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1. Innledning 

Bærumsvømmerne  var pr.31/12-2016 Norges nest største svømmeklubb når det kommer til antall medlemmer. 

De siste 10-12 årene har klubben vært blant landets ledende sportslig sett. BSV har hatt to verdensmestre, to europamestre og har totalt tatt 10 

internasjonale mesterskapsmedaljer i seniorsammenheng. Klubben har også hatt flere nordiske junior- og seniormestre i denne perioden og har 

hele tiden vært blant landets ledende svømmeklubber sammenlagt. 

Vi jobber for å ha et godt tilbud til både topp og bredde. 

Klubben har hatt en økende omsetning år for år og er i dag å regne som en mellomstor bedrift. BSV drifter Hundsund Bad gjennom 

driftsselskapet Bassengdrift AS. BSV har i dag heltidsansatte både innenfor det sportslige og administrative apparatet. 



Vi er stolte av det vi har oppnådd i Bærum, som er en av de kommunene i Norge med dårligst svømmehalldekning i Norge  

(ref. http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-26-20112012/6.html?id=684398 pkt.6.6). 

 BSV har likevel stadig mye som kan forbedres. Vi kan utnytte vårt potensial bedre, bli bedre organisert og få mer ut av våre ansatte og 

svømmere. Vi er opptatt av å utvikle oss og bli bedre! 

Sportslig plan er en del av vårt arbeid for å bli en enda bedre klubb. 

 

Denne plan er basert på NSFs veiledningshefte. Den er utarbeidet av klubbens trenerteam og er et resultat av ny prosess , samt oppsamling av 

eksisterende utarbeidet materiale. 

 

 

 

 

 

 

2. Status, nå situasjon 

 

2.1  De tre V`ene 

 

Klubbens visjon: 

” Vi utvikler olympiere, forbilder, selvfølelse, samhold og tilhørighet for alle” 
 

Klubbens virksomhetsidè:  

” Miljø, Mangfold og Mestring gjør oss til vinnere.” 

 

Klubbens verdier: 

Inkluderende – Profesjonell - Sulten - Ekte 
Dette er hentet fra dokumentet Bærumsvømmernes virksomhetsplan 2017-2020. 

 

 

 

 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-26-20112012/6.html?id=684398


 

 

 

 

 

2.2 Fakta/Bakgrunn 

 

Medlemmer 
Antall medlemmer pr.31.12.16  

Herrer/gutter i treningsgrupper  

Kvinner/damer i treningsgrupper  

Aldersfordeling i treningsgrupper  

7-9 år  

10-12 år  

13-15 år  

16 år oe  

 

Fakta om klubben: 

 

Total medlemsmasse; ca.2500 

Rekrutteringsområde; Bærum(øst), Oslo vest, (Asker) 

 

Treningsavgift for utøvere på treningsgrupper pr. 01/8-2017: 
Gruppe Økter pr.uke (svømmeøkter, land i 

tillegg) 

Kostnad pr år 

T-gruppe 3  

SpeedUp 3  

R-4 og 5 2  

R1-3 3  

K4 4  

K3 5  

K2 5  

K1 7  

Elite 2 8  

Elite 1 9-11  

 

 



Sportslig nivå 2016/17 sammenlagt poeng og antall deltakere: 

 
Mesterskap Plassering sammenlagt Antall deltakere 

LÅMØ (2017) 4. 36 

NMJR kortbane 2016 2. 19 

NM kortbane (2017) 3. 15 

ÅM (2017) 3 10 

NM langbane junior (2016) 1 23 (junior og senior) 

NM langbane senior (2016) 2 23(junior og senior) 

Klubbranking 2015-2016  2  

Internasjonal representasjon (2017) EM junior  

Nordisk junior og senior(2016) 

2 

4 

 

 

Aktiviteter 

 

Konkurransesvømming; fra rekruttstevner til internasjonale mesterskap 

Internstevner for rekruttgruppene 

Treningsleire 

Breddeaktivitet: T-grupper, SpeedUp, Masters 

Fra 2-10+ ukentlige økter 

Temasamlinger. Eldre utøvere jobber med yngre. 

Foreldremøter for gruppene. 

Gruppevise sosiale aktiviteter: 

Felles sportslig/sosiale aktiviteter;(Klatrepark Tryvann) 

 

Trenere: 

 

2 heltidsansatte trenere 

10 deltidsansatte trenere 

 

Kompetansenivå: 

2 med topptrener 2 utdanning (OLT) 

1 med topptrener 1 utdanning 

7 med høyskoleutdanning idrett/svømming 



 

Alle trenere har NSF utdanning (trenerstigen), med unntak av en (utøver). 

Alle trenere i klubben har politiattest. 

 

Anlegg/fasiliteter: 

 

Basseng: 

Nadderudhallen, Hundsund Bad, Berger Svømmehall, Drammensbadet 

 

Land/styrketrening:  

2 ganger pr uke i Ippon judohall 

Gnist (Elite 1) 

Uteområder 

Gang, bassengkant og av og til idrettshall Hundsund 

Klubblokaler: 

Klubben har leid kontorlokaler på Nadderud. 

