
 



 

 

Norges Svømmeforbund har gleden av å invitere til årets Trener/Lederkonferanse. 

Trener/Lederkonferansen er en arena for motivasjon, læring og erfaringsutveksling – og passer for 

ALLE klubber, uavhengig av størrelse og ambisjonsnivå. 

 

ÅRETS PROGRAM 

Konferansen åpner fredag 31. august kl 17.30 og avsluttes søndag 2. september kl 14.00.  

▪ Lederkonferanse 
▪ Trenerkonferanse stup 
▪ Trenerkonferanse svømming 
▪ Nettverkssamling dommerinstruktører 
▪ Oppvarmingsseminar Nettverkssamling kvinnelige svømmetrenere 
▪ Oppvarmingsseminar Arbeidsgiveransvar 

 
OPPVARMINGSSEMINAR  

Fredag kl 10.00-15.00 arrangerer vi to forskjellige oppvarmingsseminarer. I år er det Nettverk for 

kvinnelige svømmetrenere og Arbeidsgiveransvar som står på programmet.  

NETTVERK FOR KVINNELIGE SVØMMETRENERE KL 10.00-15.00 

Nytt av året er NSFs initiativ til å starte opp et nettverk for kvinnelige svømmetrenere. Vi ønsker å 

skape en arena hvor trenere kan finne støtte og motivasjon. Vi vil ha deg med, uavhengig av nivå og 

ambisjoner som trener!  

Vi får besøk av lederskikkelser som skal dele erfaringer med oss: 

▪ Ulrika Sandmark – svensk sportssjef for svømming og tidligere landslagstrener 
▪ Kjersti Arntsen og Guro Røen – internasjonale håndballdommere for kvinner og menn 
▪ Beda Leirvaag – en av Norges mest profilerte svømmetrenere 

 

ARBEIDSGIVERANSVAR KL 10.00-15.00 

Advokatene Pål Kleven og Morten Justad Johnsen fra landets ledende advokatfirma innen idrettsjuss 

skal forelese om følgende tema: 

▪ Rolleforståelse 
▪ Plikter og ansvar 
▪ Ansettelse og kontrakter 
▪ Selvstendig næringsdrivende 
▪ Styringsrett 
▪ Oppsigelse, sykemelding og pensjon 
▪ Varslingsrutiner 

 

https://svomming.no/nyheter/oppstart-nettverk-kvinnelige-trenere/


 

EKSTRA TILBUD 

I tillegg blir det i år som i fjor Introduksjon til bruk av tryggivann.no, Introduksjon til norsk svømming 

og Samling for klubber med landslagssvømmere før konferansen starter. Tilbudet er gratis for 

konferansens deltakere.  

INTRODUKSJON TIL BRUK AV TRYGGIVANN.NO KL 15.00-17.00  

Kurset er for deg som er fersk bruker av tryggivann.no eller som skal i gang med å bruke 

tryggivann.no som påmeldingsportal for svømme-, stup-, synkron- eller minipolopplæring. Kurset gir 

en kort introduksjon i bruk av tryggivann.no. 

SAMLING FOR KLUBBER MED LANDSLAGSSVØMMERE KL 15.00-17.00 

Samling for ledere og trenere i klubber som har utøvere på svømmelandslagene (senior og junior). 

INTRODUKSJON TIL NORSK SVØMMING KL 16.00-17.00 

Anbefales for de som er med på sin første konferanse, er nye i norsk svømming eller de som ønsker 

å få et bedre innblikk i hvordan norsk svømming er bygd opp og fungerer. Gir et godt bakteppe for 

konferansens innhold. ALLE er velkomne!  

 

 

 

FELLESFOREDRAG 

ANJA HAMMERSENG-EDIN: Er tidligere landslagsspiller og Larvik-profil, og nå daglig leder og 

gründer av verdens første treningssenter for mental trening. Gjennom håndballkarrieren har hun 

møtt tusenvis av ungdom, trenere og foreldre som har bidratt til innholdet i hennes foredrag 

«Talentets indre kamp». I foredraget vil hun sette ord på de reelle følelsene og problemstillingene 

idretten drar med seg. I dagens samfunn der vi hele tiden jager utvikling, kan det være vanskelig å 

tro at vi noensinne er gode nok. Hammerseng Edin vil snakke om forskjellene mellom talent og 

identitet, og hvordan vi voksne påpeker denne forskjellen. Hun vil også vise til teknikker og måter og 

håndtere idrettsutfordringer på. 

JAN SPURKELAND: Har lang erfaring innen personalspørsmål, ledertrening og organisasjonsutvikling 

i Statoil, og har ledererfaring som rektor, skolesjef og personalsjef. Han har skrevet flere bøker og 

artikler om ledelse og organisasjonsutvikling, og har holdt mangt et foredrag på universiteter, 

høgskoler og konferanser. På konferansen vil han snakke om temaet «relasjonsledelse». Hans 

lederstil bygger på likeverdighet, tillit og samhandling mellom mennesker. Kunsten å bygge 

relasjonene handler om naturlig autoritet og det å «lede med hjertet». 

