
Aktiviteter i Norges 
Svømmeforbund

“Svømming skal være den mest
fremgangsrike idretten i Norge”



NORGES SVØMMEFORBUND
HVER NORDMANN EN SVØMMER, 
HVER SVØMMER EN LIVREDDER



MÅL FOR
NORSK 
SVØMMING

Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal 

arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve 

svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. 

>Grensesprengende
>Lekende
>Ansvarlig
>Dristig
> Inkluderende

“GLAD I” – vann!











Norges Svømmeskole
Babysvømming
>Aktivitet sammen
>Baby får fysisk stimulering

Småbarnssvømming
>Sammen med foresatt
>Duppe: flyte, dykke, beinspark, hoppe uti
>Elias: Flyte og rotere, fraspark, dykker 

under ben, sittestup, crawl beinspark
>Grunnleggende selvberging



Nivåer i Norges Svømmeskole

>Sel Fin teknikk Cr/Ry
>Sjøløve Br / Fly bevegelse
>Delfin Br teknikk / Fly 
>Hai Medley

>Vannmerket Vanntilvending
>Hvalmerket Dykke
>Skilpadde Flyte
>Pingvin Gli
>Selungen Fremdrift



Stup
4 nivåer:
>Svale
>Terne
>Albatross
>Havørn

>31 delmål med progresjonsøvelser
>Bilder, beskrivelse og videoer

>Landtrening, kant og 1meter
> Instruktørkurs stupskole



Kjerneøvelse 6: 100c – forlengs hopp i 
kroppering uten armsving fra 1m

Videoer Norges Stupskole



Stup for ungdom?
>Stupe og triksekurs?
>Mange som går på publikumsbad for å 

stupe og hoppe

>Ungdomskonkurranser i stup



Vannpolo

>Vannpolo med enkle regler for barn mellom 8-12 år
>Mindre bane og baller
>Mye fokus på på spill, lek og mestring!
>Foreldre er dommere
>4 nivåer med øvelser
>Diplomer per nivå
>Minipoloturneringer
> Instruktørkurs Minipolo



Vannpolo for ungdom
>Kul idrett for ungdom!
>Tidligere svømmere? Tidligere 

håndballspillere?
>Enkelt å starte
>Sosialt

>Egen junior serie 
>Egne junior cuper
>Vannpolohelga



Synkronsvømming
>Star Program fra Canada
>10 stjerner og 7 superstjerne
>2 første stjernene er Norges Synkronskole
>Enkelt å følge stjerneprogresjonen



Synkronsvømming

>Hver stjerne har flere delmål som det 
trenes på

>Beskrivelse, bilder og videoer til hvert 
nivå

> Instruktørkurs synkronsvømming    
28.-30.april 2017 i Oslo

> http://nsf.brik.no/video/85475-stjerne-1

>Video med alle delmålene til Stjernene



Vill i vann
>Breddeaktivitetskonsept

>”Idrettsskole” i vann

>Prøve flere forskjellige svømmeidretter

>Leker, stafetter, landtrening og 
uteaktiviteter

>Videoer og aktivitetshefte
>Trenerkurs Vill i vann

>Trenerkurs i Oslo 27.august

>Trenerkurs i Tromsø i september

>Beholde flere barn og ungdom lenger i 
svømmeidretten

>Egne nivåer for barn og for ungdom
>Forslag til innhold på treninger
>Vær kreativ!
>På utøvernes premisser, la de være 

med å bestemme!



Videoer Vill i vann



Open Water
>Ferdighetsmerke i Open Water – Wet Card
>Utøvere kan ta kravet på kurs i klubb

>Open Water vettregler
>Aktivitetshefte Open Water
> Instruktørkurs Open Water Wet Card –

Oslo 20. mai

>Voksende og populær idrett!
>Behov for kurs til voksne
>Gøy for klubbens svømmere!

>Kurs, treninger, konkurranser
>Behov for å trene sammen med andre



Basic Blue Silver Gold

Nedre aldersgrense 8 år 10 år 12 år 15 år

Distanse krav
innendørs 400m 1000m 1000m på maks. 

25.00 min.
2000m på maks. 
45.00 min.

