
Sertifisering av eliteklubber 2022



NSFs klubbtyper i Sportslig plan
> Klubber velger sin klubbtype

> Får tilgang til flere verktøy 
og ressurser for å utvikle 
seg på sitt nivå innenfor sin 
klubbtype 

>Breddeklubb

>Konkurranseklubb

>NM-klubb

> Eliteklubb



Sertifisering av eliteklubber
>Ønske fra klubber
>Tydeliggjøre hva en eliteklubb er
>Krav til klubben for å kunne kalle seg eliteklubb
>Støtte til elitesatsingen og klubbutviklingen
> Forventning om å være en klubb som bidrar i 

utviklingen av norsk svømming 

>Sertifisering skjer januar hvert år, med bakgrunn i 
deltakelse og kvalifiseringer i kalenderåret før



Krav eliteklubber
>Krav i hver «kake» i organisasjonshjulet 
> Inkluderer hele klubben

> «Må» krav for å bli sertifisert – om ikke alt 
er på plass så må klubben ha en plan om å 
få dette på plass.

>Tiltak klubben «Bør» jobbe med for å 
utvikle seg til å bli enda bedre



Aktivitet
Hva Kriterie Kommentarer
Svømmeopplæring Begynner og videregående opplæring I klubb/moderklubb
Konkurransegrupper Godt tilbud til alle som vil konkrurere

Basis-/ styrketrening Individuelt tilpasset basis- og 
styrketrening

Parautøvere Opplærings- og et godt trenings- og 
konkurransetilbud

Må ha tilbud, men ikke aktive. Forventning om at 
evt. aktive utøvere + trener er med på åpen 
Parasamling. 

Deltakelse LÅMØ Deltakelse (2020 unntak pga covid) Bør se en positiv utvikling
Deltakelse ÅM Deltakelse (2020 unntak pga covid) Bør se en positiv utvikling
Deltaksele UM Deltakelse (2020 unntak pga covid) Bør se en positiv utvikling
Deltakelse Jr.NM Deltakelse (2020 unntak pga covid) Bør se en positiv utvikling
Deltakelse Sr.NM Deltakelse (2020 unntak pga covid) Bør se en positiv utvikling
Konkurranseanalyse Analyse av taktikk og frekvens

Utøvere på regionslag Utøvere på regionslag Bør ha utøvere her

Utøvere på jr. landslag Utøvere på jr. landslag Bør ha utøvere her, eller vise til at man jobber med 
dette

Utøvere på sr. landslag Utøvere på sr.landslag Absolutt krav for eliteklubb



Aktivitet
Hva Kriterie Kommentarer

Skadeforebygging Opplæring i skadeforebygging, og 
bruker øvelser i basistreningen Bruk gjerne øvelser fra skadefri.no

Sunn Idrett

Klubben har fokus på idrettsernæring, 
holdninger og verdier knyttet til mat, 
kropp, helse og prestasjon. Utøvere er 
forbilder for andre. 

Bruke Sunn Idrett til informasjon, foredrag, dele 
informasjon fra dem osv. Kan også ha de inne på 
samlinger. Utøvere er bevisst hva de deler i 
sosiale medier rundt tema, de er forbilder.  

Implementert testbatteri
Testbatteri for junior- og 
seniorutøvere, men også nedover i 
systemet. 

Hvordan er testbatteri lenger ned i klubben? Er det 
behov for å bruke eks. Johan, NIH og andre 
ressurspersoner + utstyr her?

Tilgang til medisinsk apparat Ja

Helsesjekk av de beste utøverne 1-2 ganger i året. 
Hvordan gjøres dette? Behov for eks. rammer fra 
OLT rundt hva utøvere skal spørre lege om? Hvilke 
verdier de som topputøvere bør ha på eks. 
blodprøver? 

Støtteordning for utøvere på 
landslag Bør dekke egenandel 

Tilrettelegging studier/jobb 
med svømme-satsning

For videregående og videre med 
studier/jobb



Trenere

Hva Kriterier

Hovedtrener utdanning Min. Trener 3
Utdanning på trener for de beste 
utøverne Min. Trener 3 - til Trener 4 utvikles, eller tilsvarende (eks. Topptrener 2)

Definerte trenerroller i klubben Hovedtrener, elitetrener og trenere

Anbefalt ansatt trener Elitetrener og hovedtrener

Trener:utøver-ratio for de beste utøverne Maks 1 : 10

Utøversamtale Min. etter hver makro

Planlegging av trening Årsplanlegging og periodisering ut fra NSFs utviklingstrapp.

