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BAKGRUNN FOR SPORTSLIG PLAN

BAKGRUNN FOR SPORTSLIG PLAN
Svømming i Norge har vært i sterk
utvikling siden tidlig 2000-tallet. Norsk
svømming er stolte av å se de gode
internasjonale resultatene som våre
landslagsutøvere viser, at klubbene har
stor medlemsvekst og fokus på utvikling,
og at trenergjerningen har blitt et reelt
yrkesvalg. I 2004 kom NSFs utviklingstrapp
for konkurransesvømmere (revidert i
2019), i 2005 startet utviklingen av
Norges Svømmeskole med tydelige mål for
svømmeopplæringen, og i hele perioden
har det vært fokusert på klubb- og
ledelsesutvikling.
Imidlertid opplever klubbene at mange
barn og unge forsvinner ut av klubben idet
de er ferdige med svømmeopplæringen,
og at overgangen fra junior til senior
oppleves som krevende mht å kombinere
idrett og utdanning.

sentralt arbeider for å skape best mulig
aktivitet for flest mulig. Derfor er
samarbeidet mellom klubbene og NSF
sentralt helt avgjørende. Denne arbeidsprosessen tydeliggjøres gjennom NSFs
utviklingstrapp, som beskriver veien fra
nybegynner, via aldersrelatert trening til
elitetrening. Som basis for dette ligger
Norges Svømmeskole (baby/småbarn,
begynneropplæring, videregående opplæring) som beskriver veien fra første
vannopplevelse til man er klar for treningsog konkurransegruppene. Sportslig plan
gjelder for alle klubber, trenere og
utøvere, uansett nivå og funksjonsgrad.
NSFs verdigrunnlag er en rettesnor for all
aktivitet i NSF. Vi skal være grensesprengende, lekende, ansvarlig, dristig og
inkluderende. Med andre ord; GLAD I VANN!

Klubbene har ulike utgangspunkt, rammeNSFs sportslige plan skal bidra til at alle betingelser og mål. NSFs sportslige plan
har en felles forståelse av målene og tar høyde for at ikke alle klubber arbeider
hvordan klubber, trenere, utøvere og NSF med eliteutøvere.
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Foto: Ellen Kessel

Det skilles på følgende klubbtyper;
• Breddeklubber – Har til hensikt å utvikle
grunnleggende ferdigheter i en eller flere
av NSFs grener, hos barn, ungdom og
voksne, gjennom et godt opplæringstilbud, og muligheter for videre trening på
bredde- og mosjonsnivå etter endt opplæring.
• Konkurranseklubber – Har til hensikt å
utvikle og ivareta utøvere som konkurrerer
aktivt på lokalt og regionalt og evt.
nasjonalt nivå (regionale konkurranser,
mål om deltakelse regionale og nasjonale
mønstringer).
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• NM-klubber – Har til hensikt å utvikle og
ivareta utøvere opp til et høyt nasjonalt
nivå (finaler jr. NM, deltakelse og evt.
finaler senior NM, mål om medaljer i NM og
mål om utøvere på jr. landslag).
• Eliteklubber – Har til hensikt å utvikle og
ivareta utøvere på et høyt og internasjonalt nivå (utøvere på sr. Landslag,
som sikter mot finaler og medaljer i EM,
VM og OL). Må sertifiseres av Norges
Svømmeforbund.

BAKGRUNN FOR SPORTSLIG PLAN

Svømmingens egenart
I NSFs sportslige plan er det naturlig å
fokusere på konkurransesvømmingen og
utvikling av utøvere. Men svømming er
selvsagt mye mer enn konkurransesvømming. Alt fra foreldre/barnaktivitet som
i baby- og småbarnssvømming, svømme opplæring, mosjonsgrupper for ungdom og
voksne, vannaktivitetscamper etc. Svømming
er også aktivitet og idrett som er særlig godt
egnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. All svømmeaktivitet handler uansett om mestringsopplevelser i et trygt og
godt klubbmiljø.
Konkurransesvømmingen har en etablert
konkurransestruktur, hvor man konkurrerer
innenfor en rekke øvelser/distanser i de fire
svømmeartene. For nybegynneren vil konkurransen ofte være interne klubbstevner og
rekruttkonkurranser innenfor fylket. Deretter konkurrerer man i approberte, åpne

konkurranser uten kvalifikasjonskrav, før
man tar steget videre til regionale og
nasjonale konkurranser med kvalifikasjonskrav. LÅMØ, ÅM, UM, NM junior og
senior, EM junior, EM, VM og OL viser at det
finnes konkurranseutfordringer gjennom
hele karrieren, uavhengig av hvor lenge
denne varer.
Utøvere med nedsatt funksjonsevne som
skal konkurrere i approberte konkurranser
må være klassifisert. Man blir klassifisert ut
fra funksjonsgrad og ikke ut fra diagnose, og
internasjonalt konkurrerer man mot utøvere
i samme klasse som en selv. Nasjonalt
konkurrerer alle parasvømmere mot hverandre, og den som er nærmest verdensrekorden i sin klasse (% av verdensrekorden)
er vinner (Australsk modell).

NSFS UTVIKLINGSTRAPP

LES MER

Svømming er en idrett som stiller store krav til
utøveren. For å nå et høyt nivå kreves det mange
timers trening over mange år. Derfor er det viktig at
man har en langsiktig utvikling av ferdigheter, og en
progresjon i treningsomfang, som tar hensyn til
barnets/ungdommens vekst og utvikling. Dette tas
hensyn til i NSFs ideelle utviklingstrapp.

Mer om svømmingens egenart
finnes i Vedlegg 1.

https://svomming.no/svomming/svomming-forside/
utviklingstrapp/

https://svomming.
no/wp-content/
uploads/2016/04/
vedl1_sv_egenart.pdf
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Om barne- og ungdomsidretten
Det er noen tydelige kjennetegn og klare
føringer som ligger til grunn for barn og
ungdoms deltakelse i norsk idrett, blant
annet NIFs barneidrettsbestemmelser og rettigheter, samt retningslinjer for ungdomsidrett. Disse bestemmelsene beskriver noen
grunnleggende prinsipper i utviklingstrappen
fra 6 års alder til puberteten:
• Opp til 6 års alder: Leik og varierte
aktiviteter skal stimulere barnas utvikling
og styrke de grunnleggende bevegelsene.
• 7-9 år: Gode muligheter til å utforske og
øve på ulike fysiske aktiviteter eller
idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for
senere bevegelseslæring. Slike aktiviteter
8 - Sportslig plan svømming

kan drives innenfor én eller flere idretter,
men hver idrett har ansvaret for å gjøre
tilbudet variert og tilpasset barnas utviklingsnivå.
• 10-12 år: Idretten skal preges av varierte
aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som
sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i
én eller noen få idretter kan sikre et godt
teknikkgrunnlag for senere utvikling innenfor idrettsgrenen.
• Ungdom: Ungdom har rett til et trygt,
variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud. Ungdom skal selv bestemme
på hvilket nivå og i hvilket omfang de
ønsker å drive idrett.

