
PARA SVØMME-

IDRETT FOR ALLE
– 22.04.2021

Fint om alle:
> Skrur av video og ha mikrofonen dempet

> Skriver spørsmål i kommentarfeltet
> Trykker på rekk opp hånda knappen hvis du 

ønsker ordet

> Ordet blir gitt til deg – da skrur du på mikrofon –
og kan prate

Skru av 

kamera
Skru av/på 

mikrofon
Trykk her for 

chatten til å 

stille 

spørsmål

Holder du musepila over presentasjonen – så 

dukker denne menyen opp under:

Trykk her for å 

«rekke opp 

hånda» hvis du 

vil si noe



Mål for kvelden

➢1) ØKT AKTIVITET I KLUBBENE

➢2) FLERE KLUBBER 

MED BEDRE TILBUD



Trenger vi 

paraidretten?

➢Rapport fra Oslo Economics og Beitostølen Helsesportsenter 2020

Avdekke målgruppens behov for tilbud, informasjon og oppfølging i 

forhold til fysisk aktivitet

➢Lite kjennskap til mulighet for aktivitet og tilbud i klubb

➢Mange som tenker at organisert idrett og konkurranser ikke er for 

dem

➢Mindre naturlig aktivitetserfaring pga funksjonsnedsettelsen 

➢Behovet for trygghet og føle seg velkommen

➢Aktivitet og trening tilpasset forutsetninger 

➢Muligheten for å trene med jevnaldrende 

➢Gode trenere med kompetanse innen paraidrett

➢Være en del av klubben



Hva er para svømmeidrett?

➢Det inkluderer all vår aktivitet – fra opplæring til 
trening og konkurranser

➢ Ikke alle som vet hva paraidrett er og hva 
det innebærer – husk forklaring når vi vil nå ut 
til nye/utenfor idretten!

➢ Idretten – ikke funksjonsnedsettelsen som 
vektlegges

➢ Idrett er idrett – uavhengig av hvem du er!

➢Per i dag er det kun svømming av våre idretter som 
har et etablert regelverk og konkurranser for 
parautøvere



Helt enkelt - Para 

svømmeidrett –

➢ Trenger vi egentlig paraidretten?

➢ Idrett for alle – det er ikke mer komplisert enn du 

gjør det til!

➢ Råd og anbefalinger – hvordan kan vi bli litt bedre 

til å gi alle like muligheter, uavhengig av 

funksjonsgrad?



PARASVØMMING



LANDSSTEVNET 2021 – Oslo 20.-21. november

➢ SK Speed er arrangør

➢ Klubbene kan søke om tilskudd

- Til reise og opphold for både utøvere og ledsagere!

- Til leire og samlinger i forkant (fra nå og fram til stevnestart)

➢ Stevne som er for alle med utviklingshemming som kan 

minst svømme 25 m

➢ Flere klasser – de som er på ca samme nivå konkurrerer 

mot hverandre – eller en konkurrerer med «seg selv»

➢ Premieutdelinger, bankett og en god sosial profil



Hvorfor er vi så opptatt av 

paraidretten?

➢NSFs øverste prioritet er at klubbene skal få best mulig vilkår for å 

drive aktivitet for alle grupper i alle aldre, inkludert mennesker med 

funksjonsnedsettelser.

➢ Regelverk som sikrer at utøvere med funksjonsnedsettelser kan delta på

alle stevner på lik linje med alle andre

➢ Lik struktur på landslag

➢ Ny sportslig plan (2021-2024) for alle

➢ Men det er det som faktisk blir gjort som er viktig! 

➢ Må gå fra plan til handling! 

➢ Det aller meste av aktiviteten skjer lokalt



Utdrag fra Veilederen

➢Forankre i klubb

➢Kommunikasjon

➢Tørre å prøve



Hva kan vi gjøre?

➢ Forankre og kartlegginge egen klubb – erfaringer – kunnskap – muligheter – utvikling

"Hva står klubben for?" , «Hvilket tilbud kan klubben gi til ei jente på 12 år med CP?» 

