
Tilbudet til ungdommen i OI Svømming



Om OI svømming
• Klubben drives profesjonelt med 11 fast ansatte i 60-100% stilling 
• 60 timesansatte svømmeinstruktører 
• Holder til på Sogn Bad i Oslo, hvor administrasjonen også har sine 

kontorer 
• Har kurs og treningsaktivitet på Sogn Bad, Møllergata Skole, 

Lovisenberg Sykehjem, Tøyenbadet, Lovisenberg Sykehjem, Berg
Gård

• Klubben er en av Norges største, med ca 2600 medlemmer. Vi er 
stolte over å ha et bredt og godt aktivitetstilbud i alle deler av 
klubben, og kan med glede si at vi tilbyr det meste innenfor 
svømmeidrettene.



OI Svømming
• Svømmekurs for baby og småbarn (10 uker til 4 år)
• Svømmekurs for barn 4-11 år i regi av Norges Svømmeskole
• Svømmekurs for ungdom 11-17 år i 4 ulike nivåer
• Svømmekurs for voksne 18 + i 4 ulike nivåer
• Tilrettelagte kurs for barn og unge med funksjonshemninger eller 

psykisk utviklingshemninger 
• Kvinnekurs, jentekurs, og flyktningekurs
• Skolesvømming, barnehagesvømming, AKS kurs 
• Triatlon trening
• Vill i vann, minipolo, synkronskolen

• Trening og konkurransegrupper i svømming, synkron og triatlon
• Elitegrupper i svømming med nasjonale utøvere 



Flest antall ungdommer i Norge 3 år 
på rad
2015: 280 ungdommer
2016: 383 ungdommer
2017: 409 ungdommer
2018: Blir spennende å se



Hvorfor har vi så mange ungdommer?
Vi har en målsetning om å være en eliteklubb, men også en klubb 
som kan gi tilbud til alle som ønsker å lære å svømme eller trene hos 
oss.

Noen punkter som vi tror er årsaken til antall ungdommer hos oss:

• Tilbud til «alle»
• Et veldig bredt tilbud til aldersgruppen 13-19 år 
• Tilbudene er attraktive og på ungdommens premisser
• Tilbud til alle nivåer 



Vi har flere tilbud for:
• Barn som ikke kan svømme
• Barn som ønsker å fortsette etter kurs
• Eldre barn/ungdom som ikke kan svømme
• Eldre barn/ungdom som kan svømme, men ønsker å

svømme bedre
• Eldre barn/ungdom som ønsker å starte med 

konkurransesvømming/triatlon/synkron/andre 
vannaktiviteter

• Utøvere fra andre klubber som ikke kan gi tilfredsstillende 
tilbud



Barn som ikke kan svømme
Får tilbud på våre ordinære svømmekurs i
henhold til Norges Svømmeskole

Vi tilbyr alle kursene i Norges Svømmeskole



Barn som ønsker å fortsette 
etter kurs 
Avhengig av alder, så får disse tilbud om:

• Pre T/U (11-13 år) – Etter Hai
• Utviklingsgruppe 2 (8-10 år) – Etter Hai
• Synkronskolen (6-12 år) – Fra Selnivå
• Vill i vann 1 (7-9 år) – Etter Selunge
• Kan delta på Camp H2OI etter Selunge, for 

barn mellom 7 og 13 år



Eldre barn/ungdom som ikke kan 
svømme
Avhengig av alder, så får disse tilbud om:

• Ungdomskurs nivå 1 (11-17 år) 
1 eller 2 dager i uken, 40 min pr. gang

• Voksenkurs nivå 1 (17 år og eldre)
1 eller 2 dager i uken, 40 min pr. gang

• Tilrettelagte kurs nybegynner (fysisk og psykisk) (10-16år)
1 dag i uken, 30/35 min



Eldre barn/ungdom som kan 
svømme, men ønsker å bli bedre

• Ungdomskurs nivå 2 og 3 (11-17 år) 
Nivå 2: 1 eller 2 dager i uken, 40 min pr. gang
Nivå 3: 1 eller 2 dager i uken, 50 min i vann + 10 min land

• Tilrettelagte kurs videregående (fysisk og psykisk) 
(10-16år)
1 dag i uken 30/35 min

• Vill i vann 2 (10-13), Vill i vann trening (13+)



Eldre barn/ungdom som vil 
konkurrere
• Ungdomskurs nivå 4 (11-17 år) 
• Tri Sats Junior (10-13 år)
• Ungdom nybegynner Synkron (13-18 år)
• Pre Parasvømming (8 år og over)/ Para 

trening



Utøvere fra andre klubber som ikke 
kan gi tilfredsstillende tilbud
Avhengig av alder, hvor mye de ønsker å trene
og nivå får disse tilbud om:

• Utviklingsgruppe 3-5 (konkurranse svømming)
• T-gruppa (svømmetrening) 12-19 år
• Synkron Ungdom nybegynner
• Synkron treningsgruppe 13-15/16-18 år
• Triatlon Elite (14-18 år)



Utøvere som ikke lenger ønsker å konkurrere
eller vil trene annerledes
• T gruppa (12-19 år)
• X-gruppa/pre masters (19 år og eldre)



Hva sier ungdommen?
Vi spurte noen av ungdommene på vår T-gruppe om hvorfor de 
velger å svømme på T-gruppa