LINDA JACOBSEN OG MADS ANDREASSEN: Kommer fra Norges Idrettsforbund og skal holder 

foredrag om økonomi og deltakelse i idretten. Svømmeidrettene er som kjent dyktige på å 

rekruttere, men ikke så gode på å beholde. Kan økonomi være en medvirkende faktor for at vi har 

stor «drop out» i ungdomsårene?  



 

LEDERKONFERANSEN 

Hovedtema for lederkonferansen blir å jobbe med Virksomhetsplan for 2019-2022. Vi 

trenger innspill fra alle klubber! Arbeidet vil organiseres i gruppearbeid ledet av Svein Erik Hansen 

fra Golfforbundet. Før dette skal vi ta en titt på status på områdene i den nåværende 

virksomhetsplanen på områdene anlegg, aktivitets- og organisasjonsutvikling. Lederkonferansen vil 

også videre diskutere problematikken økonomi og deltakelse i svømmeidrettene våre. 

TRENERKONFERANSE SVØMMING 

I år setter vi fokus på ungdomsårene, hvor vi vil ha ulike innlegg om utvikling og trening gjennom 

puberteten. Vi skal ha blant annet ha praktisk økt i svømmehall ved Sondre Solberg (sportssjef 

Bærumssvømmerne) som skal vise oss en god «nøkkeløkt» for ungdomsutøvere, og foredrag fra Elin 

Austevoll og Thomas Harlem (Os Svømmeklubb) skal snakke om trening og utvikling av barn og unge, 

og klubbkultur.  

TRENERKONFERANSE STUP 

Hovedtema for trenere stup er trening av barn og ungdom. Helge Tuxen skal fortelle som sine 

erfaringer fra internasjonal stupsamling i Moskva, og dra frem forskjeller og likheter mellom russiske 

og norske treningsmetoder i stup. I tillegg er det fokus på teknikk og motorikk for unge stupere, med 

eksempler fra blant annet turn. 

TRENERKONFERANSE FELLES (SVØMMING OG STUP) 

Svømming og stup vil ha et par foredrag felles. Vi får besøk av Ulrika Sandmark (svensk sportssjef) 

som skal snakke om tema helhetsutøveren, og Erik Hofseth (Olympiatoppen) som skal snakke om 

mentale prinsipper for ungdomsutøvere. I tillegg kommer Paul Joachim Bloch Thorsen (overlege og 

spesialist i Barne- og ungdomspsykiatri) for å snakke om Premisser for mestring for barn og unge 

med psykiske utfordringer.   



 

TIDSPUNKT 

Konferansen åpnes fredag 31. august kl 17.30 og avsluttes søndag 2. september kl 14.00. 

Oppvarmingsseminarene går fredag fra kl 10.00.  

 

PRISER  

Enkeltrom med helpensjon   Kr 3 900 

Dobbeltrom med helpensjon  Kr 3 100 

Trippelrom med helpensjon  Kr 2 900 

Dagpakke med lunsj   Kr 1 700 

Middag fredag    Kr    400 

Middag lørdag    Kr    500 

Oppvarmingsseminar                     Kr    600 (kr 900 om du ikke deltar på resten av konferansen) 

Det er 18-års aldersgrense for å være med på konferansen.  

Konferansen er kun åpen for deltakere tilsluttet Svømmeforbundets medlemsklubber- og kretser.  

Betaling for konferansen: Det sendes en felles faktura til klubb/krets i etterkant av konferansen, og 

man må påse at riktige opplysninger er registrert i vår database (e-post). 

PÅMELDING  

All påmelding til både konferanse og oppvarmingsseminarene gjøres via elektronisk 

påmeldingsskjema som du finner på vår hjemmeside.   

Påmeldingsfrist: 14. august. Det går an å melde på etter fristen hvis ledig kapasitet mot et gebyr på 

500 kr. Ved påmelding er det førstemann til mølla som gjelder.  

 

ADRESSE 

Thon Hotel Oslofjord 

Sandviksveien 184, 1337 Sandvika 

MER INFORMASJON OG SPØRSMÅL 

For mer informasjon om konferansen og om programmet – se konferansesiden på 

www.svomming.no. Oppdateres kontinuerlig.  

Spørsmål i forbindelse med den praktiske delen av konferansen rettes til:  

Ingrid Lægreid 

Mail: ingridEikestol.Laegreid@svomming.no  

Telefon: 482 77 364 

 

https://svomming.no/forbundet/konferanser-og-arrangementer/trenerlederkonferansen-2018/#1457350761730-56fb8ef4-7cb9
https://svomming.no/forbundet/konferanser-og-arrangementer/trenerlederkonferansen-2018/
http://www.svomming.no/
mailto:ingridEikestol.Laegreid@svomming.no