Utdanning/etterutdanning Fokus på mer utdanning/etterutdanning for instruktører og trenere

Deltakelse Kompetansehelga Deltar med flere trenere og instruktører

Deltar årlig på Trener/leder konferansen Deltar med flere trenere på Trenerkonferansen



Ledelse, anlegg og arrangement
Hva Kriterier Kommentar

Ledelse Daglig leder Ansatt

Grenskoleansvarlig Ansatt Evt. i moderklubb

Tydelig rolleravklaring i styret Ja, ligge synlig på nett/klubbhåndbok/styreinstruks

Deltakelse Kompetansehelga Deltar på forum for svømmeskoleansvarlige og 
klubbledelse

Deltakelse Trener/Lederkonferansen Deltar på Lederkonferansen med DL og styret

Anlegg

Kunnskap om og god dialog med 
Idrettsråd

Ja

Kartlagt behov for anlegg + tilgang + 
fremtidige behov

Ja

Arrangement Dommeransvarlig Ja

Klubbkonkurraner Ja, 1-3 i året



Organisasjon
Hva Kriterier Kommentar

Virksomhetsplan/Strategiplan Virksomhetsplan (2-3 år) Godt forankret i klubb og styret
Sportslig plan i klubb Ja, basert på NSFs utviklingstrapp
Sportslige mål Utøvere på landslag. Utøvere på internasjonalt nivå

Har på plass alle retningslinjer og 
rutiner som må være på plass

Lovnorm, økonomistyring, rutiner politiattest, 
barneidrettsansvarlig, GDPR rutiner, juridisk godkjente 
kontrakter for ansatte, trenerattest

Seksuell trakassering og overgrep
Klare rutiner og retningslinjer for å forebygging , samt tydelige 
varslingsrutiner. Klubben har gjennomført Trygg på trening med 
alle aktuelle personer

Tydelig informasjon på hjemmesiden om dette. 
Kommunisert godt til alle ansatte og frivillige. Planlagt 
når Trygg på trening skal gjennomføres med ulike 
deler av klubb. 

Kommunikasjon

Retningslinjer for kommunikasjon og fokus på at klubben og 
utøvere er gode forbilder i sosiale medier. Deler info om 
kampanjer og tema som er viktig for utøvere, god klubbledelse 
og etiske tema og retningslinjer i idretten

Eks. #STOPP kampanjen, veileder rasisme, 
diskriminering og trakassering, fokus på inkludering, 
Alle med og økonomi som barriere, Sunn Idrett info 
osv.  

Antidopingarbeid Rent Idrettslag og Ren utvøre for alle over 15 år, samt 
oppfølging av utøvere på landslag

Må har gjennomført ny versjon av Rent Idrettslag, og 
utøvere ny versjon av Ren utøver. 

Samarbeid med andre klubber Samarbeider med andre klubber på samme eller høyere nivå 
(også andre land). Bistår mindre klubber

Samarbeidspartnere Aktivt samarbeid med OLT og andre kompetansenettverk

Utviklingsprosess med styret og 
ansatte Minst årlig

Avsjekk av gjeldene virksomhetsplan

Verktøy klubbutvikling Gjennomfører Bedre klubb del 1 + 2 i løpet av 2022, og blitt 
med på Members 1st for 2022

Anerkjennelsesprogrammet går over i Bedre klubb del 
2 i løpet av 2022. Members 1st ble lansert i 2021. 



«Bør» tiltak
> Tiltak i hver «kake» som klubben bør jobbe med
> Utviklingsmuligheter for eliteklubben

> Noen eksempler: 

Aktivitet: Flere grener, Vill i vann, mosjon/treningsgrupper, masters

Trenere: Trenermøter, hovedinstruktører, Instruktørkonferansen/Impulsuka, utdanningsplan, 
sosiale samlinger

Ledelse: Styrearbeid i praksis på nye styrer, utdanning, ivaretakelse og rutiner for frivillige

Organisasjon: Klubbutvikling, årshjul, klubbhåndbok, HMS plan, kommunikasjonsrutiner

Anlegg: Kartlagt organisering i basseng, drifte anlegg, anleggsansvarlig i styret, 
anleggshåndbok, kartlagt Open Water muligheter

Arrangement: Arrangerer norske mesterskap (hvis mulig), Plan og rutiner for dommere, 
rekruttkonkurranser, approberte konkurranser, foreldremøter, treningssamlinger



Støtte til eliteklubber
> Kr. 25 000,- i engangssum som utbetales når de blir 

sertifisert.
> Må brukes til øremerkede krav om klubbutvikling 

og utdanning.

> Gratis deltakelse for 2 styremedlemmer på 
Kompetansehelga og 2 styremedlemmer 
Trener/Lederkonferansen. 
> Det forventes deltakelse fra minimum 1, men vi 

dekker inntil 2. 

Støtte per utøver på seniorlandslag: 

> Elite: 17 500kr

> Utfordrer 1 og utfordrer para: 12 500kr

> Utfordrer 2: 10 000kr

> Rekrutt: 7500kr

> Midlene må brukes til utvikling av senior 
landslagsvømmere



Forventninger til eliteklubber
> Arrangerer instruktør-, trener-, og dommerkurs 

jevnlig
> Hvis mulig, arrangerer mesterskap 

> Bistår NSF ved behov på eks. konferanser og 
samlinger

> Styret er aktivt med på konferanser
> Daglig leder og evt. svømmeskoleansvarlig er med 

i nettverket

> Elitesatsning og ivaretakelse av eliteutøvere

> Godt samarbeid mellom klubb, NSF og OLT

> Bidrar til å utvikle Eliteklubbkonseptet slik at det 
blir best mulig for elitesatsing og klubbene

> Positiv til inntak av landslagssvømmere fra 
mindre klubber

> Er forbilder og bistår mindre klubber ved behov