Utstyr 

Klubben eier en del treningsutstyr til svømme- og landtrening. 

Styre 

5 medlemmer 

Klubben har en vedtatt lov. 

 

Undergrupper: 

Stevnekomite 

 

 

 

 

 

 



2.3 SWOT-analyse 

 

Gjennomført av trenere: 
Styrker: 

• Vi er relativt mange, store på svømmeskole 
• Dyktige trenere med høy kompetanse 
• Ambisjoner, motivasjon og vilje blant utøvere og trenere 
• Kontinuitet i ledelse (sportslig og adm.) 
• Mangfold (ulike personer som utfyller hverandre) 
• Høy arbeidsmoral hos (mange) utøvere og trenere 
• Tradisjon på toppresultater 
• Stort engasjement rundt klubben, bl.a. stevnekomite 

Svakheter: 

• Mangler topp fasiliteter; 1. Landtrening 2. Mer basseng og helst 
50m 

• Kvalitet på vg kurs er for varierende 
• Svømmere slutter før de kommer på treningsgrupper 
• Trener-utøver forhold (for mange svømmere pr trener. Trenger 

flere assistenter) 
• Kommunikasjon  
• Mangler noe trenerkapasitet 
• Styremedlemmer og foreldre som er for ensidig opptatt av egne 

barn 

Muligheter; 

• Vi er oppmerksomme på utfordringene, har kompetanse –må 
gjennomføres 

• Stort potensial fra svømmeskole – gjennom å gjøre konkrete 
tiltak forbedre denne og få ut mer potensial i stor rekruttering 

• Rud – mulig nytt basseng (2020) 
• Alle kan bli bedre på alt! 
• Samle klubben i større grad (trekke sammen), bedre samspill 

administrasjon og sportslig 
• Utnytte tidligere utøvere 
• Foreldre, få disse inkludert og til å bidra aktivt 

Trusler: 

• ”Passiv” generasjon (mindre fysisk lek, fritid i barneår). Medfører 
dårligere sportslige forutsetninger, mer utsatt for skader etc. 

• Andre aktiviteter (data, TV, underholdning) og idretter (egentlig 
ikke en trussel, men skal vi beholde utøverne må vårt tilbud 
være så bra at flere velger svømming foran andre idretter) 

• Begrenset tilgang til treningsfasiliteter 
• Foreldre (overengasjerte) 
• Evt styre (et styre med manglende faglig innsikt, personlig 

agenda eller andre ambisjoner enn de sportslige kan potensielt 
hemme prosess mot gode resultater) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MÅL 

  

Om mål: 

 

Mål skal gi retning og skape energi. Et mål skal gjøre at en må strekke seg for å nå det. Det innebærer at alle impliserte parter strekker seg til det 

ytterste for at det skal nås. 

Et ambisiøst mål innebærer at en har 50-75% sjanse for å nå det. Det å ikke nå et mål innebærer ikke nødvendigvis at en har mislykkes. En 

mislykkes derimot om en unnlater å tro på det, prøve og gi alt for å klare det! 

3.1  Hovedmål: 

 

Norges Svømmeforbund har som mål å være den mest fremgangsrike idretten i Norge. 

 

Vi har i dag den største svømmeskolen, har hatt to verdensmestre og vært Norges beste klubb flere år. Likevel må vi søke nye utfordringer og vi 

har mye å forbedre. 

Hovedmålet blir: 

 

”BSV skal være den mest fremgangsrike svømmeklubben i Norge” 

3.2 Delmål: 

• Å kvalifisere minst to deltakere i OL i 2020. 
• Vi skal være blant de tre beste klubbene på alle mesterskap i hele perioden  
• Holde antall svømmere på treningsgrupper på litt over 200. Bassengsituasjon hindrer ytterligere økning. 
• Ha tre heltidsstillinger og totalt 14 trenere inkludert assistenter i løpet av 2018. 
• Ha et kvalitativt alternativ på breddesiden i Villivann og T-gruppe med kvalifiserte og motiverte trenere. 
• Øke antall utøvere i aldersgruppe 7-9 og 10-12 med 20% innen 31/12-2017 
• Få opp 1-2 nye elitesvømmere pr år fra egne partier. 
• Klubben skal fortsette å være attraktiv å søke seg til (av sportslige årsaker) for utøvere utenfra.  
• Trivsel. God stemning blant utøvere, trenere og andre impliserte.  

 

Mål antall deltakere mesterskap: 
Konkurranse 2017 2018 2019 2020 

LÅMØ 35 35 35 35 

ÅM 10 12 14 15 



NM-junior kort 18 20 22 22 

NM-junior lang 18 20 22 22 

NMK 15 15 18 18 

NM langbane 22 25 25 25 

 

Mål landslagssvømmere: 
 2017 2018 2019 2020 

Seniorlandslag 2* 3 3 3 

Juniorlandslag 1 2 2 3 

*To kvalifiserte pr i dag, men begge har valgt å stå utenfor landslaget denne sesongen. 

