberg [tekst]
Dag Oliver og Tore Eugen Kvalheim [foto]

4 øvelser og et 
tallrikt publikum 
Det var mulig å melde seg på 4 distan-
ser: 2000 meter for aktive svømmere 

dominert av Bærumsvømmerne, som 
fikk alle topp 3-plasseringer for beg-
ge klasser. Stafetten ble et usedvanlig 
spennende oppgjør mellom fjorårets 
vinner SSK Skjetten Svømming og Lam- 
bertseter Svømmeklubb Masters, og 
som Lambertseter avgjorde helt på mål-
streken.    

Viktig med samarbeidspartnere 
Sikkerheten var meget godt ivaretatt. 
Norges Livredningsselskap stilte med 40 
personer på båter, brett og på land. Oslo 
Idrettslag stilte med medisinsk perso-
nell fra egne rekker og tallrike frivillige 
funksjonærer. Røde Kors stilte med am-
bulansetjeneste, KNS stilte med viktig 
utstyr og Redningsselskapet overvåket 
arrangementet med en av sine skøyter. 
Vannkvaliteten i området var meget god 
ihht. helt ferske målinger fra Bymiljø- 
etaten. Det var ingen skader eller uhell. 
Sjøen var rolig og temperaturen i vannet 
rundet 20 grader. Det var en strålende 
sensommerdag i hovedstaden, og stem-
ningen blant alle som beveget seg rundt 
på Tjuvholmen var svært god. Svøm-
merne ble heiet på fra broer og kanter. 
NRK Sporten og TV2 Sporten laget sine 
reportasjer. 

Oslo Open Water 2016
Oslo Open Water - Tjuvholmen Rundt 
2016 blir arrangert lørdag 20. august. 
Da satser Oslo Idrettslag på å runde 600 
deltakere.

Oslo Open Water Historiens andre Tjuvholmen Rundt ble en kjempesuksess, og gjentas selvsagt neste år med mål om å passere 
600 deltakere.

Henrik Christiansen er en habil svøm-
mer også utenfor bassenget, og seiret i 
årets Oslo Open Water.

og triathlonutøvere, 1000 meter for alle, 
«Intersportstafetten» 4 x 400 meter mix 
og 100 meter kanalsvømming uten tid-
taking for barn/ungdom 11-16 år.

Det flotte sommerværet ga et stort opp-
bud av publikum som kunne følge svøm-
merne rundt hele Tjuvholmen. De fikk 
muligheten til å se og heie frem en av 
verdens aller beste langdistansesvøm-
mere i aksjon på 2000 meter. Skjetten- 
svømmeren Henrik Christiansen kom inn 
først på sterke 23.24 minutter.

I kvinneklassen gikk som i fjor Astrid 
Julie Halvorsen, også hun fra Skjetten 
Svømming, til topps. 1000m-øvelsen ble 
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Terminlisten 2016
 
Terminlisten 2016 er nå publi-
sert på www.medley.no.
 
Dersom noen ønsker å forandre på tids-
punktet for et approbert stevne, må det 
søkes i meget god tid. Søknaden sendes 
NSF på epost, og må inneholde begrun-
nelse for endringen, samt godkjenning 
av endringen fra lokal svømmekrets.
 
Hvis et stevne blir avlyst må dette med-
deles NSF så raskt som mulig. Husk å 
sende følgende til resultater@medley.
no: Innbydelse til stevnet så tidlig som 
mulig. Resultater og resultatfiler fra 
approberte stevner så raskt som mulig 
etter stevneslutt.
 

Utviklingsklubb - 
for klubber som 
ønsker å ta et steg 
videre
NSF ønsker å prioritere og 
følge opp noen få utvalgte 
klubber per år, som blir en 
form for satsningsklubb 
“innen klubbutvikling”.

Målet er at klubben skal bli enda mer 
aktiv og velfungerende. Tilbudet er gra-
tis, men stiller krav til engasjement og 
tilstedeværelse fra klubbens ledelse! 
Søknadsfrist: 1. desember.
 
Mer informasjon på www.svomming.no 
– Klubbutvikling – Utviklingsklubb 2016.

