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• Svømmeskoleansvarlig Lambertseter Svømmeklubb



Rekruttfilm!



Hva er klubbtilhørighet for deg?
DISKUTER TO OG TO



Hva er klubbtilhørighet? 
• Føle seg en del av noe

• Høre til 

• Være en del av «familien»

• Fellesskap

• Samhold

• Vennskap 

• Trygghet 



Hvorfor er klubbtilhørighet viktig?
DISKUTER TO OG TO



Hvorfor er klubbtilhørighet viktig?
• Beholder barn, foresatte og instruktører som trives

• Hjemmebane – en ekstra styrke



Hva gjør din klubb for å sørge for 
at alle barn og unge føler sterk 
klubbtilhørighet? 
DISKUTER TO OG TO



Hvordan kan du som Hovedinstruktør 
bidra til å sørge for at instruktører, barn 
og foresatte føler seg som en del av 
klubben?
DISKUTER TO OG TO



Hvilke endringer har vi gjort?



Hva gjør vi for å skape 
klubbtilhørighet?
• Tydelige medlemmer av klubben allerede fra 

Småbarn

• Rekruttstevner fra Sjøløve

• Dugnad på rekruttstevner

• T-skjorter til alle rekruttsvømmere

• Hovedinstruktør t-skjorter

• Instruktør t-skjorter 

• Lambertseter-logo på alt av info

• Introkurs for instruktører 

• Info til foresatte

• Synliggjøring av alle klubbens aktiviteter i 
sosiale medier

• Viktigheten av instruktørens rolle, med 
fokus på det sosiale

• Aktivitetsdager for rekrutt

• Livredningsuke

• Merkedag – sommermoro og julemoro

• Lik «levering» uansett basseng

• Skape et miljø barn, foresatte og 
instruktører vil være – et godt læringsmiljø

• Heier på hverandre – samarbeid på alle nivå, 
og man står aldri alene

• Deler erfaringer – felles møteplasser 



Oppgave
• Hva gjør din klubb for å sørge for at alle barn og unge føler at de er en del av klubben? 

• Hva gjør du for å sørge for at instruktører, barn og foreldre føler seg som en del av 
klubben? 

• Hvorfor er det viktig å ha fokus på klubbtilhørighet tidlig?

• Team – instruktører

• Deltakere

• Foresatte 



• Team – instruktører

• Deltakere

• Foresatte 



Case
Jeg går på Rustad Svømmeskole!



Spørsmål?

Takk for meg! ☺