Forbedrings- og oppmøtemål pr. gruppe: 

 

I utgangspunktet er målet 100% oppmøte fra K2 og oppover, men vi har likevel et slingringsmonn av praktiske årsaker. 
Gruppe Oppmøteprosent Forbedringsprosent pr halvår 

Elite 95 0,5-1 

K1 95 1-2 

K2 90 2-3 

K3 85 3-5 

K4 80 5+ 

R 75 5+ 

* Oppmøtekrav er minimumstall. Det er absolutt ønskelig at en trener det antall treninger det er for gruppen. For at en gruppe skal fungere og utvikles må utøvere ønske å komme på trening, komme på trening, gi av 
seg selv og bidra når de er der. 
*I tillegg til de ukentlige treninger kommer samlinger i ferier, temasamling og konkurranser til å telle i oppmøtestatistikk. Landtrening er en del av treningen. Ferier brukes til å trene mer og er ofte perioder som 
skaper stor fremgang. 
 
Ferie for en konkurranseutøver er i første omgang om sommeren ca. 4 uker og i julen (ca.1 uke). 
 
Er utøvere skadet forventes de å trene det som er mulig eller alternativt, fortrinnsvis sammen med gruppen og i samråd med trener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teknikkmål pr gruppe: 

BSVs svømmere skal ha gode tekniske ferdigheter på sine respektive nivå. Våre utøvere skal gjenkjennes på effektiv og god svømmestil, gode 

vendinger, starter og undervannsarbeid. 
Gruppe  

Elite 1 • Konkrete tidsmål på start og vending 
• Stroke efficiency test 
• Klare frekvensmål  
• Egenanalyse og interninstruksjon (innad i gruppen og mote andre) 
• Doppler – og active drag testing med spesifikke mål basert på 

Elite 2 • Konkrete tidsmål på start og vending 
• Stroke efficiency test 
• Klare frekvensmål  
• Individuelle oppgaver 

K1 • Koordinasjon 
• Taklengde/taktelling 
• Samspill/kobling 
• Aldersrelatert høyt teknisk nivå, også i start, vending og undervannsarbeid 
• Rytme/flyt 

K2 • Koordinasjon 
• Taklengde/taktelling 
• Samspill/kobling 
• Evne til å gjøre tekniske oppgaver integrert i utholdenhetstrening 

K3 • Forstå sammenheng tak/tid 
• Drills med høy gjennomføringskvalitet 

K4 • Lære å telle armtak 
• Lære konkurranseregler 
• Kunne 3 drills i alle svømmearter 
• Kunne jobbe oppgaveorientert på stevner 

R • Kunne svømme 100 IM med korrekt teknikk og vendinger 
• God benspark teknikk 
• Basic linje og balanse 

T-gruppe • Teknisk utvikling uten konkurransefokus 

Speed-Up • Allsidig læring av både svømming og andre aktiviteter 

 



 

 

 

 

 

 

3.3 Konsekvenser av målsetning: 

• Vi bør ha flere assistenttrenere.  
• En elitetrener og en hovedtrener (dette er på plass). 
• Trenere som utvikles og er spesialister på hvert nivå (kontinuitet) er ønskelig og noe det skal jobbes mot på sikt. 
• Vi har i dag utnyttet bassengkapasiteten så godt det er mulig. Skal vi få tid til mer i basseng må vi komme til i flere småbasseng 

slik at kursaktivitet flyttes dit. Vi har fremdeles stort behov bedre landtreningsfasiliteter og ser frem til det kommer et 50meters 
basseng i Bærum (Rud). 

• Inspirert og hard jobbing av alle i trenerteamet. Alle må bidra. Hele klubben må være med og bidra. 
• Kvalitet på videregående kurs må fortsatt bedres.  To økter pr. uke på videregående kurs er et klart ønske fra 

konkurranseavdelingen. 

 

4.  Strategi (virkemidler) og tiltak 

a. Organisering av grupper. 

 Klubben har for få utøvere nedover i årsklassene. Vi må øke bredden i bunnen av  

 gjennom å ta inn flere svømmere. For å klare dette må vi opprette flere grupper. Se modell for utbygging av nye grupper (vedlegg 1). 

b. Videreutvikling av kurs. Svømmere som kommer fra svømmeskolen må ha bedre ferdigheter. 

 For å oppnå dette må vi: 

a. Involvere oss i utvikling av kursmateriale og utdanning av instruktører. Dette er et tiltak som allerede er iverksatt. 

b. Øke fra en til to økter pr. uke på videregående kurs. 

c Ytterligere rolleavklaring mellom og hos trenere. Vi bør i større grad jobbe med internutdanning og implementering av utviklingstrapp for 

den enkelte gruppe. Dette for å sørge for at kvalitet og progresjon på den enkelte gruppe er på et ønsket (best mulig) nivå. 