BAKGRUNN FOR SPORTSLIG PLAN

LES MER OM
BARNEIDRETTSBESTEMMELSER HER

LES MER OM
RETNINGSLINJER FOR
UNGDOMSIDRETT HER

Du finner mer informasjon
om NIFs barneidrettsbestemmelser her

Du finner mer informasjon
om NIFs retningslinjer
for ungdomsidrett her

https://www.idrettsforbundet.no/tema/
barneidrett/

https://www.idretts
forbundet.no/tema/
ungdomsidrett/
retningslinjer-forungdomsidrett/
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«Livet som aktiv» og «Aktiv for livet»
Svømming er en aktivitet man kan holde på
med hele livet, enten man ønsker å drive
med konkurransesvømming eller mosjon.
NSF har valgt å bruke begrepet «Livet som
aktiv» for områdene som dreier seg om
trenings- og konkurranseaktivitet. «Aktiv for

Svømmeopplæring

livet» representerer den livslange aktiviteten. Klubbene bør skape best mulig
aktivitet innenfor begge løpene, ut fra
klubbens rammebetingelser, forutsetninger
og mål. Utøvere kan da gå fra «Livet som
aktiv» til «Aktiv for livet», og motsatt.

Motorisk
basis
opplæring

Basistrening

Svømmeopplæring
og teknikk
kurs

Vill i
vann

LIVET SOM AKTIV

AKTIV FOR LIVET

Figur 1. De to løpene "Livet
som aktiv" og "Aktiv for livet"
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«Svømming er en aktivitet man kan holde
på med hele livet, enten man ønsker å
drive med konkurransesvømming eller
mosjon»

Oppbyggingstrening

Elitetrening

Internasjonal
elitetrening

Breddeaktivitet

Treningsog mosjonspartier

Masters
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Figur 2 illustrerer en tenkt klubbpyramide
med de to løpene «Aktiv for livet» og «Livet

som aktiv», hvor svømmeopplæringen er
grunnlag for begge løpene.

Livet
som aktiv

Aktiv
for livet

INTERNASJONALT NIVÅ
Utviklingstrapp
etappe 4 + 5
Krav til trener: Trener 4

MASTERS

NASJONALT NIVÅ
Utviklingstrapp
etappe 3
Krav til trener: Trener 3

TRENINGS- OG
MOSJONSPARTIER

KRETSNIVÅ
Utviklingstrapp
etappe 2
Krav til trener: Trener 2

BREDDEAKTIVITETER

KLUBBNIVÅ
Utviklingstrapp
etappe 1
Krav til trener: Trener 1

VILL I VANN

Svømmeopplæring for baby, småbarn, barn og
ungdom
– Krav til instruktør: Instruktørkurs for baby,
småbarn, Begynner eller Videregående

Figur 2. En tenkt klubbpyramide
som viser de to løpene
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Foto: Ellen Kessel
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Foto: Ellen Kessel

NSFs mestringskultur
Sportslig utvikling skjer ikke i et vakuum.
Klubben, treningsgruppa, foreldrene, trenerteamet, venner, konkurranser, NSF osv, bidrar
på ulikt vis til den ønskede utviklingen.
Idrettsglede skal stå i sentrum; det skal være
givende og inspirerende på trening, og vi vil
at utøverne ønsker å komme tilbake for å
trene mer. Vi ønsker fellesskap; det skal
oppleves samlende å drive idrett, og det å
være en del av gruppa er viktig. Vi ønsker
god helse; vi arbeider med grunnleggende
motorikk, variasjon, utviklings- tilpasset
progresjon, og forebygger skader gjennom
gode øvelser både på land og i vann. Vi
ønsker ærlighet og åpenhet. Juks, uærlighet
og doping skal ikke være en del av vår idrett.
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Det tar lang tid å utvikle en god mestringskultur.
NSF har, gjennom de siste 20 års arbeid, utviklet
noen klare postulater for hva som kjennetegner
en god mestringskultur. Disse gjelder fra
begynnernivå i klubbene til landslagsnivå, og
vi er trygge på at alle utvikles best i et miljø
preget av denne mestringskulturen.
Norges Svømmeforbund ønsker at alle medlemmer skal oppleve mestring. Uansett om
det er det famlende barnets første møte med
svømmeopplæring, eller den frivillig tillitsvalgte som for første gang velges til et styre.
Mestring gir trygghet, og skaper trivsel.
Mestring, gjennom personlig innsats, er grunnsteinen for god selvfølelse.

<RUNNING
BAKGRUNN
HEADER
FOR SPORTSLIG
- SORT HEADER>
PLAN

Åpenhet
og deling

Fokus på
utvikling

Utviklingsmål

Rollemodeller

Kompetanse

Helhetlig
utvikling

Ansvarsavklaring

NSFs
mestringskultur

Ferdighetsutvikling

Felles
mål

Involvering

Samarbeid

Langsiktighet

Kommunikasjon
Prioritering

Suksessfaktorer

Figur 3. Kjennetegn ved
NSFs mestringskultur
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NSFS MESTRINGSKULTUR – FORKLARING:
• Fokus på utvikling: En god mestringskultur
har et sterkt fokus på utvikling, både
individuelt (fysiske, koordinative og
psykiske egenskaper) og som lag (sosial
tilhørighet, gruppedynamikk etc) i relasjon
til ambisjonsnivå, modning og treningsalder.

• Suksessfaktorer: Vi må kartlegge suksessfaktorene; de faktorene som må ligge til
rette for å sannsynliggjøre måloppnåelse.

• Utviklingsmål: Det skal være klare utviklingsmål for alle involverte (utøvere, trenere,
ledelse, støtteapparat)

• Langsiktighet: En god mestringskultur er
kjennetegnet av en langsiktig utvikling –
«Langtidskoking, fremfor frityrsteking!»

