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Litt om meg 

• 27 år, fra Flisa 

• Tidligere svømmer og håndballspiller ++

• Erfaring som idrettspedagog i bhg og innen rehabilitering

• Svømmetrener og instruktør over mange år 

• Utdanning: Master i idrettsvitenskap og årsstudium i praktisk pedagogisk 
utdanning 

• Heltidsstilling i Bærumsvømmerne fra 1.aug

• Mail: hanne_90@hotmail.com

• Tlf: 97623741

mailto:hanne_90@hotmail.com


Treningsfilosofi/innhold

• Svømming er gøy – med et fokus på utvikling! Vi skal bli bedre 
svømmere, trene og konkurrere. Samarbeid for å få til dette. 

 felles regler i høst 

Treningsinnhold: 

Fokus på teknikk 

Allsidighet i vann og på land

Aerob svømmeutholdenhet 

Bevegelighet 



Treningstider

• Mandag: oppmøte 17:10, landtrening 17:15-17:30. Svøm 17:30-19:00

mye bein 

• Onsdag: oppmøte 18:10, landtrening 18:15-19:00, svøm 19:00-20:00

mye drills 

• Torsdag: oppmøte 16:55, landtrening 17:00-17:30, svøm 17:30-19:00

 best snitt-serier

• Søndag: oppmøte 16:40, landtrening 16:45-17:10, svøm 17:10-19:00

 starter, vendinger, kickoppganger



Terminliste 
• Skjetten open 16.-17. september 

• Trening høstferie: 01. – 05. oktober 

• OI open 13.-15. oktober 

• Temasamling 28.oktober

• Speed open 04.-05. november 

• Bærum open 1.-3. desember 

• Siste trening før jul blir 21. desember. 

• Romjulstrening: 27., 28., 29., og 30. desember 

• Oppstart 03.januar 2018



LÅMØ – 9.-11.februar 2018

• Hovedmålsetning for K3 

• LÅMØ-øvelsene:

400 fri, 200 medley, 200 bryst, 200 rygg, 100 butterfly

 11 åringer svømmer 50 fly, 100 rygg, 100 bryst, 200 medley og 
400 fri 

• Et mål at flest mulig svømmer disse øvelsene

• 2002-2005: 24 beste kvalifisert

• 2006-2007: Alle som har oppnådd tid på øvelsene får svømme 



Praktisk info 

• Oppmøteplikt: Krav på 75 % oppmøte – 3 økter i uka 

• Landtrening: mandag og torsdag inne, onsdag og søndag ute (inntil 
det blir for kaldt – da får dere ny beskjed)

• Utstyr: sv.føtter, finger paddles (str.junior), plate, pullbouy

• Bånd: alle må oppdatere båndene for de ulike svømmehallene 



Spørsmål?