De fleste trenerne skal hospitere hos andre grupper i tillegg til egen gruppe. 

d. Aktivt søke etter ytterligere assistent-trenere for å bedre oppfølging av store grupper. 

e. En utviklingstrapp som legger grunn for internasjonale prestasjoner og en implementering/hverdagskultur som gjenspeiler målsetningen 

hos både trenere og utøvere. 



f. Utdanning, kompetanseheving og eierskap. 

Etterutdanning av trenere. 

Internutdanning/oppfølging av trenere og instruktører. 

Utdanning av utøvere og foreldre. 

 

4.1 Handlingsplan 

 Det skal utvikles en ny handlingsplan da tiltak i eksisterende handlingsplan er oppfylt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Utviklingstrapp 

 

I BSv skal vi ha fokus på å ha teknisk dyktige svømmere i et godt miljø med fokus på utvikling og mestring. Konkurransegruppene skal 

ha et tilbud med trenere og en progresjon som gjør at de kan ha mulighet til å utvikles som svømmere på et høyest mulig nivå. 

Utviklingstrappen er basert på NSFs utviklingstrapp, men er tilpasset klubbens grupper og vår treningsfilosofi. 

Helt enkelt baseres denne på at en følger følgende progresjon: 

 

a. Utøvere skal lære å riktig adferd på trening 

b. Utøverne skal lære teknikk og ha et høyt ferdighetsnivå (og fokusnivå) 

c. Utøvere skal lære å svømme fort 

d. Utøvere skal trene gradvis mer og mer. Med en god opplæring og bakgrunn vil en kunne få høyere utbytte av økt mengde.  

Det bør understrekes at det ikke er et poeng i seg selv å svømme lite, men vi skal ha kvalitet og fokus hele veien og unngå fyllmasse.  

I modellen under kan en se BSVs grupper med antall utøvere, hvor mange det skal bli i løpet av perioden i parentes, alder, 

treningsstadium, ca. km/år, samt krav til trenerkvalifikasjoner og krav for å komme med i gruppe. 



 
4.3  Treningsinnhold 

Disse følger NSF´s utviklingstrapp. Hvordan gruppene er fordelt er går frem av modellen over. 

 

4.4 Testing  

Her benyttes NSF´s testbatteri fremlagt på TLK 2014. Det gjøres også en del laktat-testing på de øverste nivåene. Hver enkelt trener kan også 

sette inn egne tester og standardsett for å evaluere utviklingen på gruppen. 

 

 

Svømmeopplæring		
Antall:	300	
Antall	kurs:	?	
Alder:	6-9	år	
Motorisk	basisopplæring	
VG	kurs	
2	økter	pr	uke	

R-grupper	
Antall:	40	(60)	
Antall	grupper:2(4)	
Alder:	7-10	år	
Motorisk	basisopplæring	
3	økter	pr	uke	
80-150	km/år	

K4		
Antall:	15	(45)	
Antall	grupper:	1(2)	
Alder:	9-11	år	
Basistrening	
4	økter/uke	

250-350km/år	

K3	
Antall:	15	(30)	
Antall	grupper:	1(2)	
Alder:	10-12	år	
Basistrening	
5	økter/uke		
4-600km/år	

K2	
Antall:	15	
Antall	grupper:	1(2)	
Alder:	11-14	år	
Oppbygningstrening		
6	økter/uke	
800-1000km/år	

K1	
Antall:	15	
Alder	13-16	år	
Oppbygningstrening	
7	økter/uke	
12-1500	km/år	

Elite	
Antall:	8-12	
Alder:	15-?	
Elitetrening	
8-9	økter/uke	
1800-2400km/år	
	

Elite	int	
Antall:	4.8	
Alder	15-?	
Elitetrening	
9-11	øker/uke	
1800-3000	km/år	

Bærumsvømmernes	utviklingstrapp	
Grupper	og	progresjon	

Instruktør-utøver	
forhold	1:6	
Instruktørkompetanse
:	VG	instruktør.	Helst	
dligere	svømmer.	

Trener-utøverforhold	
1:10	
Min	Trener	1	
kompetanse	

Trener-utøver	
forhold	1:10	
Min	Trener	2	
kompetanse	

Trener-utøver	
forhold	1:10	
Min	Trener	2	
kompetanse	

	

Trener-utøver	
forhold	1:15	
Min	Trener	2	
kompetanse	

	

Trener-utøver	
forhold	1:15	
Trener	3/Topptrener	
1	kompetanse	

Trener-utøver	
forhold	1:10	
Trener	4/Topptrener	
1	kompetanse	

	

Trener-utøver	
forhold	1:10	
Trener	4/
Topptrener	2	
kompetanse	

	

Krav:		
Fullført	og	bestå 	
krav	VG	kurs	

Krav:	
Oppmøte	
Seleksjon	

Krav:	
LÅMØ-nivå	

Krav:	
ÅM-nivå	

Krav:	
UM-nivå	

Krav:	
3	NM-juniorkrav	

Krav:	
700	FINA	poeng	



 

4.5 Treningsrapportering 

 

Alle grupper skal innlevere treningsrapport. 