Distanse krav
utendørs 100m 400m 1500m 3000m

Flyte på rygg (tid
liggende i ro og hvile) 2 min 3 min 8 min 15 min

Grunnleggende
førstehjelp X X X

Hypotermi kunnskap X X

Livredderprøve X



Voksen/ungdom og mosjon
>Treningsgrupper
>Svømmeopplæring
>Opplæring til forskjellige grupper 

(innvandrere?)
>Crawl kurs
>Opplæring i en av grenene
>Open Water kurs
>Egentrening (mens barna trener?)
>PT-timer
>Mastersgrupper med forskjellig nivåer

>Egenorganisert idrett?
>Hva gjør klubben for voksne/ungdom?



Bassenginndeling

>Alltid vanskelig med bassengplass
>Tenk nytt!
>Nye grener trenger ikke så mye plass som 

man tror

Minipolo

Vill i 
vann

Stup

Voksenkurs/Open Water





Hvordan starte opp?
Svømmeskole, Stupskole, Synkronskole, 
Minipolo
>Avtale med NSF
>Materiale tilsendt
>Tilgang på filmer
>Ta utdanning!
>Oppstartsbesøk
>Markedsfør til medlemmer
>Grenskolebesøk
>Mentorklubb

Vill i vann
>Kontakt NSF
>På tilsendt materialet
>Ta utdanning!
>På barna og ungdommenes premisser 

og ønsker
>Vær kreativ! Bruk basseng og områder 

rundt!



Hvordan starte opp?
Voksen og mosjon
>Ha tilbud om trening eller kurs
>Markedsfør til foreldre

Open Water
>Ta utdanning! Instruktørkurs 20.mai i Oslo. 
>Sett opp voksenkurs, både i basseng og ute
>Ha en Open Water konkurranse som mål
>Ha Wet Card ferdighetsmerket som mål
>Markedsfør bredt, til medlemmer og i 

lokalsamfunn



Oppstartsstøtte for de mindre grener
Søknad
> Info om klubb og kontaktperson
>Hva de søkes om og hvilken gren klubben 

starter opp
>Beskrivelse av aktiviteten som startes opp
>Kort beskrivelse av klubbens økonomi
>www.svomming.no/klubbutvikling

Hva kan klubben søke om støtte til?
>Støtte til utdanning (instruktørkurs eller 

Trener 1 kurs)
>Støtte til utstyr (maks sum 4000kr)
>Et eget grenoppstartsbesøk med veileder
>Ny gren for barn og ungdom (6-19år)
>Det må være faste treninger 
>Vedtatt oppstart i styret



Funksjonshemmede
>Svømming og aktiviteter i vann for ALLE
>Åpen og inkluderende
>Tilrettelegging ut fra behov
>Barn med funksjonsnedsettelser VIL være i 

vann

>Kompetanse i klubben
- Dagskurs
- Etterutdanningsmodul adferdsdiagnoser
- Moduler i Trenerløypa



AQUA FITNESS
>Vanngym, 
>Vannaerobic, 
>Aquazumba, 
> Intervalltrening, 
>Styrketrening….. 



Kort sagt – trening i vann (til musikk)
>Gøy
> Intensivt
>Skånsomt

>Variert
> Intervalltrening
>Styrke
>Kondisjon
>Sosialt
>TRENING I VANN TIL MUSIKK



HVORDAN STARTE OPP?
>Basseng – gjerne tid på kvelden

> Instruktør – det er eget instruktørkurs

>Litt utstyr, som f.eks. flytepinner, 
manualer, baller

>Program kan tilpasses etter basseng

>Markedsføre tilbudet



Folkehelse



Kontakt
>Svømmeopplæring: 

Jan Kjensli: jan@svomming.no

>Stup, synkron, vannpolo, Open Water, Vill i vann: 
Cathrine Aa Dalen: cathrine@svomming.no

>Aqua Fitness, funksjonshemmede, SvømLangt, 
Havhest/merker: Kristin Homb: kristin@svomming.no

>Voksenidrett og mosjon:
Erlend Alstad, mosjon og folkehelse: 
erlend@svomming.no
Mastersutvalget: masters@medley.no



Hva kan min klubb starte med?




