
GlommaDyppen

Et samarbeid mellom Fet SK, 
Sørumsand IF Svømmegruppe og 

Fetsund Lenser



https://docs.google.com/file/d/1DxNPCrIjzz-92rJXZzj8VTQrtAI8PmAG/preview


Den spede begynnelsen

● August 2015: Werner, Bjørnar, Tobias, Roar svømmetur
 i Gansvika

● Etterprat: kult å svømme over Øyeren?
● Dagene derpå: Hva med å prøve oss i Glomma? Involvere 

Fetsund Lenser?
● Fredag 4.sept: Werner og Roar testsvømmer 

Guttersrud-Fetsund Lenser
● 2016 - første GlommaDyppen - 16 deltagere
● 2017 - 28 deltagere
● 2018 ?



GlommaDyppen

Lokale fortrinn
Fetsund og Bingen Lenser, flere hundre år med 
norsk industrihistorie – tømmerfløting

Få med alle aktuelle aktører, felles eierskap
Fetsund Lensemuseum
Sørumsand IF Svømmegruppe
Fet Svømmeklubb
Idédugnad: Gründercamp
Sørumsand vgs februar 2014 - 85 elever som bidro

Tidlig planlegging
GlommaDyppen 2017 - 13.aug
Oppstartsmøte for 2018 - 15.aug

https://www.facebook.com/GlommaDyppen/
Fløter’n (10km) og Elvenøkken (2km)

https://www.facebook.com/GlommaDyppen/


Praktiske utfordringer

● Avstand start til mål
● Baggasje
● Biler
● Rigging





Forarbeid - sikkerhet

● Kontakt med NVE (strømning, temperaturstatistikk)
● Dialog med OW-utvalget i NSF (temperaturgrenser)
● Samtaler med Jørgen Melau (medisinsk ansvarlig Norseman, 

temperaturgrenser)
● Befaring med kjentmenn (tidligere fløtere)
● Padlere
● Båter



Utfordringer - sikkerhet

● Strøm
● Søkketømmer
● Stor avstand
● Båter
● Temperatur







Bergen Triathlon 2010:
3800m svøm, ferskvann, 14.8°C
2 runder a 1900m, sterk nordlig vind 
(storm i kastene)

Nr 2 opp av vannet
God svømmer
Erfaren ”Ironman”
Svøm tid: 1 time blank

⇒ Godt nedkjølt og måtte 
bryte og få assistanse fra 
Røde Kors

Sist opp av vannet, ca nr 100
Ikke hurtig svømmer 
Debutant
2 timer 20 min

⇒ Fin form & godt humør 
ingen tegn til nedkjøling 
fullførte 180km sykkel men 
rakk ikke løp innenfor 
tidsfristen

Nedkjølingstid – ingen fasit!





Tabben i GlommaDyppen 2016
Måleusikkerhet
Og hvorfor det ikke ble så ille likevel

Søknad som dokumenterte
• at man er over 18 år
• at man har lang erfaring fra svømming i åpnet vann
• at man er vant til å svømme i kaldt vann (13-16 grader)
• at man har svømt mange økter i kaldt vann i inneværende sesong
• at man har det nødvendige treningsgrunnlaget i vann (både innendørs og utendørs) for 

å kunne gjennomføre 10 km uten å utsette seg for fare eller risikere belastningsskader







Evaluering - tilbakemeldinger

● Evalueringsskjema til alle deltagere
● Evalueringsskjema til mannskaper

“… alt lagt til rette for deltagerene, skiftetelt, varmetelt, følge kajakk, racetracker, kjøring til 
start, utlån av bøyer samt sikkerhet skikkelig ivaretatt med livreddere mv. Fyldig 
informasjon både i forkant og på konkurransedagen. Hyggelige og hjelpsomme 
funksjonærer og god uhøytidelig stemning. Beste arrangement jeg har vært med på, alt var 
tenkt på.Fikk til og med pledd ved målgang … for meg blir dette en tradisjon. Er selvfølgelig 
med neste år også!!!” 



https://docs.google.com/file/d/0B6ZGElXcpwkgN3VJb29CRXRiejg/preview
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