Treningsrapport er et excelark med flere faner som er enkel men gir god oversikt. (Vedlegg 4) 

Utøvere på elitegruppen fører rapport i OLT-dagbok. 

Hver trener fører et skjema for å holde oversikt på gjennomført treningsmengde. (vedlegg 5). 

 

4.6 Opplegg for hver enkelt gruppe: 

 
Elite 1 Elite 1 er for utøvere som ønsker å satse mot nasjonalt toppnivå eller internasjonalt nivå. Utøvere forventes å ha særdeles høy motivasjon og god struktur i 

hverdagen slik at de klarer å kombinere svømming på høyt nivå og store treningsmengde med et høyt skolenivå. Dette er en gruppe som driver toppidrett. 
Toppidrett er en livsstil med klare prioriteringer, der en tilrettelegger for å kunne prestere. De fleste utøverne har tilrettelagt skolegang/utdanning eller 
begrenset arbeidstid for å kunne trene og restituere optimalt. 
 
Hovedtrener: 

• Sondre L. Solberg  

Trenere: 

• Ida Sandin 

Krav: 

• 725 poeng 

• 100 % oppfølging av planer 

• Gruppen forventes å følge svømmerinstruks. 

Konkurranser:  

• Nasjonale mesterskap og storstevner, 3-6 internasjonale konkurranser avhengig av nivå, i tillegg til lokale konkurranser. 

Leire: 

• Tilbud om leire i alle ferier avhengig av sesongplan. 2-3 utenlandsleire pr. år. 

Treningstider: 
Se eget vedlegg 
Utstyr 

• Egen plate (gjerne pullkick), korte svømmeføtter, små og store paddles, snorkel, strikk, svamp m.m. 

 

Elite 2 Elite 2 er for unge lovende konkurranseutøvere som ønsker å satse på svømming på høyt nivå. Utøvere forventes å ha særdeles høy motivasjon og god 
struktur i hverdagen slik at de klarer å kombinere svømming på høyt nivå og store treningsmengde med et høyt skolenivå. Dette er en gruppe som driver 
toppidrett. Toppidrett er en livsstil med klare prioriteringer, der en prioriterer for å kunne prestere. Det er et mål at 1-2 utøvere kvalifiserer seg til Elite 1 
gruppen pr. år men dette er vanskelig å planlegge. 
 
Hovedtrener: 

• Ida Sandin  

Trenere: 

•  



Krav: 

• NMJR/UM-krav 

• 100 % oppfølging av planer 

• Gruppen forventes å følge svømmerinstruks. 

Konkurranser:  

• Nasjonale mesterskap og storstevner, 3-6 internasjonale konkurranser avhengig av nivå, i tillegg til lokale konkurranser. 

Leire: 

• Tilbud om leire i alle ferier avhengig av sesongplan. 2-3 utenlandsleire pr. år. 

Treningstider: 
Se eget vedlegg 
Utstyr 

• Egen plate (gjerne pullkick), korte svømmeføtter, små og store paddles, snorkel, strikk, svamp m.m. 

 
 

K1 K1 er en konkurransegruppe for utøvere som ønsker å satse på svømming og aspirerer til å kvalifisere seg for elitegruppen.  
Mål for gruppen er LÅMØ, ÅM og UM.. 
Det forventes god motivasjon, disiplin og et ønske om å utvikle seg som svømmer. 
Hovedtrener: 

• Johan Björkegren 

 Trenere: 

• Karin Tomeckova 

Krav: 

• Oppmøtekrav 95% 

• Gruppen forventes å følge svømmerinstruks. 
 

Konkurranser:  

• JR-NM/UM, LAMØ, ÅM, Nordsjø, BSF med mer. I tillegg tilbud om 2-3 internasjonale stevner (krav), i tillegg til lokale konkurranser. 

Leire: 

• Tilbud om leire i alle ferier unntatt jul. NM-leir eller leir mot svensk stevne i juni (om ikke NM-leir). 

Treningstider:  Se egen oversikt 
Utstyr: 

• Egen plate (gjerne pullkick), korte svømmeføtter, små og store paddles og snorkel 

 

K2 K2 er en konkurransegruppe for utøvere som ønsker å satse på og prioritere svømming som konkurranseidrett. 
Mål for gruppen er primært LÅMØ og ÅM. 
Det forventes god motivasjon, disiplin og et ønske om å utvikle seg som svømmer. 
Hovedtrener: 

• Henrik Wathne 

Trenere: 

•  

Krav: 

• Oppmøtekrav 90% 

Konkurranser:  



• ÅM, LÅMØ, Trøndersvøm,ISM Berlinvmed mer. Tilbud om 2-3internasjonale stevner (krav 99oe gr barneidrettsbestemmelser), i tillegg til 
lokale konkurranser. 

