
Velkommen 
Kompetansehelga 22-23.mars 
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Praktisk info 

• Rømningsveier 

• Følg programmet 

• Tidsramme 

• Presentasjoner  

• Diskusjon og dele erfaringer 

• Mat og drikke!! 

• Utsjekk – innen kl 12 

• Evaluering 

• Klubbveiledere 
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Program Rom 

Svømmeskole Kepler 1 1 

Hovedtrenere Kepler 2 1 

Lederkurs Trondheim 3 

Anlegg Bergen 3 

Lederforum Paris 4 
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• Strategi slår plan 

• Kultur slår strategi 

• Norsk svømming er en organisasjon hvor læring, 
utvikling, kompetanse og kvalitet er det 
viktigste i vår prestasjonskultur 

• Ingen andre idretter i Norge kan match over 
225 deltakere i en Kompetansehelg hvor vi skal 
legge til rette for gode diskusjoner og 
erfaringsutveksling 
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Aktive og velfungerende klubber 

• Det skal være givende å være engasjert i norsk svømming 

• Det skal være attraktivt å være ansatt i en klubb 

• Godt planverk legger til rette for kontinuitet 

• Godt planverk legger til rette for flest mulig og best 
mulig 
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Trend  -svømming 

• Utviklingsorientert kultur 

• God erfaringsutveksling blant trenere og ledere 

• Godt samarbeid klubbene imellom + NSF 

• Attraktivt aktivitetstilbud – flere og lengre 

• Fokus på kvalitet i Svømmeskole 

• Muligheter innen samfunnsansvar og folkehelse 

• Profesjonalisering av klubben som organisasjon 

• Relativt solid økonomi 

• Arbeidsgiveransvar, Ansatte og personalansvar 

 



Trener/leder konferansen 2014 
5-7. september 

Thon Hotel, Lillestrøm 
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Hvis vi ser inn i krystallkula 

• Hvordan ser fremtiden ut i deres klubb? Norsk Idrett? 

 

• Hvordan vil rammene for god aktivitet for mange se ut i 
fremtiden? 

 

• Hvordan vil aktiviteten se ut i fremtiden? 

 

• Hvilke satningsområder bør klubben ha det kommende året? 

 

• Hvordan kan dere legge til rette for å kunne ta gode 
avgjørelser på riktig tidspunkt? 
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Norges Svømmeforbunds 

Anerkjennelsesprogram 

 

 

22.Mars – 1.oktober 

 

 

Hvilke score får klubben? 



Annet som skjer i norsk svømming 

• Trenerløypa – fokus på trenerkompetanse 

• Sportslig plan i klubb – sportslig plan i NSF 

• Hovedtrenerrollen 

• Svømmeopplæring for alle 

• Kvalitet og struktur 

• Funksjonshemmede en del av svømmeskolen 

• Tilbud til ungdom og voksne 

• Daglig leder nettverk 

• Økende antall klubber og deltakere 

• Klubbutviklingsprosesser 

• Styrearbeid i praksis, Virksomhetsplan, Norges 
Svømmeskolebesøk, Utviklingsklubber 

• Anleggsansvarlig i NSF 

• Svomming.no + Facebook + nyhetsbrev 

• Trener/leder konferansen 5-7.sept 2014 11 



Svømmemuseum i Bergen 
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Vestveggen - inn mot 

svømmehallen Denne 

veggen er en hyllest til 

vår aller største 

idrettsstjerne, i verdens 

største idrettsgren i 

Norge gjennom tidene. 

Du skal kunne ane hvem 

det er når du betrakter 

veggen på avstand. På 

nært hold vil du se at 

dette er en vegg dekorert 

av billedmosaikk, satt 

sammen av mange store 

og stolte idrettsøyeblikk 

innen vannsport. 

 

Veggen er en hyllest til 

alle de som har betydd 

noe for norsk svømming 

og vannidrett opp 

gjennom historien. 



Om programmene 
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Heia Norsk svømming 
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Kompetansehelga 2014 

22-23.mars, Thon Hotel Oslo Airport 



 
Hva har vi lært? 
Hvilke tips tar vi med hjem? 
  

Hvordan skal vi 

gjøre vår klubb litt 

bedre? 



 
 
 

Takk for oss! 

Og vel hjem  


