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PARASVØMMING
-FRIHET I VANN FOR ALLE
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FRIHET I VANN FOR ALLE
Alle har behov for å bevege seg og bruke
kroppen og være fysisk aktive. ALLE kan
bevege seg og mestre i vann. Derfor er
svømmeaktiviteter i vann noe alle kan
drive med, uansett funksjonsnedsettelse.
I bassenget er det lite behov for hjelpe
midler, og rullestoler og proteser blir igjen
på land.
SVØMMING ER FRIHET I VANN.
Vann er:
»» frihet og likhet
»» glede og lek
»» sosialt

Vann gir:
»» mestring og kontroll
»» koordinasjon og
bevegelighet
»» kondisjon og styrke
»» og i vann slår man seg
ikke om man faller

Vannets egenskaper gir et ”hav” av
muligheter.
Målet kan være å bli best i verden – eller
det kan rett og slett være gleden av å
være i vann, enten det er lek eller trening.
Opplæring, aktiviteter i vann og trening
skal være tilgjengelige for alle – uavhengig
av funksjonsnivå, ferdigheter og mål. Det
er hva man kan klare som teller – ikke
begrensningene.

Visste du at...
NSF har totalansvaret
for alle som vil drive med
organiserte svømme
aktiviteter, uavhengig
av funksjonsnivå.

VÅRT MÅL
NORGES SVØMMEFORBUND er særforbund
for idrettene svømming, stup, synkron
svømming, vannpolo og Open Water. Selve
aktiviteten foregår i den lokale klubben.

Vår øverste prioritet er at klubbene får best
mulige vilkår til å drive aktivitet for alle
grupper i alle aldre, uavhengig av funksjons
nivå.

PARASVØMMING

ÅPEN PARASAMLING

Parasvømming er det overordnede
begrepet som brukes om våre aktiviteter
for mennesker med funksjonsnedsettelser.
Aktiviteter i Norges Svømmeforbund er
mer enn svømmeopplæring og svøm
ming. Vannpolo, synkronsvømming, stup
og Open Water er også grener i Norges
Svømmeforbund og tilbys i flere av våre
medlemsklubber.

Hvert år i november/desember arrangeres
NSF Åpen Parasamling for utøvere med
bevegelses-, hørsels- og synshemming. Her
får nybegynnere og mer etablerte trene sam
men med de beste og bli trent av de beste.
Utøvers trener skal også være med på samlin
gen. Målet med samlingen er at både utøvere
og trenere skal lære mer om svømming,
hvilke muligheter som finnes og hva som skal
til for å bli god. Viktig på samlingen er HVA DU
som utøver KAN klare – og utvikling derfra.
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SVØMMEOPPLÆRING
OG TRENING

KLASSIFISERING
OG KONKURRANSER

ALLE skal få muligheten til å bli trygge
i vann og lære å svømme! Og alle som
ønsker å ha svømming som sin idrett
skal få muligheten til det i en trenings
gruppe. Vi har over 280 svømmeklubber
over hele landet som driver med opp
læring, trening og konkurranseaktivitet.
Det er ingen fasit på hvordan klubbene
skal organisere sine paratilbud. Dette
tilpasses ut fra hva behovet er og hvilke
muligheter som finnes lokalt.

Utøvere med en funksjonsnedsettelse kan
delta på stevner og konkurranse på lik lin
je med alle andre. Regelverket i svømming
gjelder også for alle, og inneholder presi
seringer i forhold til parasvømmere. For å
gjøre det mer rettferdig for parasvømmere
er det egne klasser. Hvilken klasse en er i,
avhenger av grad av funksjonsnedsettelse.
For å bestemme klasse, må en gjennom
en klassifisering. Klassifisering er altså et
system for å gjøre konkurranser innen para
idrett mer rettferdige. Det er egne klasser
for bevegelseshemmede, hørselshemmede,
synshemmede og utviklingshemmede.
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VILL I VANN

LANDSSTEVNET I SVØMMING

Vill i vann er et breddeaktivitetstilbud for
alle som synes det er gøy å være aktiv i
vann. Det er flere svømmeklubber som
tilbyr denne aktiviteten, som skal være
et alternativt aktivitetstilbud til klubbens
trenings- og konkurransepartier. Vill i
vann har fokus på lekpregede aktiviteter
i vann og på land, friluftsliv og inkluderer
også øvelser innen alle våre grener.