Leire: 

• Tilbud om leire i alle ferier unntatt en. Leir mot svensk stevne i juni  

 

Treningstider: 

Se eget vedlegg 
Utstyr: 

• Egen plate (gjerne pullkick), svømmeføtter, små paddles, 

 

K3 K3 er en konkurransegruppe for utøvere som ønsker å satse på og prioritere svømming som konkurranseidrett. 
Mål for gruppen er LAMØ, samt regionale og nasjonale konkurranser 
Utøvere forventes å ha god disiplin og interesse for å lære mer om svømming. 
Hovedtrener: 

• Hanne Strand 
 

Krav:  
 

• Oppmøtekrav 85% 

• Gruppen forventes å følge svømmerinstruks. 
 

Konkurranser:  

• LÅMØ, Trøndersvøm, Barracuda(?) med mer.I tillegg tilbud om 1-2 internasjonale stevner ), i tillegg til lokale konkurranser. 

Leire: 

• Tilbud om leire i alle ferier unntatt jul. Leir mot svensk stevne i juni. 

 
Treningstider: 
Se eget vedlegg. 
Utstyr: 

• Egen plate (gjerne pullkick), korte svømmeføtter, små paddles 

 

K4 K4 første konkurransegruppe for utøvere som ønsker å prøve seg med satsing på svømming som konkurranseidrett, 
Mål for gruppen er primært regionale og lokale konkurranser 
Utøvere forventes å ha god disiplin og interesse for å lære mer om svømming. 
Hovedtrener: 

• Rebecca Karlsson 

Trener: 

• - 

Krav:  

• Oppmøtekrav 80% 

• Gruppen forventes å følge svømmerinstruks. 

Konkurranser:  

• Lokale og regionale konkurranser. 

Leire: 



• Tilbud om leire i alle ferier unntatt jul. Leir mot svensk stevne i juni. 

 
Treningstider: 
Se eget vedlegg. 
Utstyr: 

• Egen plate (gjerne pullkick), korte svømmeføtter, små paddles 
 

 

T T-gruppene er breddesporet i Bærumsvømmerne. Gruppen er for svømmere som ønsker å trene, men ikke satse i samme grad som på K-gruppene. Disse 
har også tilbud om stevner, men ikke alle som K-gruppene får. Det er mulig å gå fra T-grupper til K-grupper dersom ønske om økt satsing og utøver har et 
nivå som tilsier at en vil kunne passe inn. 
Trenere: 

• James Counsell 

Krav: 

• Ingen spesielle, men for å henge med på gruppen bør man trene minimum 2 ganger pr uke og gjerne alle 3 øktene. 

• Utøvere forventes å forholde seg til svømmeinstruks. 

Konkurranser:  
T-svømmere får tilbud om å delta i konkurranser, det er frivillig å være med på dette. Enkelte konkurranser er forbeholdt K-gruppene som spissingstiltak, 
men konkurranser som Trøndersvøm og de fleste nasjonale konkurranser er åpen for alle. En kan i prinsippet også delta på mesterskap der en har krav 
(NM etc), men det forutsettes da at en er godt forberedt og har noe der å gjøre. 
Treningstider: 
Se eget vedlegg 

Utstyr: 

• Alle bør ha egne plater, zoomers, paddles og evt. snorkel 

 

Speed Up Gruppen er for utøvere som ikke ønsker å satse på konkurransesvømming, men som liker å trene svømming og drive med forskjellige  vannaktiviteter som 
vannpolo og stup 
Trenere: 

• Amanda Essebo 

 

R R-gruppene er de første treningsgruppene for yngre utøvere som kommer rett fra kurs. Innhold beskrives i klubbens utviklingstrapp, men består i hovedsak 
av fortsatt teknikkinnlæring og begynnende trening. Utøverne skal også lære disiplin og gode vaner.  
Gruppene har tre treninger pr. uke. For best læring er det ønskelig med oppmøte på alle tre. 
Gruppene fordeles i baner etter nivå for å få mest mulig homogene grupper. 
Trenere for gruppene: 
Hovedtrener:  Magnus Bru/Rebecca Karlsson/Ivan Miloradovic 
Ass.trenere:   
Krav for opprykk til R-grupper: 

• Innstilling fra kurs.  

Konkurranser: 

• Rekruttkonkurranser, etter hvert noe lokale approberte stevner. 

Treningstider: 
Se eget vedlegg 

Utstyr: 

• Alle utøvere skal ha svømmeføtter (korte) og gjerne egen bensparkplate. 

 

 



 

 

 

 

 

4.7 Treningstider: 

Oversikt over treningstider finnes på våre hjemmesider www.barumsvommerne.no . 

 

 

 

4.8 Terminliste: 

Terminlister vil ligge på våre hjemmesider og sendes ut til utøverne på de 

respektive grupper. Eksempel på terminliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.barumsvommerne.no/


4.9    Eksempler på planer 

 

Hver gruppe skal ha sin egen terminliste, basert på klubbens  

hovedterminliste. Se hovedterminliste (vedlegg 3). 

Hver gruppe skal ha en årsplan. Eksempel på årsplan. 

