
Verktøy for 
sesongevaluering
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• 55 år

• Gift – 2 barn

• Bosted Asker

• Faglig bakgrunn (MBM, bachelor psykologi / sosiologi, NLP, Trener 3. (NSF)

• Yrkeserfaring

• 25 år i Finansiell sektor

• 4,5 år Svømmetrener på full tid

• Idrettsbakgrunn: – svømming, roing & masters svømming

Rolf A Nordang

• 50 år i år

• 1500 medlemmer

• Alle grener i NSF representert i klubben

• Ca 270 aktive utøvere i ulike grener / ca 100 konkurransesvømmere

• Ca 900 barn i svømmeskolen

• Øvrige aktiviteter: Skolesvømming, integreringsarbeid i samarbeid med Asker 
Kommune, sommerskoler

Asker Svømmeklubb



▪ Bakgrunn

▪ Mitt utgangspunkt som trener

▪ Utøvernes ståsted (utviklingstrappen)

▪ Litt om konseptet Planlegging og evaluering

▪ Prioriterte utviklingsområder (4 hjørnesteiner)

▪ Systematikk og arbeidsmåte

▪ Evaluering av sesongen – med utgangspunkt i et case
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▪ Avsluttende oppgave på Trener 3. studiet

▪ Sesongevaluering: Hvilke faktorer har vært sentrale i forhold til den 
positive/negative prestasjonsutviklingen

▪ Mål med presentasjonen: 

Kanskje gi de som ikke har lang erfaring noen ideer, og vise en mulig fremgangsmåte for 
hvordan man kan sesong-evaluere. Eller, at noe er gjenkjennbart…
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▪ Erfaring med planer & evalueringer generelt

▪ Veldig knapp erfaring med sesongevaluering

▪ Ydmyk og lærevillig

▪ Lær av de som har erfaring / kunnskap

▪ Ta utdanning! Raskt!

▪ Få på plass en metodikk («Best practice»)

▪ Brennende ønske: Om å gjøre ALLE utøverne mine bedre
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HVOR ER VI I 
UTØVERS 

KARRIERE-
UTVIKLING…?

▪ Gruppe: LÅMØ/ÅM (17 utøvere). Alder 12-15 år

▪ Antall treningsår (4-5)

▪ Eksamensoppgaven omhandlet en svømmer

▪ Utøver i caset: Jente (12 år). 3,5 år med systematisk 
trening. Moden og mentalt sterk. Hypermobil.

▪ Vurderinger ved utarbeidelse av Sesongplanen vår? 
Utøvernes:

▪ Teknikk

▪ Kapasitet (aerob/anaerob)

▪ Mentale ferdigheter

▪ Alder og modenhet (kronologisk og fysisk)

▪ Antall år med systematisk trening

▪ Allsidighet



▪ Planen gir «retning»

▪ Oversikt

▪ Forutsigbarhet (til en viss grad)

▪ Tvinger meg til å prioritere

▪ Gir mulighet for måle og korrigere 
kursen underveis

▪ Grunnlag for å evaluere
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EVALUERING – En definisjon

Evaluering er definert som «En systematisk 

datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, 

pågående eller avsluttet aktivitet eller virkemiddel

(Finansdepartementet)



▪ Pensum «Trenerløypa» i NSF – særlig Trener 3. studiet

▪ Foredrag og artikler fra anerkjente trenere – impulser og 
ideer
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▪ For å kunne evaluere må jeg ha lagt en plan

▪ Gikk det slik jeg hadde tenkt?

▪ Avvik – er det spennende her – Det gir ny innsikt!

Sesong treningsplan 

Målsetninger

Klubbens mål og verdier

Idrettens verdier og 
omverdens krav 

Tilgjengelige ressurser

Utøvers ønsker og mål
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Kilde: Assessment of Sport Performance: Theoretical 

Aspects and Practical Indications

Tiziana D’Isanto, Francesca D’Elia, Gaetano Raiola and Gaetano Altavilla. 2019



Utgangspunkt: 

- HVILKET «PRODUKT» SKAL JEG SOM TRENER LEVERE?