Årlig stevne og et av årets store høyde
punkter for utøvere med utviklingshem
ming. Stevnet arrangeres på høsten av
en svømmeklubb. På stevnet er det plass
til alle som kan svømme mist 25 meter
– så både nye og mer erfarne svømmere
kan være med. Dette er en helg med
ekte idrettsglede, flotte prestasjoner og
mye moro. Og banketten lørdag kveld er
for mange nesten like viktig som selve
svømmestevnet.

Foto: Norges Svømmeforbund

Foto: Norges Svømmeforbund
Foto: Norges Svømmeforbund

SVØM LANGT
MOSJONSKAMPANJE

STUP, SYNKRONSVØMMING,
VANNPOLO OG OPEN WATER

Årlig mosjonskampanje der ALLE kan være
med. Kampanjen er fra 1. januar til 31.
mars. Målet med kampanjen er å få flere
til å være fysisk aktive og bruke svøm
mebassenget som arena for mosjon og
trening. Alle barn (t.o.m. 13 år) med en
funksjonsnedsettelse som svømmer minst
1500 meter i kampanjeperioden er med
i trekningen av flotte premier. Kravet for
de fra 14 år og oppover er 5000 meter.
Hovedpremien for både barn og voksne er
en reise. Alle kan registrere sine svømte
meter via www.svomlangt.no

Er du trygg i vann, og har lært grunnleggende
svømming? Hva med å prøve en av våre
andre grener enn svømming? Flere klubber
i Norges Svømmeforbund tilbyr opplæring i
stup, synkronsvømming og Minipolo (vann
polo for barn). Etter opplæringen er det
muligheter for trening i treningsgrupper og
deltagelse i konkurranser og kamper. Alle er
velkommen – det viktigste er å ha det gøy
og oppleve mestring i vann! Open Water er
svømming ute i innsjøer, hav og elver. Det
er en flott opplevelse å svømme ute. Før
en er med på kurs og trening ute, bør en
beherske crawl, rygg og brystsvømming godt.
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ANDREAS BJØRNSTAD
Drammen Svømmeklubb

GABRIEL STEEN
Vestbyen IL svømming

Andreas Bjørnstad er født med CP og
avhengig av rullestol i dagliglivet, bort
sett fra når han er på svømmetrening.
Da står rullestolen godt plassert på land!
Jeg prøvde flere idretter da jeg var liten;
fotball, orientering og allidrett, men det
gikk ikke så bra. Så ble jeg invitert med
på svømming da jeg var ni år, og etter det
har svømming vært min idrett. Når jeg
er i vann blir funksjonsnedsettelsen min
borte – der er jeg fri og jeg beveger meg
og trener på lik linje med alle andre. Nå
er svømming en stor del av livet mitt, og
målet er å bli best i verden.

Gabriel Steen er født med en arvelig
netthinne sykdom og har kun 15% syn.

Svømming er morsomt og utfordrende og
en får nære venner i miljøet som jobber
mot de samme mål som deg selv. Så er
det jo fint å kunne trene inne i en varm
svømmehall når vinteren kommer!

Gabriel begynte på svømmekurs da han
var 5 år. Han var også med på fotball, men
etter hvert var det vanskelig å få med seg
hvor ballen var. Svømming er noe Gabriel
mestrer godt, så da ble valget lett – og
Gabriel stortrives med svømming. Når
en har en del utfordringer i hverdagen,
er det viktig å ha en arena der en føler
mestring og er med på lik linje med de
andre. Svømming er nettopp en slik arena
– svømming passer for ALLE. Gabriel har
fått mange venner i svømmemiljøet, han
er glad i å trene og kommer alltid på
trening med et smil! Målet er å komme
på landslaget og han har allerede fått
gode tips av Andreas Bjørnstad og Henrik
Christiansen.
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STINA NYGÅRD
Bryne Symjeklubb

