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Grunnleggende fysiologiske behov 
Mat, væske, klær, søvn

Trygghet og sikkerhet 
Foretrekker det kjente, sikkerhet, trygghet i jobb/skole, kjenner fremtidsplaner

Tilhørighet og kjærlighet 
Aksept, gruppetilhørighet, kontakt med andre, kjærlighet

Anerkjennelse og selvoppfattelse 
Hevde seg, status, motta ros, selvtillit

Selvrealisering 
Skape, utvikle, føle ansvar, utfordring

Motorisk basisopplæring

Basistrening

Oppbyggingstrening

Elitetrening



Trening
Trening er en kompleks, pedagogisk 
handlingsprosess. Den er rettet mot 

systematisk å utvikle og/eller 
vedlikeholde de fysiske, psykiske og 
sosiale forutsetningene som ligger til 

grunn for prestasjonsevnen 
(Svømmetrening, 2004)

«All aktivitet skal ledes av instruktører og trenere med utdanning»

NSFs Virksomhetsplan 2013-2016



«Hvor skal vi gå i dag?», spurte Kristoffer Robin. 
«Ingen steder», svarte Ole Brumm. Og så gikk de 

dit.

– A.A. Milne



GRUNNLAGET FOR MÅLOPPNÅELSE LIGGER I KVALITETEN PÅ SELVE MÅLPROSESSEN



Klubbaktivitet Organisasjonen Klubben i lokalsamfunnet

Svømmeskole
Trenings/konkurransegr.
Mosjonsgr.
Andre grener?

De tre V’ene
Org.kart

Klubbhåndbok
Økonomi

Kompetanseplan

Retn.linjer barne/ungdomsidrett
Oppfølging politiattest

Spilleregler for alle roller i klubben
Klubben som samfunnsaktør

Sportslig plan
Virksomhetsplan



Hva er en sportslig plan?
En plan som på kort og lang sikt 
beskriver klubbens sportslige 
hovedmål, delmål, tiltak og 
strategier.

Den gir en retning i arbeidet, for alle 
involverte, som øker muligheten for 
suksess.

Den beskriver ansvar, ressurser, og 
tidsfrister.

«Klubbene skal ha 
en sportslig plan» 

NSFs 
Virksomhetsplan 

2013-2016



De tre V’ene; grunnlaget 
for en sportslig plan

Visjon


!

Verdier


!

Virksomhetsidé


!

xx svømmeklubb skal 
være kjent i Europa for 
FART og GLEDE i vann


Respekt, Offensivitet, 
Samhold


Vi utvikler svømmere i 
trygge, morsomme og 
motiverende 
omgivelser



Utvikling av sportslig plan
Med bakgrunn i Virksomhetsplanen, definere 
hovedmål og delmål for den sportslige 
aktiviteten


Utrede konsekvenser av målene


Planlegge tiltak


Krav til oppfølging, rapporter, evaluering/
justering, på alle nivåer i klubben


Først når dette er på plass, kan man arbeide 
med den langsiktige utviklingstrappen og 
lage klubbpyramiden

Tre-delt prosess


Hvor er vi nå?


Hvor vil vi?


Hvordan tar vi 
oss dit?



Viktige punkter i 
planleggingsprosessen

1. Start planleggingsprosessen med å se på klubbens nå-situasjon

2. Utvikle klubbens virksomhetsidé som viser hva, og for hvem, klubben er til for 

(dette skjer som nevnt i prosessen Virksomhetsplan, før man starter arbeidet 
med Sportslig plan).


3. Diskuter hva dere ønsker å oppnå i inneværende sesong, og de neste 3-5 årene, 
og utvikle strategier/tiltak som hjelper dere til å oppnå disse målene.


4. Identifiser ansvar. Hvem er ansvarlig for de ulike strategier/tiltak, og innenfor 
hvilken tidsfrist?


5. Sikre at planen settes ut i praksis, og ikke havner i skuffen.



Hvorfor planlegger man 
ikke?

Uklare ansvarsforhold med tanke på hvem som 
organiserer planleggingsprosessen


Mange klubber mener det er viktigere å forholde 
seg til ”dagen i dag” enn å tenke på fremtiden


Fremtiden er vanskelig å forutsi

Mange klubber har feil trygghetsforståelse – ”Det 
vil aldri skje med oss!”



Avklare ansvar

Hvem er ansvarlig for at klubben har en sportslig 
plan?


Hvem er ansvarlig for utviklingen av en sportslig 
plan?


Hvem er ansvarlig for oppfølgingen av planen, og 
sørger for å holde den levende?



Mål og konsekvenser
Mål innebærer konsekvenser; for styret, sportslig utvalg, trenere etc


Hvor mye vil det koste å arbeide mot hovedmålet (mer bassengtid, gymsal, helgesamlinger, 
treningsleire, økt konkurranseaktivitet, lønn trenere etc)?


Hvor mange trenere trenger klubben for å arbeide mot hovedmålet (har vi nok, må vi rekruttere 
flere, på hvilket nivå, lønnet/ulønnet etc)?


Hvor mye tid vurderer dere at trenere skal bruke (stillingsbeskrivelse, ansatt/ikke-ansatt, en på 
heltid eller to på deltid etc)?


Administrasjon og daglig drift (booke leire, melde på til stevner, møter og kontakt med kommune/
idrettsråd/bassengeier etc)


Hvor stor bør rekrutteringen være? Skjev fordeling gutter/jenter? Junior vs senior?


Hvordan øke inntekter for å møte økte kostnader?


Involvering av gruppetrenere mtp arbeidet med delmålene


Organisere utøvergruppene og sette gruppemål (teknikkmål, utviklingsmål, oppmøtemål etc)



NSFs sportslige plan 
svømming

Hensikt


Sportslige mål


Svømmingens egenart


Livet som aktiv: aldersrelatert trening, utviklingstrapp


NSFs landslagsstruktur


Satsningsområder


Forventning til klubbene


Aktiv for livet: tilbud og mulighet utenfor konkurransesvømming, eller som voksen 
mosjonist og masters


Planen skrives for tiden, og vil presenteres under årets Trener/Lederkonferanse



http://issuu.com/oktan/docs/strategiplan_2012-2015_presentasjon?e=0


Takk for nå! 
Lykke til med lederforum og lederkurs! 

Hovedtrenerne samles kl 15 for utvikling av sportslig plan

”There are costs and risks to a programme of action, but 
they are far less than the long range risks and cost of 

comfortable inaction” – JFK