• Kompetanse: Det skal legges til rette for
kompetanseutvikling for trenere, utøvere,
støtteapparat på alle nivåer i en langsiktig
utviklingstrapp

• Samarbeid: Kulturen utvikles videre i et
samarbeid med andre miljøer og
organisasjoner med god mestringskultur

• Helhetlig utvikling: Vi har fokus på helhetlig
utvikling (atletisk, sosialt, i relasjon til skole,
studier, jobb) og utøvernes utvikling som
mennesker (oppdragelse, sosial læring,
relasjonslæring)
• Felles mål: Med en felles målsetting for alle
involverte blir det mer kraft i riktig retning
• Involvering: Vi ønsker en sterk grad av
involvering. Med dette mener vi at de ulike
prosessene i en klubb (strategisk, sportslig,
sosialt) ledes på en slik måte at ulike
interessenter (klubbstyret, trenere, utøvere,
foreldre) involveres og får eierskap til
prosessene.
• Kommunikasjon: En god mestringskultur
kjennetegnes av god kommunikasjon i alle
ledd
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• Prioritering: Videre må vi gjøre en nøyaktig
prioritering av de viktigste suksessfaktorene

• Ferdighetsutvikling: Vi ønsker nøyaktighet i
utviklingen av ferdigheter. Med dette mener
vi en systematisk utvikling av ferdigheter/
teknikker og fysiske egenskaper.
• Ansvarsavklaring: Det er viktig med en
tydelig ansvars-, myndighets- og rolleavklaring på alle nivåer
• Rollemodeller: En god mestringskultur
kjennetegnes av nære rollemodeller – hvor
blant annet de eldre utøverne veileder de
yngre
• Åpenhet og deling: I en god mestringskultur er det åpenhet og kunnskapsdeling
på alle nivåer
Disse kjennetegnene på en mestringskultur
gjelder for alle klubbnivåer, fra opplæring til
elite, og fra klubb til landslag.
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NSFS SPORTSLIGE MÅL 2019-2022
I henhold til NSFs Virksomhetsplan for
Tingperioden 2019-2022 har NSF følgende
mål innen innsatsområdet Prestasjonsutvikling
og toppidrett for svømming:

• Ta medalje(r) i alle internasjonale mesterskap (Jr EM / EPYG, EM, VM og OL/PL)

• Delmål: Beholde flere satsende utøvere
lenger
Innen området Aktivitetsutvikling i NSFs
Virksomhetsplan, er det flere mål som er
relevante for den sportslige utviklingen i
klubbene;

• Delmål: Kvalifisere og prestere sitt
beste nivå i finaler i internasjonale
juniormesterskap

• Bidra til at alle lærer å svømme

• Delmål: Øke rekrutteringen og aktiviteten for unge parasvømmere som vil
satse

• Redusere frafall og forbedre ivaretakelsen
av barn, ungdom og voksne
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• Rekruttere flere utøvere til våre grener

ULIKE KLUBBTYPER

Foto: Ellen Kessel

ULIKE KLUBBTYPER
Ulike klubbtyper har ulikt fokus og ulike
mål. NSF skiller mellom Breddeklubber,
Konkurranseklubber, NM-klubber og
Eliteklubber. Klubben må selv definere
hvilken klubbtype klubben er eller
ønsker å være, og ta utgangspunkt i hva
som må, bør og kan være på plass i sin
klubbtype for den videre utviklingen av
klubben og dens sportslige tilbud. Som
en følge av klubbens mål, må klubbens
styre og ledelse gjennomføre ulike
støtteprosesser for utvikling av et bedre
sportslig aktivitetstilbud. En beskrivelse
av de ulike klubbtypene, og hva klubben
må jobbe med av utvikling under ulike
områder, finnes under Klubbtyper på
svomming.no

LES MER OM KLUBBTYPER
https://svomming.no/forbundet/
klubbutvikling/klubbtyper/
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Breddeklubber
Breddeklubben er gode på opplæring,
spesielt for barn, men også for ungdom og
voksne. Klubben følger en eller flere av
Norges Svømmeforbund sine grenskoler, eks.
Norges Svømmeskole, Norges Stupskole,
Minipolo, Norges Synkronskole eller Wet
Card. Klubben har fokus på mestring innen
grunnleggende ferdigheter. Medlemmene
synes det er morsomt å være i klubben da de
blir trygge i vann, men også fordi klubben har
et godt miljø og gjøre mange andre
aktiviteter enn å svømme, eks. andre grener
eller Vill i vann. Det er engasjerende å være
instruktør i klubben da de blir godt ivaretatt
og får stadig muligheter til å utvikle seg som
instruktører. Klubbdriften er velfungerende
da styret har en god rolle og ansvarsfordeling
og fordi klubben har en dyktig og engasjert
ansvarlig for opplæringen.
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Grunnprinsipper i en breddeklubb:
• God struktur på opplæringen og engasjerte
instruktører
• Utdanning og internskolering av
instruktører prioriteres
• Ansvarlig for grenskolen er engasjert og
sentral i utviklingen av grenskolen

ULIKE KLUBBTYPER

Konkurranseklubber
Konkurranseklubben tar godt vare på sine
medlemmer og det er økende aktivitet, både
i bredden og toppen. Klubben har god
rekruttering fra grenskolen, og mange deltar
på sine første klubbstevner allerede rett etter
opplæringen er ferdig. Når deltakerne
kommer inn i treningsgruppene har de gode
grunnleggende ferdigheter som gjør at de har
god progresjon i treningsgruppene. Klubben
deltar på lokale og regionale konkurranser.
Økt kompetanse og ansvarsfordeling i
trenerteamet gjør det mer attraktivt å være
trener i klubben. Samarbeidet med naboklubbene blir stadig bedre, noe som gir
utøvere, trenere og ledere inspirasjon og
energi. Styret deltar på sentrale møteplasser
og har økt forståelse for hvordan idretten
fungerer. Styret har handlingsplaner som
beskriver prioriterte områder klubben skal bli
litt bedre på den kommende sesongen.

Grunnprinsipper i en konkurranseklubb;
• God deltakelse på klubbstevner og økende
deltakelse på lokale og regionale
konkurranser

• Økning på klubbens deltakelse på LÅMØ i
svømming, Tripp Trapp i stup, juniorturneringer i vannpolo og Barracuda cup i
synkron, mosjonstevner i Open Water
• Fokus på utdanning og kompetanseheving
av trenere og instruktører
• Et aktivt trenerteam som jobber ut fra en
oppdatert sportslig plan
• Styret bruker velfungerende klubbdriftsverktøyer slik at det er enklere og mer
givende å være engasjert foresatt i klubben
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NM-klubber
NM-klubber har tradisjon for å bite godt fra
seg på Jr.NM og Sr.NM. Klubben har en god
trenings- og prestasjonskultur hvor utøverne
presterer når det gjelder. Fordi grenskolen
har bra kvalitet og har økt i omfang, kommer
det stadig opp nye rekrutter. Det er en
tydelig rød tråd fra opplæringen i grenskolen
til de øverste treningspartiene. Klubben
legger godt til rette for å ivareta og utvikle
juniorutøvere, og også parautøvere som vil
satse. Klubben har fokus på bredden, og kan
ha tilbud og ulike aktiviteter for de som ikke
ønsker å satse til NM.

norsk svømmeidrett fungerer. Velfungerende
klubbdrift, aktiv klubbledelse og engasjerte
foresatte utvikler klubben videre.