JULIE-MARIE OHLGREN
Kongstensvømmerne

Stina elsker å være i vann og har vært
mye i bassenget helt fra hun var liten.
– Da jeg gikk i andre klasse begynte jeg i
Bryne Symjeklubb. Tante Elisabeth mente
det ville være bra for meg å drive med
svømming – og hun fikk helt rett! Her
er jeg ikke avhengig av andre og andre
er avhengig av meg, slik som i lagidrett.
Jeg kan bli så god som jeg vil, og har som
mål å få mange medaljer. Men det er like
viktig at jeg har fått så mange gode ven
ner som jeg har det kjekt sammen med,
på trening og svømmestevner, men også
ellers.

Julie-Marie har dysmeli og er født med
kun en halv arm, men i bassenget er det
full innsats. Julie-Marie begynte med
svømming i Kongstensvømmerne da hun
var 8 år og synes det er kjempegøy å
svømme!

Stinas mor forteller at svømminga har blitt
en viktig del av Stinas hverdag. I klubben
er hun en svømmer på lik linje med alle
andre, og hun har fått mange nye venner.
Det at hun mestrer svømming så bra, gir
henne status blant medelever på skolen.
Både Stina og moren er enige om at
svømming er en idrett som passer for
ALLE!

Svømming er en idrett der Julie-Marie ikke
skiller seg ut, det spiller ingen rolle at hun
ikke har to armer, i bassenget svømmer
hun på lik linje med de andre svømmerne.
Og så er det veldig bra med svømming at
en får trent hele kroppen!
Målet til Julie-Marie er å bli så god som
mulig og kanskje en gang bli best i
verden. På veien dit er det veldig bra at
det er en årlig parasamling. Det er både
lærerikt og veldig motiverende å få være
med å trene med de beste.

BEGYNNE MED
SVØMMEIDRETT?

VIL DU
LÆRE MER?

Ønsker du eller kjenner du noen som
har lyst til å lære og svømme eller trene
svømming, eller begynne med en av våre
andre grener eller aktiviteter som stup,
synkronsvømming, vannpolo, Open Water
eller Vill i vann?

Er du engasjert i tilrettelegging av a
 ktivitet
for mennesker med funksjonsnedsettelser
– enten på frivillig basis eller som jobb, og
vil lære med om svømmeopplæring
og funksjonsnedsettelser?

All aktivitet skjer i regi av den lokale
klubben. På Norges Svømmeforbund
sin hjemmeside er det en oversikt over
alle klubber i Norge som tilbyr svømme
aktiviteter, www.svomming.no/forbundet/
om-forbundet/klubboversikt

Norges Svømmeforbund har gitt ut en bok,
”Fra lek i vann til svømming. Om svømme
opplæring og funksjonsnedsettelser».
Dette er en bok for alle som skal være
med, eller undervise mennesker med
funksjonsnedsettelser i vann. Boka
kjøper du fra w
 ww.idrettsbutikken.no.

På siden www.svomming.no, under
menyen Parasvømming, er det mer
informasjon om parasvømming.

Dagskurs om svømmeopplæring og
funksjonsnedsettelser er laget med
utgangspunkt i boka.

LURER DU PÅ NOE?
Vi hjelper deg gjerne videre!
Ta kontakt med:
Kristin Homb
i Norges Svømmeforbund
kristin@svomming.no
Mobil 907 48 548.
Du kan også gå inn på
www.svomming.no og fylle ut skjema
om parasvømming/opplæring.

Kurset er lagt opp med en teoretisk og
en praktisk del, og tar for seg hvordan en
kan tilpasse vanntilvenning og svømme
opplæring for personer med funksjonsned
settelser. Kurset som passer for alle som
skal være med funksjonsnedsatte i vann.
Deltakere kan bl.a. være: Instruktører,
fysioterapeuter, lærere, fritidsassistenter
og treningskontakter. Er det en gruppe,
for eksempel med fysioterapeuter, som
ønsker et eget tilpasset kurs, kan vi også
tilby dette.

sommersethdesign.no

NORGES SVØMMEFORBUND,
POSTBOKS 5000, 0840 OSLO
E-POST: POST@SVOMMING.NO
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