 

Årsplan 2014-2015

Navn Gruppe MD/2400

Mål

Sesong 2014-2015

Makro Summeringer

Uke

Varighet 47

Meso 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(Uke) Uke	33-35 36-39 40-42 43-45 46-47 48-50 51-4 5-7 8-10 11-12 13-15 16-19 20-22 23-25 26-27

Varighet(u) 3 4 3 3 2 3 6 3 3 2 3 4 3 3 2 47

Beskrivelse Oppbygning Ressurs	1 Ressurs	2 Kvalitet Taper Oppbygning Ressurs	1 Ressurs	2 Kvalitet Taper Oppbygning Ressurs	1 Ressurs	2 Kvalitet Taper

Hovedkonk

Konk/akt

Høstleir,Pol

en/OI/SSP UO,LO NMJR BO Samling,Stevne Vinterleir IS NMK Påskeleir BSF Aq,Calella NML

2425

Snitt	km/u

KM 95 230 180 150 75 120 350 180 150 75 130 240 190 180 80 2425

Fokus F,T,K,B F,T,AEC,H,B F,	AEC,ANC AP,ANP,B;ExPANP,H,B F,T,K,B F,T,AEC,H,B F,	AEC,ANC AP,ANP,B;ExPANP,H,B F,T,K,B F,T,AEC,H,B F,	AEC,ANC AP,ANP,B;ExPANP,H,B

Forkortelser F=fitness

MS=max	

styrke

ExS=	

Eksplosiv	

styrke+	

spesifikk

AEC=aerob	

kapasitet H=hurtighet

ANC=	

Anaerob	

kapasitet

AP=Aerob/	

anaerob	

overgang

ANP=	

Anaerob	

toleranse T=teknikk

K=	

koordinasjo

n

B=	

bevegelighe

t

1.	makrosykus 2.makrosyklus 3.makrosyklus

33-47 48-12 13-27

15	uker 17	uker 15	uker

NMJR NMK NML

730 875 820

48,67 51,47 54,67



Eksempel på Makroplan: 

 
 

 

 

Plan	for	første	makrosyklus	2014-2015

Gruppe	1	D/MD/2400

Uke 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Varighet(u) 15

Beskrivelse

Konk/leir Oppstart	hj Temasaml Høstl	polen OI-Open Svenska	Sims Lambert	O Nordsj/UO NMJR

KM 735

Km/u 20 30 45 50 50 60 70 70 60 50 60 50 45 40 35 735

T

Fokus F,T,K,B F,T,AEC,H,B F,	AEC,ANC AP,ANP,B;ExP ANP,H,B

Forkortelser F=fitness

MS=max	

styrke

ExS=	

Eksplosiv	

styrke+	

spesifikk

AEC=aerob	

kapasitet H=hurtighet

ANC=	

Anaerob	

kapasitet

AP=Aerob/	

anaerob	

overgang

ANP=	

Anaerob	

toleranse T=teknikk

K=	

koordinasjo

n

B=	

bevegelighe

t

75155

3

Oppbygning Kvalitet

2

Taper

95

4

Ressurs	1 Ressurs	2

3

230 180

3



Hver gruppe skal ha en ukeplan. Eksempel på ukeplan: 

 



4.10 Instrukser for svømmere, trenere og foreldre 
Utøvere Trenere Foreldre 

Være punktlige.  
Det vil si å komme til oppsatt tid og være ferdig dusjet/skiftet og klar når treningen skal 
begynne. Det er IKKE akseptabelt at utøvere haler ut tiden i garderoben eller på kanten. 
 
Høre nøye etter når trener snakker og konsentrere deg om å gjøre oppgaver riktig. Ikke 
slutt å prøve selv om du ikke får det til med en gang. 
 
Følge starttider, starte nøyaktig når en skal. 
 
Ha utstyr i orden og klart på kanten når treningen begynner. 
 
Ha med vannflaske og noe mat å spise rett etter trening. 
 
Respektfull oppførsel ovenfor trenere og andre utøvere. Mobbing av andre er totalt 
uakseptabelt. 

 

Full innsats både på land og i vann. Landtrening regnes som like verdifull som 
svømmetrening. 
 
Fokus/konsentrasjon. Dere må være fokusert for å bli bedre. Kjenn etter hva du gjør og 
prøv å bli bedre. Ingen snakking/masing under instruksjon eller når dere skal være 
fokusert i trening. 
 
Øvelser skal gjennomføres som beskrevet. Det er greit om man ikke får noe til, men det 
er ikke greit å la være å prøve. Øvelse gjør mester. 
 
Positiv innstilling og godt humør. Dere som utøvere har også ansvar for å skape trivsel. 
 
Bidra aktivt til at treningen blir bra for deg og de andre og at den blir gjennomført til 
planlagt tid. 
 
Treningen er ferdig når tiden er over. Dersom dere somler og er udisiplinerte kan 
treningen ta lenger tid enn planlagt. Dere må beregne 15 min etter trening til tøying. 
 