- HVEM ER «KUNDENE» MINE?

- HVILKE MÅL, VERDIER OG FORVENTNINGER HAR DE?
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UTØVER

FORELDREKLUBBEN



1. Fysikk

2. Teknikk

3. Mentale ferdigheter

4. Team – lagbygging - lagarbeid
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- En enkel oversikt over ukentlige tema, 

treningsvolum og intensitet



▪ Treningsprogram verktøy (Commit Swim)

▪ Lage / lagre / dokumentere trening

▪ Oppmøteregistrering – statistikk for hver 
svømmer ut fra deltagelse på trening

▪ Testbatteri-verktøy

▪ NSF app (Ipad)

▪ vedl4_testbatteri.pages (svomming.no)
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https://svomming.no/wp-content/uploads/2016/04/vedl4_testbatteri.pdf


▪ HVA

▪ HVORDAN

▪ RESULTAT

▪ EVALUERING
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▪ Aerob kapasitet & utholdenhet

▪ CSS (V4) – monitorere
treningsintensitet, belastning og 
utvikling. Jevnlig testing

▪ Bygge «atleter» 

▪ (Fleksibilitet, funksjonell styrke, 
koordinasjon mm)
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▪ Fokus på aerob utvikling

▪ Css sett, gjerne i kombinasjon med «begrensning på antall tak pr 
lengde». 

▪ CSS-testet mest Crawl, men også bryst og rygg (css basert på 
50m/200m)

▪ Medley

▪ Bein

▪ Stort sett all innsvømming var drills + noe sprint

▪ Test-sett jevnlig

Resultat:

▪ Fin fremgang i aerob utholdenhet. 

▪ Markant forbedring i styrke og fleksibilitet
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Rammebetingelser trening:

• 6 svømmeøkter pr uke 

• 5 landtreningsøkter 

• Yoga

• Fleksibilitet («9.pkt test» 2-3 

ganger i sesongen)

• Slyngetrening

• Akrobatikk / kick-boxing / lek

• Løping



▪ Forståelse av teknikk 

▪ Hvorfor teknikk er så viktig i 
svømming

▪ Utøvelsen av teknikk

▪ Enkle metoder og «clues» for å 
huske/fokusere
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▪ Video (vise gode svømmere)

▪ «Copy-cat»

▪ Kontrastdrills (kjenne motstand)

▪ Videofilming (se seg selv)

▪ Partner coaching (lære andre)

▪ Enkle metoder og «clues» for å 
huske/fokusere

▪ Teknikk tar tid….!
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▪ Ønskede ferdigheter LÅMØ-gruppen

▪ Lære å trene

▪ Lære å konkurrere

▪ Mestring i trening og 
konkurransesituasjoner

▪ Lære målsettingsarbeid
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Største svømme-drømmemål: Komme til XXXXXX

Favoritt-ordtak: To achieve your dreams, dream bigger! Winners always have a solution, loosers always 

have an excuse…

Hvordan kan trener hjelpe deg? Pushe meg hardere når jeg trenger det, og jobbe med teknikk

Treningsgruppen: Hjelpe til å holde motivasjonen

Hvordan kan familien din hjelpe deg?: Støtte meg, passe på at jeg ikke blir syk

Hva trenger du av treneren under et hardt pass?: Motivere meg, hjelpe meg hvis jeg gjør noe feil (teknikk)

Hvordan kan du hjelpe deg selv?: Fortsette å pushe meg selv på trening

Hva er din favorittmåte å takle stress?: Ha litt tid for meg selv – og slappe av…

Hva var den ene tingen som gikk mest utover prestasjonen din sist periode? At jeg ikke telte riktig på 400m 

fri.. 😊

Største mål for sesongen: Komme til ÅM og klare tidsmålene mine

Øvrige faktorer: Trene mer styrke i overkroppen. Gjøre mer yoga. Spise sunt.



