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Hva skal vi gjøre i dag?

• Hva skal til for å øke Open Water aktiviteter?

• Hva trenger vi for å gjennomføre en konkurranse?

• Planlegging

• Idémuldring & spørsmål 



Hva skal til for å 
øke Open Water aktiviteter?

• Engasjerte personer, helst flere

• Kurs & konkurranser   

• Gjør det enkelt

• Fokus på sikkerhet

• Ha det gøy sammen 

• Ideer? Forslag? 



Hvordan arrangere konkurranse?

• Utstyr
• Planlegging
• Ikke-approbert/mosjon vs. approbert
• Lisens
• Sikkerhetsplan
• Kontakt med eksterne
• Gjennomføring
• Evaluering



Hva trenger vi av utstyr?

Mindre enn mange kanskje tror! ☺
• Rundingsbøyer  (vær kreativ)

• Målbom/ målplate (kan lages enkelt)

• Tidtakningsutstyr (håndholdte klokker fungerer fint) 

• Båter/kajakker
• Førstehjelpsutstyr

• Gode muligheter for å søke økonomisk støtte!



PLANLEGGING – komme i gang

• Definere hvilket konkurranse man ønsker (stort, lite, lokalt, nasjonalt)
• Ha noen personer som brenner for dette
• Vite at man kan dra flere med seg
• Utarbeide prosjektplan med tidsfrister

✓ Planlegging av konkurransen
✓ Sikkerhetsplan, risikoanalyse, dommere, tidtakere, oversikt over rute, etc.

✓ Planlegging av personell
✓ Hvem har ansvar for hva, når skal de enkelte stille, hvem baker kake, hvem rigger 

opp/ned, hvem padler kajakk, etc.

• Eventuelt planlegge for endring av konkurransested (pga. vær, forurensing etc.), 
«Plan B»

• Anbefaling: start prosessen tidlig!



PLANLEGGING – komme i gang



APPROBERT VS IKKE-APPROBERT

Ikke-approbert Open Water
• Alle konkurranser må sende inn sikkerhetsplan 
• Deltakere må ha lisens eller engangsforsikring hos NSF
• Man bør arrangere etter de regler som finnes
• Svømmekretsen og NSF holdes underrettet

Approbert Open Water
• Alle konkurranser må sende inn sikkerhetsplan
• Deltakere må ha lisens hos NSF
• FINA-regler
• Ha utdannede dommere
• Stevnelege
• Kun NM som er approbert i Norge



LISENS OPEN WATER

Engangsforsikring
• Deltakere på ikke-approberte konkurranser
• Kr 50,- fordeles 50/50 til arrangør og NSF
• Klubb sender inn navneliste og betaler inn til NSF innen 

4 dager etter konkurransen.
• Gjelder ikke andre grener i NSF.

Startlisens NSF:
• Aktive utøvere fra klubber i NSF
• Pris for 2022: kr 750,-
• Trengs for NM/UM- deltakelse
• Anbefales til alle utøvere i Open Water selv om 

man ikke skal konkurrere, siden man da også er 
forsikret under trening eller kurs.

OBS! Det er ikke mulig å delta på NSF organiserte Open Water 
konkurranser med lisens eller forsikring fra andre forbund, heller ikke
Triatlonforbundet.



Sikkerhetsplan

• Arrangør må sende sikkerhetsplanen til Open 
Water utvalget senest 4 uker før konkurransen.

• Sikre at arrangørklubb har tilstrekkelig 
sikkerhetskonsept.

• Må minimum lage en risikoanalyse
• Det anbefales å lage en full sikkerhetsplan  
• Mal ligger på svomming.no
• Sikkerhetsplan for alternativ løype («Plan B»)

Planlegging av konkurransen



Sikkerhetsplan

Planlegging av konkurransen



Kontakt med eksterne

• Grunneier
• Havnevesen / båthavn
• Politi og brannvesen
• Livreddere
• Andre relevante parter

Planlegging av konkurransen



Gjennomføring

• Teknisk møte & opprigging

• Deltakerinformasjon

• Sikkerhetsbrief

• Innsjekk & utsjekk av svømmere

• Overvåking gjennom konkurransen

• Evaluering



Evaluering

• Gjør alltid evaluering
• Spør mannskap
• Spør deltakere
• Spør trenere
• Gjør forandringer til neste konkurranse om det 

trengs



Sjekkliste

✓Legge ruten
✓Utpeke stevneleder
✓Utpeke sikkerhetsleder
✓Utpeke overdommer (approberte konkurranser)
✓Innhente tillatelser (politi, kommune, havn osv.)
✓Lage risikoanalyse
✓Finne funksjonærer og livreddere
✓Sende inn sikkerhetsplan med risikoanalyse til OWU (4 uker før)
✓Sende ut sikkerhetsrutiner til alle deltagere (2 dager før)
✓Ha en «Plan B»



Open Water i Norge i dag

Konkurranser i regi av svømmeklubber for eksempel:

• Oslofjorden på tvers

• Kalvøya Open Water

• Heia Open

• GlommaDyppen

• Triton Open Water

• Oslo Open Water

• Ulvøen Rundt

• Jørpelandsholmen Open

• H3 Open Water



Trener 1 Open Water

• Planlagt kurs 11.-12. juni 2022

• Sted: Oslo 

• Deler av utdanningen: nettbasert & lokalt



Wet Card

• Kompetansekort
• Basic
• Blue
• Silver
• Gold



Spørsmål & ideer?

?



Tusen takk 