➢ Kommunikasjon med foresatte/utøvere om tilbud, muligheter, behov, tilrettelegging –

gjerne en innledende samtale og/eller et oppstartsmøte og en «prøvetime»

➢ Ingen utøvere er like – blant parautøvere kan det være store forskjeller 

- Det kan bety mer individuell tilrettelegging og oppfølging.

- Like muligheter kan i noen tilfeller innebære at noen får litt mer oppfølging

➢ Alle skal få prøve seg, utvikle seg og «måles» ut fra sine forutsetninger. 

➢ Ha synlig informasjon på hjemmesiden og være synlig i lokalmiljøet

➢ Være løsningsorientert – tørre å prøve noe nytt – utvikle seg sammen med utøver

Husk at det er omgivelsene og aktiviteten som skal tilpasses den enkelte – det er ikke den 

som har en funksjonsnedsettelse som skal tilpasse seg omgivelser og aktivitet



ØKONOMI - NSF
➢Flere steder en kan søke om tilskudd til aktivitet

- Per Einar i NIF skal si litt om dette senere

➢NSFs generelle tilskuddsordning

- for oppstart og utvikling av tilbud -> flere og bedre paratilbud! 

➢Egen tilskuddsordning for 2021

- for å sikre at parautøvere i klubben får nødvendig oppfølging

➢Tilskudd til aktiviteter for utviklingshemmede 2021

- Helgesamling

- Sommerskole/aktivitetsuke

- Deltakelse på stevne, bl.a. som forberedelse til Landsstevnet

- Treningsgruppe

- Svømmeopplæring 

- Tilskudd for å komme i gang igjen med aktivitet! 

➢Om tilskudd – se https://svomming.no/nyheter/tilskudd-til-klubber-med-

parasvommere-2021/

https://svomming.no/nyheter/tilskudd-til-klubber-med-parasvommere-2021/


Utdanning - kompetanse

➢ Dagskurs svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser

➢ Paraidrett mer inkludert i instruktør- og trenerutdanningen

➢ Etterutdanningsmoduler (e-læring)

- Svømming og utviklingshemmede (ferdig)

- Svømming og kortvokste (ferdig)

- Svømming og CP (ferdig)

- Svømming og dysmeli/amputasjoner (2021)

- Svømming og ryggmargsskader (2021/22)

- Trening av parautøvere – om vi ser det er aktuelt for en slik modul

➢ Veileder Para Svømmeidrett for alle (på hjemmesiden)

➢ Veileder Tilrettelagt opplæring (på hjemmesiden)

➢ Åpen parasamling – 26.-28. november i 2021

➢ Landsstevnet – 20.-21. november 2021

➢ Samarbeid med andre klubber

➢ NIF’s e-læring om Paraidrett



Parasvømmere – hvem er de?



Klassifisering
➢S1 – S10 Bevegelseshemmede

➢S11-S13 Synshemmede

➢S14 Utviklingshemmede

➢S15 Hørselshemmede

➢ Må ha en permanent medisinsk diagnose som er godkjent innen 

klassifiseringssystemet.

➢ Man trenger ikke være klassifisert for å delta på stevner.

➢ Det trenger heller ikke være et mål at alle utøverne våre skal bli 

klassifisert.



Lenker – mer informasjon

➢NSF’s hjemmeside - https://svomming.no/forbundet/foralle/

- Veilederen Parasvømmeidrett for alle 

- Veileder Tilrettelagt opplæring 

- Informasjon til klubber

- Informasjon til nye som vil være med

- Om klassifisering

- Om tilskuddsordninger

- Aktuelle saker

➢Sportslig plan 

➢Rapport fra Oslo Economics

➢Stiftelsen VI

https://svomming.no/forbundet/foralle/
https://svomming.no/svomming/svomming-forside/sportslig-plan-svomming/
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/70ae151872224b9fad4d46a552a5b038/rapport-2020--idrett-for-mennesker-med-funksjonsnedsettelser.pdf
https://www.stiftelsenvi.no/




SPØRSMÅL? 

Kontaktpersoner NSF

> Kristin Homb – kristin@svomming.no

mailto:kristin@svomming.no


NORGES SVØMMEFORBUND
HVER NORDMANN EN SVØMMER, 

HVER SVØMMER EN LIVREDDER



Sportslig plan

Presentert av: Tore de Faveri