Klubbens engasjerte trenere har solid
erfaring og utdanning, men søker stadig ny
læring. Klubben har de seinere år fått flere
ansettelser, og med god personalledelse og
et godt arbeidsmiljø trives de ansatte i
klubben. Styret deltar på sentrale møteplasser og har økt forståelse for hvordan

• Det er et godt arbeidsmiljø og sterk
utviklingskultur for den/de ansatte
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Grunnprinsipper i en NM-klubb;
• Definerte roller i et godt og aktivt trenerteam, spesielt hovedtrenerrollen er sentral

• Samarbeide med andre klubber på samme
og høyere nivå
• Klubben har aktiv klubbledelse og en
virksomhetsplan som styret arbeider etter

• Klubben har en tydelig rolle i lokalmiljøet,
både for topp og bredde

ULIKE KLUBBTYPER

Sertifisert
Eliteklubb

20

21

Eliteklubber
Eliteklubben har mål om utvikling av utøvere
på et høyt internasjonalt nivå gjennom å
legge til rette for at utøvere skal få best
mulig rammer og oppfølging til å komme så
langt de kan. Klubben har god oppfølging i
treningsgruppene
fra
grenskolen
og
oppover, med kompetente trenere på de
yngre gruppene og fokus på aldersrelatert
trening. Klubben har hele tiden nye utøvere
som kvalifiserer seg inn i landslagssystemet.
Det flytter også til en del utøvere som ønsker
å satse aktivt, i en tilrettelagt kombinasjon
med studier/jobb. Trenerne har relevant
utdanning og internasjonal erfaring, men
også gode muligheter til videreutvikling,
studier, konferanser, kurs osv. Klubben har
velfungerende klubbdrift og aktiv ledelse
som gjør klubben synlig i lokalmiljøet. De
ansatte har gode arbeidsforhold og trives
godt i klubben. Eliteklubben må sertifiseres
av Norges Svømmeforbund.

Grunnprinsipper i en eliteklubb;
• Klubben har en forankret sportslig plan
basert på NSFs utviklingstrapp og klubbens
sportslige mål

• Klubben har et sterkt trenerteam som
jobber tett og godt sammen
• Klubben har klare retningslinjer for utøvere
og hvordan de skal bidra tilbake til klubben
• Klubben og trenerne søker aktiv kompetanse og erfaring utenfor egen
organisasjon (OLT, universiteter osv)
• Aktiv klubbledelse som også er engasjert i
utviklingen av norsk svømmeidrett
• Samarbeide og utveksle erfaringer med
andre eliteklubber, og bistå mindre klubber
i nærområdet
Sportslig plan svømming - 23
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Utvikling av klubben
For å utvikle klubben bør man sette seg inn i
hva som må, bør og kan være på plass i
klubben. Organisasjonshjulet benyttes for å
få en oversikt over de ulike delene i klubben.
Under hver del er det flere oppgaver og ting
klubben må, bør eller kan ha på plass.

Figur 4. Organisasjonshjulet
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Organisasjonshjulet viser medlemmet i
sentrum, og alle deler av klubben som må
jobbes med for at medlemmet skal kunne drive
aktivitet ut ifra sine ønsker. De ulike delene i
organisasjonshjulet er organisasjon, trenere,
ledelse, anlegg, aktivitet og arrangement.

ULIKE KLUBBTYPER

LES MER OM UTVIKLING AV KLUBBEN
Les mer på svomming.no om hva de ulike klubbtypene må ha på plass, og hva den bør jobbe med
for å utvikle seg.
https://svomming.no/forbundet/
klubbutvikling/klubbtyper/
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AKTIV FOR LIVET
NSF har valgt å bruke begrepet «Aktiv for
livet» for å synliggjøre at svømmeaktivitet
er noe man kan gjøre fra «vugge til grav».
Norsk svømming skal tilby et godt og
allsidig aktivitetstilbud i klubbene for alle
som ønsker å være i vann, men ikke
nødvendigvis konkurrere aktivt. Dette
gjelder også for personer med nedsatt

funksjonsevne. Spesielt barn og unge skal
kunne være i trygge klubbmiljøer hvor de
bygger vennskap og opplever mestring uten
krav til resultatmål. NSFs utviklingstrapp
legger vekt på utvikling av ferdigheter
uavhengig av om målet er en aktiv karriere
som konkurranseutøver eller ikke. NSF
anbefaler at man i klubbaktiviteten følger

Aktiv For Livet

Vill i vann
Lek og mestringspreget aktivitet
i vann for barn og
ungdom

AKTIV FOR LIVET
Svømmeopplæring
og teknikk kurs
Grunnleggende
svømmeopplæring
og crawlkurs for
ungdom og voksne

Figur 5. Aktiv for livet
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Breddeaktivitet
Aktivitetstilbud for
en sunn og god
helse. Som vanngymnastikk,
opplæring for
flerkulturelle,
mosjonsgrupper,
seniorsvøm, Open
Water-mosjon osv

AKTIV FOR LIVET

prinsippene som ligger i utviklingstrappen på
alle nivåer, slik at man øver på utvikling av
ferdigheter i en fornuftig progresjon. Dette
vil gi deltakerne gode mestringsopplevelser i
aktiviteten.
Flere ungdommer og voksne ønsker å være
engasjert i organisert idrett. Klubbene bør

tilby et godt og bredt aktivitetstilbud til
lokalmiljøet for alle aldersgrupper og
nivåer. For breddeaktiviteter er det viktig
med dyktige trenere, som kan skape
mestring og ivareta ungdom og voksne på
en god måte. Opplevelsen av fellesskap og
det å bli sett er like viktig uavhengig av
alder eller ferdigheter og funksjonsgrad.

