
NORSK VANNPOLO

Status og utfordringer –
hvordan øke rekrutteringen?



SWOT-analyse
>Strengths – Styrker

>Weaknesesses – Svakheter

>Opportunities – Muligheter

>Threats – Trusler



Styrker
> Nå andre typer utøvere og trenere
> Stor rekrutteringsbase
> Bidra til mangfold i idrettslaget
> Lekbetont
> Gøy
> Lite belastningsskader
> Svømmeskole og minipolo passer godt 

sammen
> Støtte fra forbund og klubber
> Engasjerte trenere
> Utdanning

> Lagspill
>Sosialt samhold
> Lagidrett
>Sosialt
>Alle nivåer og forutsetninger
>Variasjon i trening
> Integreringsmulighet
>Plass til alle
> Inkluderende
>Samhold
>Teambuilding
> Fellesskap



Svakheter
> Dårlig overordnet organsiering
> Lite bassengtid
> Lite kompetanse
> Ildsjelene slites ut
> Lite treningstid/kamper
> Plasskrevende
>Møter motstand i “svømmemiljøet”
> Lite tradisjon
> Små
> Få klubber
> Vanskelig  sette seg inn i

> Lagidrett, trenger lag og lag til å spille mot
>Trenger trening
>Krever plass, vanskelig å dele basseng
> Litt usynlig tilbud, litt lite tilgjengelig
>Topping av laget
>Sterk konkurranse fra andre idretter
> Lite miljø, sårbart
> Ingen tradisjoner i Norge
>Svak rekruttering
> Lavt nivå internasjonalt
>Tar tid å bli god
>Store avstander mellom klubber
> Lite kamper og samlinger



Muligheter
> Inkludering av alle, f.eks tidligere svømmere og 

fotballspillere
> Minipolo
> Fremtidig landslag
> Mange som ikke er aktive i idrett
> Svømmere kan ta med venner
> Kan trene på land, kaste ball
> Gøy, meningsfylt, mestring
> Kan tilpasset alle bassengforhold
> Integrering/inkludering
> Utdanning

> Flere anlegg
> Mer omtale
> Samarbeid med andre klubber, andre svømmesporter
> Mer «aggressiv» rekruttering
> Markedsføring i skoler, barnehager
> Barn kan bli trygge i vann
> Variere fra svømmetrening, vannpolo som en del av 

sesong
> Mer synlig, f.eks sosiale medier
> Stort potensiale for vekst
> Få inn unge ledere/trenere for å bygge miljø
> Engasjerte trenere og ledere
> Svømmeklubbene kan rekruttere flere barn
> Samarbeide flere klubber
> Rekruttere fra flere idretter
> Alternativ trening for de som er lei svømming



Trusler
> Få ildsjeler
> Utbrenthet hos ildsjeler
> Historikken til vannpolo (fysisk/brutal)
>Motstand fra krets/klubber
> Få dommere
>Miste utøvere
> Lite utfordringer, få kamper
> Få dommere/trenere med kompetanse
> Økonomi

> Lite/mindre bassengtid
> For få lag
>Andre idretter rekrutterer bedre
>Presset ut av bassengene
>Mislykkes med rekruttering
> Lite miljø
>Krever plass, ressurskrevende
>Mangler felles visjon, verdigrunnlag
>Miste Cathrine/NSF
>Vannpoloutvalget gjør for mye alene
>Mangler status
>Negativ holdning i svømmesporten til 

vannpolospillere
>Spillet er vanskelig, utdanning er krevede
>Konkurrent til svømming



Statistikk

Vannpolo jenter gutter	 totalt 6-12år 13-19år Lisens
2016 84 189 273 109 69 156
2015 91 230 321 104 82 162
2014 91 236 327 97 87 190
2013 129 243 372 98 123 176
2012 116 239 355 126 107 196



Styrker/muligheter
Muligheter:
> Flere anlegg
> Mer omtale
> Samarbeid med andre klubber, andre svømmesporter
> Mer «aggressiv» rekruttering
> Markedsføring i skoler, barnehager
> Barn kan bli trygge i vann
> Variere fra svømmetrening, vannpolo som en del av sesong
> Mer synlig, f.eks sosiale medier
> Stort potensiale for vekst
> Få inn unge ledere/trenere for å bygge miljø
> Engasjerte trenere og ledere
> Svømmeklubbene kan rekruttere flere barn
> Samarbeide flere klubber
> Rekruttere fra flere idretter
> Alternativ trening for de som er lei svømming
> Inkludering av alle, f.eks tidligere svømmere og fotballspillere
> Minipolo
> Fremtidig landslag
> Mange som ikke er aktive i idrett
> Svømmere kan ta med venner
> Kan trene på land, kaste ball
> Gøy, meningsfylt, mestring
> Kan tilpasset alle bassengforhold
> Integrering/inkludering
> Utdanning

Styrker:
> Lagspill
> Sosialt samhold
> Lagidrett
> Sosialt
> Alle nivåer og forutsetninger
> Variasjon i trening
> Integreringsmulighet
> Plass til alle
> Inkluderende
> Samhold
> Teambuilding
> Fellesskap
> Nå andre typer utøvere og trenere
> Stor rekrutteringsbase
> Bidra til mangfold i idrettslaget
> Lekbetont
> Gøy
> Lite belastningsskader
> Svømmeskole og minipolo passer godt sammen
> Støtte fra forbund og klubber
> Engasjerte trenere
> Utdanning



Tiltak
>Informasjon til klubbene, påvirke det politiske leddet

>Samarbeid med andre klubber

>Utdanning

>Kompetansehelga



NORGES SVØMMEFORBUND
HVER NORDMANN EN SVØMMER, 
HVER SVØMMER EN LIVREDDER