Beskrivelse «Pers» Realistisk mål Ideal mål «OMG» mål

Favoritt øvelse 400 fri 6,02 5,35 5,28 5,13

2. favoritt øvelse 200 rygg 2,57 2,52 2,50 2,48

3. favoritt øvelse 200 bryst 4,01 3,20 3,19 3,10

«Prosjekt øvelse» 50 fri 34,73 33,00 32,0 29,0
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Reviderte mål (2.ndre halvår)

Beskrivelse «Pers» Realistisk mål Ideal mål «OMG» mål

Favoritt øvelse 400 fri 5,12 5,02 4,58 4,47

2. favoritt øvelse 200 rygg 2,48 2,45 2,40 2,35

3. favoritt øvelse 200 bryst 3,20 3,18 3,15 3,10

«Prosjekt øvelse» 50 fly 39,67 35,00 34,0 32,0 

Utøvers`s egne sesongmål 



▪ Ekstremt viktig å skape et godt miljø!

▪ For oss betød dette: 

▪ Det MÅ føles trygt på trening!

▪ «ALLTID» utviser «god folkeskikk»

▪ Utarbeide «samhandlingsregler» – («10 bud 
for oppførsel» i teamet)

▪ Ingen blir god alene! Teamet er viktigere enn 
enkeltindividet

▪ Vi støtter hverandre i trening og konkurranse

▪ «Vi snakker MED hverandre, og ikke OM 
hverandre
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▪ Nådde gruppen & utøver målene på de 4 prioriterte 
områdene?
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- Videofilm av viktige konkurranser

- Sjekk punkter ex 400 fri

- «3 kick» i hver vending

- Antall sykluser pr 25m

- 1-2 fokusområder teknikk

- Løpsdisponering
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▪ Eksempel på fokusområde utøver jobbet 
med:

▪ «Syklusvei»

▪ Distance pr stroke (DPS) – («Telle tak»)

▪ «Høy albu» (EVF) og rotasjon

▪ Cara forbedret syklusvei med 2 tak pr 25 i «400m 
Crawl racepace»
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 400 FRI 100 B.FLY 200 RYGG 200 BRYST 200 MEDLEY

Forbedring av tider pr 100m

Makro 1. Makro 2. Makro 3.

Utvikling i tider fra makro til makro pr 100m

400 FRI 100 B.FLY 200 RYGG 200 BRYST 200 MEDLEY

Makro 1. 8,34 4,66 4,04 18,79 6,12

Makro 2. 5,74 4,84 3,53 1,72 3,25

Makro 3. 3,88 3,69 1,90 1,71 1,90

17,95 13,19 9,47 22,22 11,27



Mentale 
ferdigheter 

(Utøver) 

▪ Enkle ting vi jobbet med

▪ Visualisering

▪ Spenningsregulering i konkurranse. 

▪ Strategi for å telle riktig (ex på 400m)

▪ Løpsopplegg før hver konkurranse og 1-2 ting å 
fokusere på

▪ Veldig fin fremgang mht jevne løpsopplegg 
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▪ «Samhandlingsregler»

▪ Verdier vi jobbet med:

▪ Lov å feile – men alle må prøve – ingen 
lykkes hver gang…

▪ Lov å være god

▪ Laget er viktig

▪ Fokus på egen utvikling og prestasjon, 
fremfor sammenligning med andre

▪ Vi er villige til å jobbe for å nå målene våre
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Oppsummerende 
evaluering av 

Utøvers`s sesong

▪ Fin utvikling i aerob kapasitet

▪ Forbedret kjernestyrke

▪ Mer allsidig og atletisk. Ingen sprinter…

▪ Langt bedre generell «svømmeforståelse» og 
kunnskap

▪ Konkurranseferdigheter – stor fremgang

▪ Hun var fornøyd med forbedring i 
svømmehastighet

▪ Kvalifiserte seg for ÅM – gjorde svært gode løp

▪ Motivasjon på slutten av sesongen – meget bra!

▪ Venner

▪ Opplevelser og reising

▪ Konkurranser

▪ Minner for livet
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