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Kort om meg

• 58 år, gift (i 15 år i går! ☺, sammen i 26 år)
• 2 felles barn 21/23 år som begge har satset på idrett
• Ett bonusbarn 39 år som bodde hos oss i tenårene
• Trener juniorlandslaget
• Koordinator for alle landslag
• Trives med jobben og voksne barn ute av hjemmet
• Stor frihet til å jobbe de timer jeg trenger og ønsker
• Liker  turer i skog og mark



Utøver – 4 stadier og 
forskjellige miljøer –
opplæring: 

1. I skjørtene til mor som tok kurs som svømmeinstruktør

• Var med og lærte teori fra 4-8 år gammel

• Fikk lov til å hoppe uti fra tid til annen

• Lekte i plaskebasseng og «øvde» teknikk selv 

• Flere utøvere «forbarmet» seg over meg og lærte meg teknikk



Del 2  utøver–
Tyskland 5,5 år

. 5, 5 år i Tyskland – 8-14 år gammel–

- God opplæring i teknikk 8-9år –

- i plaskebasseng til vendinger var innlært  (men dette var mitt svakeste punkt 
hele karrieren)

- Inn i treningsgruppe  ca 9 år – 4 økter i uken teknikk

- Fra 10 år – 5 økter i uken i trapp opp til 8/9 økter som 14 åring

- 10-14 år aerob trening (lære å ta puls, starte før pulsen sank for mye osv)

- Fra 12 år -30 min tester, lengre serier i svømearter og medley, lange crawl 
serier

- Mye god konkurransetrening 10-14 år i alle svømmearter – flere LÅMØ/ÅM 
type mesterskap i tyske delstat/regioner og hele vest Tyskland

- Sør Tysk mester på 400 IM som 13/14 åring

- Opplevde ikke treningen som veldig hard veldig ofte

.



Del 3 som utøver– Oslo 5 år

14-19 år gammel
Begynte å trene mye 
hardere og kortere 
serier med en gang

Litt mindre aerob 
trening enn det tyske 

miljøet

Fikk en “peak” allerede 
som 16 åring gjennom 
den intense treningen

8 norske mesterskap I et 
langbane NM og flere 

Norske senior rekorder 
som 16 åring

Mye god nasjonal og 
noe internasjonal 

konkurranse trening 
med landslag I denne 

perioden

.



Del 4 – som utøver
Universitet i USA 5 år

Masse gode lagerfaringer
-lagkaptein siste året

Hyppig og god konkurransetrening
Bedre opplevelser i internasjonale konkurranser
Hvor jeg deltok for Norge på sommeren

Opplevde mer Idrettsglede og bygget 
selvtillit i og utenfor bassenget



Utdannelse  - ikke målrettet mot svømming

FAG Sted År Brukt

Bachelor Internasjonal 
Markedsføring Arizona State

1983-88

1988-1992
Internasjonale bedrifter i 

Phoenix og Seattle

Bachelor  Business - ledelse
Arizona State 1983-88

Noe kanskje hele livet?
Vet ikke spesifikt

Sportsmassasje Hawaii 1993 Fra 1993-?

Pre Physichal Therapi
(Anatomi/fysiologi ++)

Univ of Hawaii 1994-95
Nyttiggjort hele livet 

etterpå ☺

Coaching BI Oslo gjennom jobb
Oslo, Norge 2005

Egentlig basic
kommunikasjon – hele 

tiden☺

t



Utdannelse - svømmerelatert
Fag Hvor År Brukt

Barnas Svømmeskoler
Oslo 1997

Grunnlag for all opplæring 
Hele tiden

Trener 1 svømming
Oslo 1998

Mye teknikk opplæring og 
pedagogikk – nyttig hele 

tiden

Trener 2 svømming
Kr Sand Univ Agder 2008-09

Veldig nyttig for alt i 
treneryrket

Topptrener 1- på tvers av idretter
(Coaching, trenergjerning, 
treningslære)