Trenings- og
mosjonspartier

Et aktivt og godt
treningsfellesskap i
klubben

Aktivt trenings- og
konkurransemiljø
for voksne
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BABYSVØMMING, 0-2 ÅR

SMÅBARNSSVØMMING 2-5 ÅR

Det er Norges Svømmeforbunds klare
mål at alle skal lære å svømme, og det
er viktig å ta tak i tilbudet for denne
aldersgruppen, slik at grunnlaget for
svømmedyktighet kan legges så tidlig
som mulig. Babysvømming er vannaktivitet for barn i alderen 0-2 år der
foreldre deltar aktivt i bassenget.
Aktiviteten er en lekaktivitet som vektlegger den nære kontakten mellom
barn og foreldre.

Småbarnssvømming er en aktivitet
som foresatte gjør sammen med sine
barn, og de foresatte skal fungere
som et bindeledd mellom instruktøren og barna. Småbarnssvømming
er basert på lekaktiviteter som gjør at
barna lærer seg å utnytte vannets
egenskaper (dykke-flyte-glifremdrift),
og mestre ferdigheter som er viktige
ut ifra et selvbergingsperspektiv.

SVØMMEOPPLÆRING,
FOR BARN OG UNGE
Svømmeopplæringen fokuserer på de
grunnleggende øvelsene for vanntilvenning. Grunnleggende- og videregående svømmeopplæring er de første
stegene i utviklingstrappen for svømming. På begynneropplæringen skaper
man grunnlaget for læring av de fire
kjerne- funksjonene "Dykke", "Flyte",
"Gli" og "Fremdrift", samt at man lærer
grovkoordinert crawl- og ryggsvømming. I den videregående opplæringen
lærer man finkoordinert crawl- og
ryggsvømming, grovkoordinert bryst- og
butterflysvømming, samt alle starter
og vendinger.
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SVØMMEOPPLÆRING, AKTIVITET OG MOSJONSTILBUD FOR DE SOM
TRENGER EKSTRA TILRETTELEGGING OG PARAUTØVERE.
Også her vil svømmeopplæring fokusere på
de grunnleggende øvelsene for vanntilvenning. I begynneropplæringen tar en
for seg kjernefunksjonene "Dykke", "Flyte",
"Gli" og "Fremdrift", samt at man lærer
grovkoordinert crawl- og ryggsvømming.
Øvelser, innlæring og progresjon er tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger. I den videregående opplæringen
videreutvikler man teknikken i crawl- og
ryggsvømming, lærer grovkoordinert bryst-

og butterflysvømming, samt alle starter og
vendinger. All opplæring er tilpasset den
enkeltes behov og forutsetninger. Noen
klubber samarbeider med kommunen eller
organisasjoner (f.eks. diagnoseforeninger
som CP-foreningen) og tilbyr tilrettelagt
aktivitet for personer som trenger en del
ekstra oppfølging. Vi oppfordrer klubben til å
undersøke om et slikt samarbeid kan være
aktuelt for svømmeopplæring eller
bassengaktivitet.

En kombinasjon av ferdighetsutvikling og
lekbaserte aktiviteter på land og i vann. Det er
fokus på allsidighet i vann og på land og
utvikling av god motorikk. Deltakerne er
innom eks. vannpolo, synkronsvømming, stup,
svømming, Open Water, livredning, ulik landtrening og mye mer. Trivsel og samhold er
sentralt. Aktiviteten organiseres i klubb av
dyktige trenere med Vill i vann kompetanse.

Foto: Titti Mjaaland Skaar

VILL I VANN BARN, 8-13 ÅR

VILL I VANN UNGDOM, 13-19 ÅR
En kombinasjon av ferdighetsutvikling og
lekbaserte aktiviteter på land og i vann for
ungdom. Det er fokus på allsidighet i vann
og på land og utvikling av god motorikk.
Trivsel og samhold er sentralt, men hvor
også deltakerne utfordres på utvikling av
personlige egenskaper og treningsledelse.

Det er fokus på å høre på utøverne og hva
de ønsker av innhold på trening. Noen
grupper kan være mer aktive innen
svømmetrening, men har også treninger i
vann med andre grener og aktiviteter som
ikke er svømmetrening.
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SVØMMEOPPLÆRING OG
TEKNIKKTRENING FOR UNGDOM
OG VOKSNE
Mange ungdom og voksne ønsker å bli
trygge i, på og ved vann, og skal få
muligheten til det gjennom god veiledning på svømmeopplæring. For de
som ønsker utvikling av sin svømmeteknikk bør man se mulighetene for å
ta grunnleggende svømmeteknikk og
crawlkurs.

TRENINGS- OG MOSJONSPARTIER
Mange barn og ungdom ønsker å
trene, men kanskje ikke satse for fullt
på konkurranser. Klubber bør tilby
treningsgrupper for barn og ungdom
som ønsker å trene for å trene, for de
som er opptatt av det sosiale og
kanskje delta på noen få konkurranser. Trening i felleskap i et godt
klubbmiljø, gjerne fordelt på ulike
nivåer. Ivaretakelse av kropp og helse
i et sosialt felleskap er i fokus.
Treningen tilpasses deltakernes ønsker
og behov.

OPEN WATER SVØMMING
Det er blitt mer og mer vanlig å trene
svømming utendørs. Open Water
svømming er svømming ute i åpent
vann som havet, innsjøer og elver. Her
har klubben mange muligheter til god
aktivitet. Både kurs for barn, ungdom
og voksne i Open Water svømming,
svømmeopplæring ute, alternativ trening
for utøvere, ta ferdighetsmerket Wet
Card, være med på og arrangere
konkurranser. Det er viktig å tenke på
sikkerhet ved trening ute. Sjekk ut
svomming.no for mer info om aktiviteter i Open Water svømming.

FLERE GRENER
I tillegg til svømming og Open Water
har Norges Svømmeforbund også andre
grener, som stup, synkronsvømming
og vannpolo. Det er også klubber som
tilbyr livredning og triatlon. For de som
ikke ønsker å konkurrere aktivt i
svømming, kan det være interessant å
trene variert og allsidig med å prøve
andre grener.

LES MER OM OPEN WATER

STARTE NY GREN? LES MER HER

https://svomming.no/open-water/
open-water-forside/beskrivelseopen-water/

https://svomming.no/forbundet/
klubbdrift/organisasjon/
starteklubb/starte-ny-gren/
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MASTERS
Mange voksne setter stor pris på å
være en del av et aktivt trenings- og
konkurransemiljø. Faste treninger,
godt sosialt samhold og hvis man
ønsker å delta på konkurranser.

VANNGYMNASTIKK
Vanngymnastikk kan enklest beskrives
som gymnastikk eller bevegelse til
musikk i vann. Vanngymnastikk egner
seg godt for alle, uansett forutsetninger
og treningsbehov. Aktiviteten kan gjennom variasjon i øvelser og musikk tilpasses ulike behov for trening, slik som
bevegelighetstrening, styrketrening
for spesielle muskelgrupper eller
utholdenhetstrening.

