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Målet med Svømmeaksjonen 

 De barna som trenger det mest får tildelt 

gratis Svømmeaksjonskurs 
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Svømmeaksjonen gir resultater 
Gj.snt 2010-2013 

Lærte å ha hodet under vann 

95% 

Lærte å flyte avslappet 

77% 

Begynte å få fremdrift 

 med armer og bein 

65% 

Minoritetsbakgrunn 

27% 

Førskolebarn 

46% 



Resultater 2014 

Lærte å ha hodet under vann 

98% 

Lærte å flyte avslappet 

77% 

Begynte å få fremdrift 

 med armer og bein 

64% 

Minoritetsbakgrunn 

29% 

Førskolebarn 

51% 

1,35% 

Barn med 

 funksjonsnedsettelse 



Fakta midler 

 

 10 millioner  

 

118 klubber 

 

480 kurs totalt 

 

10 millioner også for 2016 





Søknader 



Status søknader 2015 

 

Antall Søknader: 1082 

 

Antall kurs søknader: 1596 

 

Tildeles: 480 



Frister 

HVA NÅR 

Søknadsfrist 17.apr 

Vi jobber med tildeling 21.-22.april 

Beskjed om tildeling til ildsjeler og klubber 23.apr 

Klubb frist tilbakemelding om avtale med ildsjeler -> Forhåndsrapportering + 

bestilling av instruktør t-skjorter. Grunnlag for utbetaling av forskudd kr 10 000 

pr kurs. Alle må ha rapportert før vi betaler ut. 06.mai 

Sender ut T skjorter barn og instruktører + diplomer 11.-13. mai 

Gjennomføring 18. mai-26.juni 

Frist etterrapportering. Grunnlag for oppgjør kr 10 000 pr kurs. Alle må ha 

rapportert før noen for utbetalt. 01.aug 



Retningslinjene for tildeling 

 
 

• Kurs til utrygge 6-åringer (siste år i barnehagen) prioriteres 

• Kurs til utrygge innvandrerbarn prioriteres 

• Kursene skal ikke erstatte lovpålagt svømmeundervisning i 

skolen 

• Aksjonen skal være landsdekkende 

 

Ildsjel MÅ har garantert for fullt kurs 

Kursene skal være fulle 



Fremdrift  

Dere og Ildsjel får tildelingsbrevet 23. april 

 

• Avtal med ildsjel så fort som mulig. Klubbens ansvar 

innen 5. mai. 

• Rapporteringsfrist 6. mai(grunnlag for utbetaling) til NSF 

 

• Hvis ildsjel ikke ønsker benytte gaven prøver vi å finne ny 

søker til klubben(ikke etter 6.mai)  

 

• Sluttrapportering frist 1.august(grunnlag for oppgjør) til 

NSF 



Tildeling 

• Søknaden innenfor 

kriteriene 

• Landsdekkende 

• Hvor mange 

arrangørklubber det er 

i området 

• Alle klubber med 

søknader får arrangere 

kurs 
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Praktisk Informasjon 

T skjorter 

Instruktører: etter rapportert 

Barn: fordelingsnøkkel etter tildeling 

 

BRUK: 

Arrangørhåndbok 

svommeaksjonen.no 

Facebook: ingrid@svomming.no 

svomming.no 

 

mailto:ingrid@svomming.no


Vi gleder oss til 2 nye år 
med Svømmeaksjon! 
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