Meld deg på til 
Trener 1-kurset
Del 3 arrangeres:
•	 27.-29. november 2015 i Levanger: 

Påmeldingsfrist 13. november
•	 8.-10. januar 2016 i Kristiansund: 

Påmeldingsfrist 17. desember
•	 26.-28. februar 2016 i Stavanger: 

Påmeldingsfrist 12. februar

Del 4 svømming arrangeres:
•	 11.-13. desember 2015 i Levanger: 

Påmeldingsfrist 27. november
•	 8.-10. januar 2016 i Larvik: Påmel-

dingsfrist 17. desember
•	 22.-24. april 2016 i Stavanger: På-

meldingsfrist 8. april
 
Se nyhet www.svomming.no for mer in-
formasjon og påmelding.

Svømmeforbundet 
Rent Særforbund
Svømmeforbundet sig-
nerte nylig en avtale om-
”Rent Særfobund” med 
Antidoping Norge. Det er 
lagt ned et solid stykke 
arbeid for å utvikle en 
handingsplan mot doping, 
noe som nå resulterer i 
at NSF nå har signert en 
avtale med Antidoping 
Norge om Rent Særfor-
bund”. Svømmeforbundet 
oppfordrer alle klubber 
til å bli rent idrettslag 
(www.rentidrettslag.no)

– Det at vi har signert med Antidoping 
Norge er noe vi tar alvorlig, og selvføl-
gelig skal ta alvorlig. Dette er noe vi øn-
sker å forankre både i forbundet og alle 

Stoff og bilder til

Stadig flere utøvere og klubber har til-
gang på epost og digitalt kamera, og 
stadig flere sender noen tekstlinjer og 
et bilde inn til Norsk Svømming.

Redaksjonen i bladet tar gjerne imot 
slikt stoff, og spesielt interessert er vi i 
bilder av aktive utøvere i klubbene, - jo 
flere på et og samme bilde - jo bedre.

Send tekst og bilde(r) direkte til redak-
tør Bo Norseng på epost-adressen;

bnorseng@online.no
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klubbene, særlig med tanke på det sam-
funnsansvaret vi har i både bredde- og 
toppidrett, sier Bjørn Soleng, generalse-
kretær i Norges Svømmeforbund.

Rent Særforbund skal sikre et minimum 
av antidopingkunnskap i organisasjonen, 
og vise tydelige holdninger til doping 
gjennom en handlingsplan. Handlings-
planen inneholder et sett med obligato-
riske punkter, i tillegg til konkrete fore-
byggende aktiviteter som gjennomføres 
i fellesskap.

–  Dette forsterker samarbeidet vi alle-
rede har med Svømmeforbundet. Det er 
en svært viktig brikke som nå er kommet 
på plass. Svømmeforbundet og -klub-
bene har mange medlemmer i alle aldre 
og på alle nivåer, og vi er glade for at en 
avtale nå ble signert, sier daglig leder i 
Antidoping Norge, Anders Solheim.

NSFs valgkomite 
Tinget 2016
Valgkomiteen i NSF er 
allerede godt i gang med 
forberedelsene til For-
bundstinget 2016. 

– Vi har hatt flere møter i valgkomiteen, 
og vi har fått flere gode og interessante 
innspill til ulike tillitsverv i organisasjo-
nen, forteller valgkomiteens leder Tor 
Aage Dæhli til Norsk Svømming. 

– Vi er satt til å gjøre en viktig jobb for 
Svømmeforbundet, og må av den grunn 
vurdere hva som er best for NSF både på 
kort og lang sikt. Det er derfor med yd-
mykhet og respekt vi skal utføre denne 
jobben, sier Dæhli. – Oppfordringen til 
svømme-Norge er derfor å ta kontakt 
med medlemmer i valgkomiteen om 
dere har spørsmål eller kandidater.
 
Leder Tor Aage Dæhli - tor.dahli@
eidsivaenergi.no - mobil 959 81 859. 
Medlem Christin Svensen - christin.
svensen@lyse.net - mobil 971 80 374. 
Medlem Hans Hagenes - hans.hage-
nes@gagdata.no - mobil 928 11 685.
Varamedlem Alice C. Boyd - alice.boyd@
nih.no – mobil 928 10 970.
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