
Sportsklubben Speed 



Sportsklubben Speed v/svømmegruppa holder til i 

Groruddalen/Oslo

Vi har i dag rundt 1200 medlemmer med stort og smått.

Vi feirer i år ( 13 juli ) hundre år

Klubbens største ressurs er ildsjeler og frivillige som bidrar inn 
mot klubben på ulike felt, vi skal se litt på dommere og hvordan 
vi jobber inn mot dette i klubben.



Målsetninger for Speed

- Min. tretti dommere til enhver tid, hvorav noen har høyere 
utdanning/kompetanse så som starter og forbundsdommer.

Hvordan nå dette ? 

- Rekruttere mellom fem og ti dommere hvert år, det holder 
til å ta unna frafallet.

- Rekrutteringen foregår der hvor klubbens samles, så som 
foreldremøter, stevner o.l samt legge litt ekstra trykk når det 
arrangeres dommerkurs.



Hvorfor ha egen stor dommergruppe ? 

- Dommere er en kritisk ressurs som må på plass for å få 
arrangert/gjennomført stevner

- Det er kostnadskrevende å hente inn dommere fra andre 
klubber.

- Kompetanse i egen klubb er viktig.



UNGE DOMMERE

Vi har i noen få år også jobbet med unge dommere, les 
dommere under 25 år.
Her har vi rekruttert svømmere som har avsluttet sin aktive 
karriere men ønsker å holde kontakt med miljøet.

Faktorer som teller inn for at unge vil/ønsker å være dommere

- Jobbe sammen med tidligere treningskamerater.
- Lønn
- Ansvar
- Bare det å bli spurt

For klubben er det viktig å ta vare på ungdommene som 
avslutter den aktive karrieren
I ett mer langsiktig perspektiv håper vi å se de igjen i klubben 
som foresatte og naturlige dommeremner.



Andre fordeler med ett stort dommerkorps 

- Veteraner som blir igjen etter at barna har sluttet
- Bygge fagmiljø i klubben
- Bedre svømmeforståelsen og respekten for logistikken 

og arbeidet som ligger bak ett stevne
- Gi foresatte og ildsjeler kompetanse som kommer hele 

svømmenorge til del, eks ved klubbytte/flytting o.l
- Være attraktive som medarrangører/arrangører ved større 

stevner