MOSJONSSVØMMER
EGENORGANISERT
Norsk svømming ønsker å legge til
rette for de som ønsker å bruke
svømming som en mosjons- og
treningsaktivitet, også på egenhånd.
På svomming.no finnes forslag til
treningsprogrammer og mange tips til
å bli en litt bedre svømmer. Det er
også mulig å bli med på Svøm langt
kampanjen (www.svomlangt.no), som
er blant Norges største mosjonskampanjer (1.januar til 31.mars hvert
år). Man kan også ta merker, hvor man
svømmer en gitt distanse, eller ta
Havhesten. Mer info om ulike breddeaktiviteter, treningsprogrammer og
merker finner du her.

LES MER HER
https://svomming.no/forbundet/
bredde-folkehelse/
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LIVET SOM AKTIV
NSF har valgt å bruke begrepet «Livet som
aktiv» for de områdene som dreier seg om
trenings- og konkurranseaktiviteten. Aktiviteten følger helst en langsiktig plan, basert
på NSFs utviklingstrapp, slik at treningsinnholdet gir utøverne en hensiktsmessig
utvikling i et langsiktig perspektiv.
De grunnleggende prinsippene for en langsiktig, hensiktsmessig utvikling, kan oppsummeres i følgende punkter:

1. Tidlig allsidig tilnærming/opplæring
(stimulere til både uorganisert og organisert
aktivitet)
2. Tenke langsiktig (uansett om du velger
«Livet som aktiv» eller «Aktiv for livet»)
3. Utvikling av motorikk og teknikk (avhengig av nervesystemets utvikling) før
treningsomfang (økning i treningsmengde
skjer først gjennom flere treningsøkter, som
deretter blir lengre og gjennomføres med
god teknikk)
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4. Variasjon som grunnleggende prinsipp
for kort- og langsiktig planlegging og
gjennomføring av daglig trening
5. Fra 13 års alder gradvis spesialisering
(reduksjon av andre idretter)
6. Fra 15 års alder ytterligere spesialisering
(balansert avslutning av andre idretter, samt
finne frem til hovedteknikk, mer sprint- eller
langdistanseorientert)
7. Mestringsorientert miljø med progresjon
i omfang og utfordringer
8. Autonomi gjennom økende grad av
ansvarliggjøring

9. Gradvis utvikle den helhetlige utøveren
(holdninger og verdier, dagsstyring, skole, og
etter hvert helhetsutøveren (24 timers
utøveren))

LIVET SOM AKTIV

Foto: Ellen Kessel
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NSFs utviklingstrapp
En utviklingstrapp er en langsiktig, ideell
plan som beskriver hvordan man bør øve og
trene for å skape en hensiktsmessig utvikling

i et langsiktig perspektiv. NSFs nye
utviklingstrapp ble lansert i juli 2019.

Internasjonal
elitetrening
Elitetrening • Internasjonalt
nivå
Oppbyggings- • Spesialtrening
isering, og • Individuelle
tilnærming
planer
Basistrening • Videremot internautvikle de
•
Helhetssjonalt nivå
Motorisk
utøveren
• Videreføring teknisk/
motoriske
basisopplæring av den
• Større
(24t)
ferdighetene, grad av
tekniske
Videregående • Første del
samt
individuelle
utviklingen,
opplæring
av en
svømmeplaner
samt
systematisk
Begynner- • Opplæring i
utholdenhet
trening
svømmeopplæring
en, innføre
svømmebåde i vann
trening
mental
artene
og
og på land
• Grunntrening,
livredning
• Fokus på
leggende
• Balansert
begynnende
allsidighet,
svømmeutvikling av
spesialisering,
teknikk,
opplæring
mentale og
gradvis
mestring,
gjennom
sosiale
innføring av
miljø
læring og
ferdigheter
anaerob
utvikling av
trening
grunnleggende
bevegelser

Figur 6 NSFs 7 stegs
utviklingstrapp for svømming
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Foto: Ellen Kessel

NSFs utviklingstrapp er en ideell modell som
ikke tar hensyn til manglende rammebetingelser, ulike ambisjonsnivå, klubbens
målsetting osv. Derfor må alle klubber lage
sin egen utviklingstrapp, basert nettopp på

LES MER OM LIVET SOM AKTIV
Se Vedlegg 2 for mer om Livet som
aktiv, blant annet med oppdaterte
arbeidskrav.
https://svomming.no/wp-content/
uploads/2016/04/
vedl2_livetsomaktiv.pdf

hvilke rammebetingelser klubben har, hvilke
ambisjoner utøverne har, og hvilke mål
klubben har. Hovedtrener/sportssjef er
ansvarlig for klubbens utviklingstrapp.

LES MER OM
UTVIKLINGSTRAPPEN
Her kan du lese mer om
utviklingstrappen.
https://svomming.no/svomming/
svomming-forside/utviklingstrapp/
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«For å kunne planlegge hensiktsmessig for
utøverne, må man finne ut hvilket nivå
utøverne befinner seg på, sammenlignet med
arbeidskravene»

Arbeidskrav svømming

Kapasitetsanalyse svømming

Svømmingens arbeidskrav danner grunnlaget for treningsplanleggingen. Arbeidskravene kan grovt inndeles i tre grupper:

For å kunne planlegge hensiktsmessig for
utøverne, må man finne ut hvilket nivå
utøverne befinner seg på, sammenlignet med
arbeidskravene. Dette kaller man en
kapasitetsanalyse. Kapasitetsanalysen består
av en rekke tester, og NSF anbefaler blant
annet følgende tester i vårt testbatteri:

• Mestringsgraden av svømme-, start- og
vendingsteknikkene (Koordinative egenskaper)

• Konkurransespesifikk svømmeutholdenhet
(Fysiske egenskaper)
• Konkurransepersonlighet (Kognitive/psykiske
egenskaper)
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•
•
•
•
•
•
•
•

5m linje fra vegg
Kick under vann
Startstup 0-15m
Vending
100m beinspark
Stroke efficiency
Critical swim speed
15m hastighet maks sprint

LIVET SOM AKTIV

Foto: NSF

LES MER OM TESTENE
Testenes hensikt og gjennomføring er
beskrevet i Vedlegg 3.
https://svomming.no/wp-content/uploads/
2016/04/vedl3_testbatteri_ferdig.pdf
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NSFS LANDSLAGSSTRUKTUR
Hensikten med å ha et landslag i svømming
er å nå målene innenfor toppidrett i NSFs
Virksomhetsplan, nemlig å ta medaljer i
internasjonale mesterskap. Landslagsstrukturen i NSF er organisert med tanke på å
ha et bredt landslag med mange utøvere og
trenere involvert, samtidig som det er
objektive og tydelige krav til både utøvere
og trenere.
Landslagssjefen er ansvarlig for NSFs
sportslige satsning, men samarbeider tett
med klubbtrenere med landslagssvømmere.
Terminliste og treningssamlinger koordineres
av landslagssjef. Juniorlandslagstrener og
trener med ansvar for utøvere med nedsatt
funksjonsevne - heretter kaldt parautøver(e) er ansatt i NSF. I tillegg har NSF knyttet til seg
klubbtrenere som er inne på samlingene.

