
Verktøy for å bli
en trygg og god 
klubb



Trygg på trening



Om Trygg på trening

> Utviklet av Redd barna i samarbeid med NSF

Mål med kurset:

> Ha økt kompetanse om hva seksuelle overgrep er og hva dere skal gjøre hvis dere er bekymret for et barn

> Være bevisste på etiske dilemma dere kan møte i rollen som trenere og hvordan dere kan håndtere disse 

situasjonene

> Vite hva dere kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep i deres klubb.

> Sammen lage en handlingsplan for hva dere skal gjøre for at klubben deres blir et trygt sted å være



Hvem bør gjennomføre kurset

>Alle instruktører/trener

>Styremedlemmer

>Støtteapparat



Hvordan gjennomføre kurset

> Kan gjennomføres som fysisk eller digitalt kurs

> «Alle» kan holde kurset, Redd barna har tilrettelagt alt materiell

> Alle deltakere registreres på idrettskurs.no i etterkant av kurset, kurset blir synlig på idretts-cv



Kjøreplan



Dilemmaer



Handlingsplan



Antidoping
Rent idrettslag
> Anbefales for alle klubber
> 27 klubber har gjennomført Rent Idrettslag, og 18 er sertifiserte
> Sett av 1-2 timer
> Samle styret, sentrale trenere, ledere og andre ressurspersoner

Ren utøver
> Anbefales for alle utøvere på 15år og eldre, trenere og 

ledelsen/støtteapparat

> 240 personer tilknyttet klubb i NSF har per. 20.04.22 
gjennomført Ren utøver 

> 20-30 min å gjennomføre



Sunn Idrett
> Sunn Idrett skal bidra til å skape en sunnere idrett og holde de friske utøverne friske.
> Norges Svømmeforbund er medlem av referansegruppa, sammen med ski, skiskyting, friidrett, 

orientering og kickboksing.

> Chat tjeneste – rådgivende tjeneste for unge idrettsutøvere, og andre nærstående
> Spis smart foredrag + foreldrehalvtime – gjennomføres i klubb
> Verktøy og e-kurs for trenere
> E-kurs idrettsernæring for utøvere
> Kommunikasjon rundt mat, kropp og vekt

> God informasjon om idrettsernæring, helse, spiseforstyrrelser



Members 1st

> Nettbasert dialog- og rapporteringsverktøy for å måle tilfredsheten til klubbens medlemmer

> Klubbutvikling basert på kunnskap om hvordan medlemmene oppfatter klubbens tilbud/fasiliteter

> Mulighet for å sammenligne seg med andre klubber

> Mulighet for å avgrense rapporten, f.eks sammenligne medlemmer i konkurransegrupper vs

svømmeskole



Prosessbeskrivelse



Skjema og utsendelse kan tilpasses



Mulighet for egne spørsmål



Matrise med status på fokusområder



Sammenligning med andre klubber



Ambassadørscore / NPS

«På en skala fra 0 til 10, hvor sannsynlig er det, 

at du vil anbefale venner, familie eller kolleger å 

bli medlem i XX Svømmeklubb?»

Ambassadørscore=

%-vis andel negative / %-vis andel positive



Ambassadørscore



Touchpoint score



Bedre klubb
> Utviklingsverktøy
> Spørreundersøkelse for klubbledelsen

Ansvarsområder
> 7 grunnleggende områder i klubben
> Eks. lovnorm, politiattest, regnskap
> Avdekke svakheter på områder klubben må ha på plass
> For hovedstyret i fleridrettslag, eller styret i særidrettslag 

Videre utvikling
> Spørsmål fra NIF og NSF
> Spørsmål innen hvert tema i organisasjonshjulet
> For gruppestyret i fleridrettslag eller styret i særidrettslag
> Lurt å ha med daglig leder hvis man har dette





Bedre klubb gjennomføring
> Gjennomføres på styretmøte eller med en utvalgte del 

av styret og evt. ansatte som daglig leder

> Kan gjennomføre noen områder av gangen

> Rapport etter endt gjennomføring med poeng

> Klubben ser hva dere gjør bra, og hvor dere kan ha fokus 
på utvikling

> Informasjon og lenker til hvert spørsmål – slik at dere 
får verktøy til å jobbe videre

> Oppfølging fra NSF ved behov og ønske fra klubb


