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Hamar IL, et fleridrettslag

Hovedlaget

Svømming, 
stup Triatlon Fotball

Turn, 
amerikanske 

idretter
Kunstløp Hurtigløp Friidrett Tennis HIL’s eldre



Anlegget vårt: 

Ankerskogen 
svømmehall, landets beste?

u Stupetårn, 1m, 3m, 5m, 7,5m og 10m.  

u Opplæringsbassenget, 34 grader. 
Brukes til svømmekurs for barnehager og 
ordinær svømmeopplæring. Eget rom.



Treningsbasseng

u 25 meteren, 28 grader. Med hev- og senkbar 
bunn.
Brukes til skolesvømming, videregående 
svømmekurs og konkurransetrening. Eget rom.

u 50 meteren, 27 grader. 
Brukes til av alle konkurransegruppene.



Teknikktrening 
i varme-
bassenget

Trening hver lørdag for 
rekrutt og C gruppen

34 grader

12,5 meter

Spa og velværeavdeling med flere forskjellige 
småbasseng, kulper, uteavdeling med boblebad og 
servering av mat og drikke.



TRE I EN… 



Stupgruppa (…blir til igjen)



Triatlongruppa



Skolesvømming, mange modeller.

u 2014 Skolesvømmingsansvarlig i barne- og 
ungdomsskolen blir ansatt. Men fremdeles var det skoler som   
hadde egne basseng og kjørte undervisningen selv

u Høsten 2018 2. trinn får svømming for første gang. Ca. 300 elever
u Skolesvømmingen blir styrket med en ekstra ressurs

u Høsten 2019 Det siste skolebasseng lagt ned og 
all skolesvømming ble sentrert til Ankerskogen

u Svømmegruppa fakturerer Hamar kommune for timene. 



«Trygg i åpent vann» 

u Primus motor søkte i 2017 Gjensidigestiftelsen om tilskudd på 160.000,-
u I dialog med skolesvømmingsansvarlig, skolesjefen i Hamar kommune og 

svømmegruppa, ble vi enige om å prøve prosjektet ut på 10. trinn. Ca. 300 
elever

u Samarbeid mellom Hamar Kommune, Gjensidigestiftelsen og HIL
u Oppstart høsten 2018 

u 3 ukers prosjekt, 1 time pr klasse pr uke. Det fokuseres på selvberging og 
livregning. ( To siste ukene i august og første i september)

u Vi gikk til innkjøp av et klassesett med våtdrakter, swim-safe, skaphenger, SUP, 
kajakk og så søkte vi livbøyer via Tryg (gratis).

u Svømmegruppa fakturerer Hamar Kommune. Skolene stiller selv med en lærer 
som skal være med i vannet. 





Barnehagesvømming
u Prosjektet startet den gangen det var via 

Gjensidigestiftelsen
u For å komme i gang, var vi først direkte kontakt 

med barnehagene rundt Ankerskogen 
u Søkeprosessen, er forskjellig fra fylke til fylke. 
u 2020 har vi 400 barn fordelt på 30 barnehager 

over tre kommuner og i to 
basseng/kommuner.

u 7-14 barn pr gruppe, 30 minutt, en instruktør 
åtte uker/ganger. 

u HIL dekker leie av basseng, inngang (kr 100,- pr 
barn pr g) instruktør og noen ganger skyss.

u Barnehagene må stille med personale i 
vannet.

u Vanntilvenning, selvberging og livredning. 
(Hentet fra DK) 

u Diplom



Voksenkurs

Vi holder jevnlig voksenkurs, to til tre ganger pr halvår.

Fordelt på - vanntilvenning 
- crawl for nybegynnere
- crawl for videregående

Her får vi ofte triatleter som kan alt utenom å svømme

- 8 ganger à 60 minutt.

- 8 til10 voksne pr instruktør



Kurs for «Folk med innvandrerbakgrunn»

u Hamar har ingen flyktningmottak eller asylmottak

u «Sosialisering og integrering av Folk med innvandrerbakgrunn». 

u Vanskelig å komme i kontakt med de som arbeidet med nyankomne. 

u Viktig å få nyankomne vanntilvendt og lære dem å ha respekt for vann.

u Mye av sommeren tilbringes langs Mjøsa og andre innsjøer i området.



Mjøssvøm

u Norges mest tradisjonsrike langbanestevne. 

u Arrangeres for 34. gang i 2019

u Antall klubber: mellom 40-50 

u Antall deltakere: ca. 550 

u Antall starter: ca. 3200 

u Foreldre blir gjort oppmerksom på datoer de må sette av ved innmelding

u Hovedoppgaver : - stevnepåmelding - tidtaking - overnatting 
- mat - dommere - sekretariat 

u Godt samarbeid med Ankerskogen og de ansatte. 



u Mjøssvøm er for hele klubben. 

u Ca. 250 overnattinger pr. natt på skole. 

u Hotellavtaler avtales over et år i forkant

u Serverer på bestilling

u Tennishall / kafeen i Anker’n / Ajer

u Vi er ikke opptatt av å være landets største stevne, men vi ønsker å være et 
stevnet for hele klubben, slik at det det blir en fin avslutning på sesongen.

Mjøssvøm



H3 Hamar 

u H3 Hamar HOKA Maraton, juni
u H3 Hamar ByTri, august 
u H3 Hamar Open water, august

u Lørdag 14. august: 750m 1500m 3000m

u Siste tilskudd til arrangementserien: 
H3 Hamar HOKA Vårløp, mars

u www.h3hamar.no

http://www.h3hamar.no/


H3 Hamar Open Water 2019