Reiser og treningsleire koordineres av NSFs
administrasjon.
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Juniorlandslagstrener, som også er Elitesentertrener i Bergen, har også noe oppfølgingsansvar av klubbtrenerne med juniorlandslagsutøvere.
Elitesenteret, som ble etablert høsten 2014,
er et samarbeid mellom Norges Svømmeforbund, Olympiatoppen Vest og Bergen
kommune. Målet med Elitesenteret i Bergen
er å etablere en internasjonal trenings- og
prestasjonskultur for svømming. Dette skal gi
mulighet for en tettere oppfølging av både
utøvere og klubbtrenere. Utøverne forplikter
seg til klare internasjonale målsetninger.

MESTRINGS- OG PRESTASJONSKULTUR
PÅ NSFS LANDSLAG
Utøvere på landslag skal ha som mål å prestere
på den internasjonale arena, ikke bare kvalifisere seg til internasjonale oppgaver.

NSFS LANDSLAGSSTRUKTUR

Foto: Ellen Kessel

Seniorlandslaget
MÅL:
Videreutvikle internasjonale toppsvømmere
og ta medaljer i internasjonale mesterskap.

STRUKTUR:
Seniorlandslaget er delt opp i en Elitegruppe,
2 Utfordrergrupper og 2 Rekruttgrupper. Alle
med differensierte krav. Parautøvere sorterer
inn under de ulike landslagene, men har
egne kvalifiseringskrav. Seniorlandslaget
trenes av en landslagstrener ansatt i NSF.
Med seg har han elitesentertreneren i
Bergen, ansvarlig paratrener og klubbtrenerne som har utøvere på laget.

utarbeides egne krav for parasvømmere
basert på verdensranking, da det per dags
dato ikke finnes en god poengtabell.
Utøverne må delta på all aktivitet, og skrive
og sende inn treningsdagbok.
Forventning til klubbene: Klubbene skal
være i kategorien Eliteklubb.

HOVEDAKTIVITETER:
Seniorlandslaget er på samling ca. 10 uker i
året. I tillegg er de med på World Cup,
Mare Nostrum og sesongens mesterskap
(kvalifisering).

KRAV:
Kravene for å komme på Seniorlandslaget er
objektive og baserer seg på FINA-poeng.
Grunnen til dette er at det skal være
rettferdig og forutsigbart for både utøvere
og trenere hva som skal til for å kvalifisere
seg til de ulike gruppene og mesterskap. Det

Foruten de store mesterskapene som PL, VM
og EM, deltar parautøvere på World series og
andre internasjonale konkurranser.
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Juniorlandslaget
MÅL:
Utvikle fremtidige internasjonale toppsvømmere ved å påvirke holdninger og kultur
hos unge utøvere:

• Skape forståelse for det som skal til for å
utvikle seg som svømmer -> tiltak
• Gi dem kunnskap på ulike delområder (blant
annet kosthold, basistrening, restitusjon,
treningsdagbøker, mentale ferdigheter,
målsettingsprosesser, antidoping)
• Formidle tanker rundt trening og teknikk
• Kartlegge – nivå og utviklingsområder via
tester
• Supplement til det som skjer i klubb,
-i dialog med klubbtrenerne
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• Konkurransemål for Utviklingsgruppa er
Nordisk Ungdomsmesterskap og EYOF
(European Youth Olympic Festival)
• Konkurransemål for EM-juniorgruppa er
Nordisk Juniormesterskap og EM Junior og
YOG (Youth Olympic Games)
• Være blant de tre beste nasjonene i
Norden på Nordisk Juniormesterskap og
Nordisk Ungdomsmesterskap.
• Konkurransemål for parautøvere er junior
Nordisk og EPYG
• Vi skal satse på stafett for å gi flere
utøvere muligheten til å få internasjonal
erfaring. Mål om å stille med stafett til EM
junior hvert år (gutter og jenter).

<RUNNING
NSFS
HEADER
LANDSLAGSSTRUKTUR
- SORT HEADER>

Foto: Øyvind Thorsen

STRUKTUR:
Juniorlandslaget består av en EM Juniorgruppe, Utviklingsgruppe og en para-gruppe,
differensiert
etter
alder
og
med
kvalifiseringskrav til de ulike gruppene.
Juniorlandslaget trenes av to ansatte
trenere, som har, som en del av stillingene
sine,
ansvar
for
oppfølging
av
juniorlandslaget. Den ene treneren har også
ansvar for Elitesenteret i Bergen og den
andre har også ansvar for koordinering av all
landslagsaktivitet. De har også med seg
klubbtrenere til utøvere på laget på
samlinger og mesterskap.

KRAV:
Kravene for å komme på Juniorlandslaget er
objektive og baserer seg på FINA-poeng. For
para-utøvere er kravet 120% i forhold til
verdensrekord. Grunnen til dette er at det

skal være rettferdig og forutsigbart for både
utøvere og trenere hva som skal til for å
kvalifisere seg til de ulike gruppene og
mesterskap. For Utviklingsgruppa må
utøverne klare krav i tre ulike typer øvelser
fordi man ønsker at det trenes og satses
allsidig i ung alder.
Forventning til klubbene: Klubbene skal
minimum være i kategorien NM-klubb.

HOVEDAKTIVITETER:
Juniorlandslaget er på samling ca en uke + 3
langhelger i året.
I tillegg til samlingene tilbys parautøvere
deltakelse på 1-2 stevner i World series i
ungdomsklassen.
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Områder som gjelder for alle landslagene
HOSPITERING:
NSF har en ordning med hospitering på
landslagene. Det gjelder både at unge
utøvere som har krav til eldre landslag kan få
hospitere på disse, og at utøvere som ikke er
norske statsborgere, eller norske utøvere
som bor i utlandet, kan være med på
samlinger med det norske landslaget.
Utenlandske utøvere kan delta på samlinger,
hvis dette er bra for treningsutbyttet til de
norske utøverne.

