
Open Water –

et positivt bidrag til 

bassengsvømmere?
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Mette Pettersen 
Moe

� Bor i Oslo

� Fra Fauske i Nordland

� 2 barn 13,15 år

� Gift med Tor

� Idrettsfysiologisk utdannet

� MPM coaching siden 2012

� Aktiv svømmer til 1994

� Trener og instruktør i klubb 1994-1998



Open water 
swimming- kort 
historie

� Første organiserte OW konkurransen, Japan 35år f.k

� Lord Byron, brite svømte fra Europa til Asia i 1810. «Leander swim»

� Capt. Matthew Webb 1875, krysset den Engelske kanal på 22 timer

� 1896 OL i Aten der svømte de i åpent vann

� 1908 OL basseng

� 1992 Open water konkurranser inn i FINA

� 2000 Open water tilbake i OL med triatlon

� 2008 Marathon swim i OL



OW en terskel?

En dårlig erfaring kan gjøre terskelen stor for å delta.

1. Hopper over oppvarming
2. Har feil våtdrakt
3. Mangler selvtillit i åpent vann
4. Utfordring med pusteteknikk
5. Feil plassering i startfeltet
6. Overdrevet bruk av bein/mangler på bruk av bein
7. Mangler på forståelse av hvor løypa går
8. Utfordring med navigering
9. Feil strategi mht «drafting»
10. Ikke tilpasse teknikk til forhold
11. Sammenligne fart i basseng
12. Sikkerhet (det er som i basseng- aldri alene)



Open 
water/Pool –
Profiler

� Florian Wellbrock
� OL Gull 10 000m Tokyo
� Tid: 1:48:33
� # 4 på 800m Tokyo
� OL Bronse 1500m Tokyo
� 400m svømmer

� Gregorio Paltrinier
� OL gull 1500m i Rio
� # 4 på 1500m Tokyo
� OL Sølv 800m Tokyo
� OL Bronse 10 000m Tokyo
� tid 1:49:01
� 3x1500 30sp on 16:00. 

Split 15:30/15:30/15:30

� OL Gull Tokyo
� Menn: 1:48:33

� Pace 1:05
� Kvinner: 1:59:30, Ana Marcela Cunha (BRA)

� Pace 1:11
� Wetsuit-sleevless

«Not thinking about something is great, you loose yourself to the water and 
just go with the flow»



Open/cold Water 
swimming

� Forskning har funnet en positiv effekt på
� Helse (Zenner R. m.fl 1980)
� Blodtrykk  (Huttunen P.  m.fl 2001)
� Endokrine funksjoner (Gundle L. m.fl 2020)
� Øvre luftveisinfeksjoner (Collier M. m.fl 2015)
� Humørforstyrrelser (Van Tulleken m.fl 2018)
� Generell velvære (Huttunen P. m.fl 2004)



Ecotherapy- å 
være ute i 
naturen

� “Ecotherapy - offering therapeutic intervention in nature –
is known to benefit mood. There is also emerging evidence 
to suggest that regular open water swimmin could have a 
positive impact on a person’s mental health. Immersion in 
cold water gradually reduces stress levels in everyday life 
and generates a greater sense of wellbeing”

� University of Portsmouth & Sussex partnership

� Det eksisterer en del studier som viser at Eliteutøvere er 
en  sårbar og utsatt gruppe mht mental helse (Rice S.M 
m.fl 2016)



Frafall i idretten

«75 prosent av samtlige tenåringer har i kortere eller lengre 
perioder vært med i ungdomsidrett. Det vil si at de har vært 
aktive i et idrettslag etter at de begynte på ungdomsskolen. 
Omtrent like mange av hvert kjønn har vært innom 
ungdomsidretten» 

«Rundt 60 prosent av alle som en eller annen gang har vært 
med i ungdomsidretten, har sluttet før de nærmer seg 
slutten av tenårene»

«De som slutter tidlig med organisert idrett, er langt mindre 
fysisk aktive og trener langt mindre enn de som fortsetter»

Viktig perspektiv, de beste OW svømmerne er ikke alltid de 
raskeste i bassenget



Diba- 10 år

� Lambertseter svømmeklubb

� Ulvøya rundt

� F.h. Sebastian (11), 
Bo (10), Leo (11), 
Henrik (11), Johannes (11), 
Mats (11), Philip (11)



OW trening er 
veldig variert og 
gøy

� Trå vann på stedet- ha en samtale fortell en vits

� Svøm uten å se

� Deep water start (dette gjør dere), sculling og reaksjon

� Svøm i beina på hverandre
� Overtake
� Keep pace

� Snu etter flaggene uten flip/med flip uten å være i veggen

� Ta av og på brillene kjappes mulig etter 12,5m

� Drafting/forfølgelse

� Svøm 3-4 i en bane, narrow space

� Ut av vannet etter 25m, fransk swim exit

� Navigering- find the coach, what color is his cap



Konkurranser i 
Norge



FINA 
International



Wild 
swimming-
Open water 
swimming

� https://www.youtube.com/watch?v=wB3THSHPLuQ

� https://www.youtube.com/watch?v=g_w9F4PILZA

https://www.youtube.com/watch?v=wB3THSHPLuQ
https://www.youtube.com/watch?v=g_w9F4PILZA


Ulike 
perspektiver 
Oppsummert

� Reduser terskel for deltakelse
� Hos utøver
� Hos trener

� Medalje i OL er kanskje ikke så hårete mål?
� Veien dit er kanskje ikke så ulik, egentlig?

� Open Water har mange fordeler som ikke bassengsvømming 
har

� Elementene tar vare på leken lenge etter barneskolen

� Variasjon gir rom for mestringsfølelse for flere

� Mestringsfølelse bygger den viktige selvfølelsen

� Open Water er annerledes og GØY for alle i alle aldre

� Konkurransene byr på nye eventyr
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Takk for meg
� Kontakt: mette@mpmcoaching.no

� Insta: mpmcoaching

� Facebook: MPM Coaching As

mailto:mette@mpmcoaching.no


Norge- OW

� Antall medaljer internasjonalt:
� 0

� Antall startende internasjonalt:
� 0

� Hvor er vi?

� Hvor stopper engasjementet?
� Kultur?
� Midler?
� Visjon på klubbnivå, finnes det?