Bergen 2010-2012
Utrolig god hjelp til 

strukturering i mange 
områder som trener

OLT årlige coaching seminarer –
oppdatering og bekreftelser

OLT, Oslo Hvert år Meget nyttig

Besøke miljøer som gir inspirasjon og 
læring

Asker, OI, 
Lambertseter, Kolbotn, 

Arizona, Seattle
Når muligheten b seg

Arbeids glede og inspirasjon 
☺



BESØKE MILJØER SOM GIR INSPIRASJON



Erfaring – trener Svømming – unge år
annen full jobb ved siden av

Aldergrupper KLubb Sted År Erfaring

Age group og Elite Tempe Swim Devils Arizona 1988-1990 Ansvar for unge utøvere, og 
assistent elite

Masters Seatlle Athletic Club Washington State 1990-1992 Coache voksne til svømming og 
Triatlon

Masters ingen Hawaii, USA 1992-1995 Kun bedt om hjelp til voksne 
trimmere

Aldersrelatert 
trening/sportslig 
leder

Eidsvoll SK Eidsvoll, Norge 1996-2008 Alle ungdommer som ville trene 
– opp til NM kval nivå
Sende utøvere videre som ville 
satse



Erfaring – Svømming – som profesjonell 
trener

Aldergrupper KLubb Sted År Erfaring

Alders relatert 
trening (11-18)

Skjetten 
Svømming

Akershus, Norge 2007-2010
3+ år

Ansvar for hele bredden i Skjetten, 
gikk fra 3 til 11 kvalifiserte i ÅM på 
1,5 år

Alders relatert 
trening (11-18)

Lambertseter SK Oslo, Norge 2010-2016
6 år

Klubben vant ÅM – vi var selvsagt et 
team som fikk svømmere opp dit

Coach for trenere 
og utøvere

Skjetten 
Svømming

Akershus, Norge 2016-2019
3 år

Helt nytt og lærerike roller , moro å 
prøve nytt,  ikke full uttelling for 
mine styrker

Videregående 
skole (16-19)

Wang Toppidrett  
Sportssjef

Oslo, Norge 2016-2021
5 år

Utøvere med variert bakgrunn og 
klubber, lærerplaner, struktur, 
kommunikasjon på et nytt nivå

Ungdoms og 
juniorlandslag

Norges 
Svømmeforbund

2012-nå Utøvere fra mange miljøer og 
bakgrunn, internasjonale stevner og 
samlinger med senior og junior 
utøvere, 





REFLEKSJONER 
1

Tilfeldigheter   

- Mange veier til rom –
min ble mer tilfeldig –
gode folk som “trakk” 
meg inn i noe jeg likte

- Du må ikke ha en 
karriere plan i 20 åra 

for å få mye ut av 
reisen sin

- fulgt hjertet I bade 
kjærlighet og jobben

- vært ærlig med mine 
omgivelser -

arbeidsgivere  -
utøvere hele veien

- ingen karriereplan, 
strategi eller 
posisjonering



Refleksjoner 
2 –
“yrkesskade”

Vil at alle skal få samme muligheter som jeg fikk som barn og 
ungdom

De barna som har en drøm, jobber hardt og vil noe ønsker jeg å 
legge til rette for at får muligheter

Tenker utvilingstrapp i hode med en gang jeg jobber med 
ungdom – hvilke utvikingsmuligheter er det viktig å ta fatt på, 
hvordan kommunisere dette med utøver

Glemmer tid, sted, egen økonomi – svømming ligger i sjela mi 
fordi aktiviteten, folkene, miljøet er et positivt sted å være

egen karriere har blitt mer tilfeldig  - veldig opptatt av å 
planlegge trening, langsiktig utviklingstrapp  for hver utøver som 
ønsker å satse seriøst 



Refleksjoner 
3 
– DITT INDRE 
DEG:

• Eiendoms meglere sier at 3 ting er viktig

• Beliggenhet – beliggenhet - beliggenhet

• Jeg påstår at 3 ting er viktig i treneryrket

• - ENGASJEMENT – ENGASJEMENT- ENGASJEMENT

• Bry deg, vis gode holdninger, jobb hardt og følg hjertet

og intuisjonen

• Viktig å finne dine styrker og bygge videre på de

• Finn din balanse med jobb, familie og fritid – da «varer» du lengst



EN DIGRESJON
• HVORDAN KAN VI 
SAMMEN

LØFTE JENTENE i NORSK 
SVØMMING 

TIL ET INTERNASJONALT 
NIVÅ?



Takk for meg!