EGENANDELER:
Ordningen med egenandeler gjør at NSF kan
ha flere utøvere i systemet, enn hvis det kun
brukes av midlene som er satt av til
toppidrett i NSFs budsjett. Det er kun
utøvere i elitegruppa på Seniorlandslaget
som har dekket 100% av kostnadene av NSF.
Utøverne i Utfordrergruppa på Seniorlandslaget og EM Junior-gruppa på Juniorlandslaget får dekket 50%, mens utøverne på
Rekruttgruppa på Seniorlandslaget og
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Utviklingsgruppa på Juniorlandslaget får
dekket 25%. Klubber som har flere utøvere
kvalifisert inn på lagene får rabatt på de
totale kostnadene pr. leir, alt etter hvor
mange utøvere de har med (2 utøvere-10%,
3 utøvere-20%, 4 utøvere eller flere-30%).

TRENERANSVAR OG TRENERUTVIKLING:
Klubbtrenerne, som har utøvere på de ulike
lagene, er tett knyttet opp til aktiviteten på
landslagene. Dette for at alle skal jobbe i
samme retning og for at kompetansen som
bygges opp sentralt skal komme klubbene,
og de andre utøverne der, til gode.
De trenerne som har de beste utøverne er
med på flest aktiviteter, men alle trenere
som har utøvere med skal få være med på
noe, enten leire eller mesterskap. I tillegg
blir alle trenere annethvert år invitert med
på henholdsvis kick-off i Norge eller
trenerkonferanse i USA. Dette gir mulighet
for kompetanseheving, diskusjon og
utvikling.

NSFS LANDSLAGSSTRUKTUR

Foto: Øyvind Thorsen

LES MER OM NSFS LANDSLAG
Mer informasjon om NSFs
landslag finnes her.
https://svomming.no/svomming/svommingforside/svomming-landslag/
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NSFS LANDSLAGSSTRUKTUR

Regionslagene
Denne satsningen startet opp høsten 2020.
Målet med Regionslag er å samle
juniorsvømmere i hver region for å inspirere,
utdanne, og matche flere av de unge
lovende utøvere som har prestasjonsnivå
under landslagskravene.

Regionslagene skal bidra til at flere svømmere
inspireres til å satse svømming på et høyere
nivå. Ved å samle juniorsvømmerne i hver
region, ønsker NSF å bidra til å påvirke kultur,
holdninger, verdier og forståelse for hva som
kreves for å videreutvikle prestasjonskulturen
til flere svømmere og klubber.

Regionslaget følger juniorlandslagsstrukturen
hva gjelder utdanning, tester og aktiviteter og
møter samme helger på alle steder i landet.
Det er 4 helgesamlinger (3 dager) i året i 4
regioner, 2 på høsten og 2 på våren.

Kravene for å komme med i hver Region er noe
forskjellig, da vi skal samle mellom 20 og 30
utøvere i hver Region: Nord, Sør, Øst og Vest.
Regionslag har de samme årsklasser som EM
juniorgruppa og utviklingsgruppa til juniorlandslaget.
Regionslagene brukes også til kartlegging og
utvikling av viktige egenskaper som skal til
for å nå idrettens høyeste nivå.
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ØKONOMI
• Klubbene organiserer og betaler reise for
egne svømmere og trener(e) til samlingene (eventuelt betaler utøvere selv for
reisen etter avtale med sin klubb)
• Klubbene betaler for opphold for sin
klubbtrener under samlingene
• Klubben eller utøvere betaler for opphold
for utøver under samlinger – Regionstrener sørger for overnatting som er så
rimelig som mulig på stedet og kommer
med informasjon om dette i forkant av
samlingen (ca kr 1500-2000 for opphold
og mat)
• Klubbene må ha med trener(e) på 1-2
samlinger i løpet av sesongen (hvis du har
3+ svømmere med fra samme klubb bør
trener være med 2 ganger)
• NSF betaler for Regionstrener/organisering, utsendelser og baneleie

LES MER OM NSFS REGIONSLAG
Mer informasjon om NSFs
regionslag finnes her.
https://svomming.no/svomming/
svomming-forside/regionslag/

NSFS LANDSLAGSSTRUKTUR

OLT utviklingsprosjekt 2021-2026
Svømming er en av idrettene som blir støttet
av Olympiatoppen i et utviklingsprosjekt for
unge utøvere som skal kunne ta internasjonale stafettmedaljer innen prosjektets
slutt. Prosjektet innebærer økt satsning på
stafettlag ved å ta ut utøvere som har nivå,
egenskaper, og ferdigheter, og som følger en

avtalt utviklingstrapp til å delta i Nordisk
junior, EM junior og etter hvert internasjonale seniormesterskap.
Utøvere som er med i prosjektet får faglig
oppfølging regionalt av OLT og samlinger
med landslagene.
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<RUNNING HEADER - SORT HEADER>
ETTERORD

ETTERORD
Norges Svømmeforbund ønsker at hele organisasjonen har en
felles forståelse av hvilke mål man har blitt enige om, og hvordan
klubber, trenere, utøvere og NSF sentralt arbeider for å skape best
mulig aktivitet for flest mulig. NSFs sportslige plan for svømming
tydeliggjør disse målene, og beskriver hvordan man både på
forbunds- og klubbnivå bør arbeide for å nå målene.
Med bakgrunn i NSFs sportslige plan, har klubbene mulighet for å
utvikle en egen sportslig plan i klubben. NSFs veiledningshefte for
utvikling av sportslig plan vil være til god hjelp i dette arbeidet,
eventuelt med bistand fra en veileder for Sportslig plan-prosess.

SE NSFS VEILEDNINGSHEFTE
NSFs veiledningshefte for utvikling av sportslig plan finnes her.
https://svomming.no/wp-content/uploads/2015/12/
sportsligplan-lavoppl.pdf
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VEDLEGG
<RUNNING
TIL SPORTSLIG
HEADERPLAN
- SORT
SVØMMING
HEADER>

VEDLEGG TIL SPORTSLIG
PLAN SVØMMING

VEDLEGG 1

VEDLEGG 2

VEDLEGG 3

Vedlegg 1 om
svømmingens egenart.

Vedlegg 2 om livet
som aktiv.

Vedlegg 3 om
testbatteri.

https://svomming.no/
wp-content/uploads/
2016/04/
vedl1_sv_egenart.pdf

https://svomming.no/
wp-content/uploads/
2016/04/vedl2_
livetsomaktiv.pdf

https://svomming.no/
wp-content/uploads/
2016/04/vedl3_
testbatteri_ferdig.pdf
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