Konsekvenser ved brudd på svømmeinstruks: 
 
Ved brudd på instruks vil en utøver få advarsel. 
Ved gjentatte brudd vil svømmer kunne bli sendt opp på land, evt sendt hjem. 
Ved vedvarende problem vil foreldre bli kontaktet. 
 

Punktlighet. Være i tide. Forventes dette av utøvere må trenere selv være det. 
Forberedt. Program og opplegg til hver trening skal være forberedt på forhånd. 
Målrettet. Trenere skal jobbe mot de mål som er for gruppen og klubben. 
Konsekvent og bestemt, men det er et mål å ha disiplin med et smil. 
Respektfull. utøvere skal møtes med respekt og ingen utøver skal skjemmes ut i påsyn 
av andre.  
Ved disiplinærproblemer tas det aktuelle problem først med utøveren på tomannshånd.  
Dersom dette ikke fungerer kontaktes utøvers foreldre og SS informeres skriftlig og 
muntlig. Ingen utøver kan utestenges eller flyttes fra en gruppe uten at ovenstående er 
gjennomført. 
Informativ. Treneren skal sende ut nødvendig info regelmessig og i god tid. 
Tydelig. Trenere skal være tydelige og konsekvente i sin kommunikasjon. 
Aktiv og engasjert. feedback til alle, aktivt oppmuntrende men også konfronterende. 
Selger. En del av jobben er å informere, motivere og selge ”budskapet” til utøverne. 
1 til 1 samtaler skal gjennomføres minst 1 gang per halvår. 
Lagbygger. Trener skal jobbe aktivt for å skape tilhørighet, trivsel og et godt sosialt miljø. 
Derunder påvirke foreldrekontakt til sosiale arrangementer.  
Registrering og dokumentasjon. Oppmøte i gruppene skal registreres og 
videreformidles til SS og daglig leder.  
Mobiltelefoner, annet elektronisk utstyr, aviser skal normalt ikke benyttes av trener 
under trening. 

 

Foreldre forventes å bidra til at utøverne kommer i tide til treningene. 
 
Foreldre forventes å sette seg inn i svømmeinstruks og følge med på info fra klubben slik 
at en på en best mulig måte samarbeider med klubben for at svømmeren skal få mest 
mulig ut av treningen. 
 
Foreldre skal ikke involvere seg i trening og skal heller ikke kontakte trener under 
treningen. Ta gjerne kontakt etter trening eller på mail. Telefoner bes gjort på dagtid. 
 
Foreldre forventes å være støttende og heiende, men det er i utgangspunktet trenere 
som skal følge opp utøveren under stevnet mht det sportslige. 
 
Foreldreinnsats er påkrevet for å drive et idrettslag. Vi må ha hjelp til å arrangere egne 
stevner og må også ha en foreldrekontakt pr gruppe. 
 
Lurer dere på noe er det mulig å kontakte klubbens ansatte og spørre dem direkte. 
Dette kan være oppklarende. Ved uenighet – snakk med den det gjelder, ikke om… 
 
Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem, men er du med følger du 
klubbens regler. 
 
Engasjer dere, men husk at det er barna, ikke dere som driver idrett. 
 
Respekter treneren og dennes arbeid og anerkjenn denne ovenfor barna dine. 
 
Lær barna god oppførsel og folkeskikk og gå foran som gode eksempler. Dere skal støtte 
deres barn, men ikke være blind for at de også kan ha feil. 
 
Lær barna å takle både motgang og medgang. 
 
Motiver barna til å være positive på trening. 
 
Vis god sportsånd og respekt for andre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.         Evaluering 

 

Sportslig plan skal evalueres 2 ganger årlig. Medio august og medio januar. I tillegg fortløpende oppfølging på trenermøter. 

 

6.  Relevant litteratur og nettsider 

 

1. Svømmetrening, 2004, Madsen/De Faveri 

2. Science of winning, 2000, Olbrecht 

3.  Swim coaching bible 1 og 2, 2001/2012, Hannula/Thornton 

4. Swimming fastest, 2003, Maglischo 

5. www.svomming.no 

6. www.simma.nu 

7. www.swimvortex.com 

8. www.swim.ee 

9. www.goswim.com 

10. http://www.usaswimming.org  

11. www.swimswam.com 

12. www.goswimtv.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svomming.no/
http://www.simma.nu/
http://www.swimvortex.com/
http://www.swim.ee/
http://www.goswim.com/
http://www.usaswimming.org/
http://www.swimswam.com/
http://www.goswimtv.com/


7. Vedlegg 

Vedlegg 1 

BSV gruppestruktur 2014-2016. Denne får vi ikke utviklet videre før vi får mer bassengtilgang. 

 



Vedlegg 2 

 

Rolleavklaring trenerteam: 

Sportslig leder og elitetrener Trener Elite 1 

Overordnet sportslig ansvar 

Ansvarlig for treningsfilosofi 

Ansvarlig for treneransettelser 

Ansvarlig for sportslig plan, utviklingstrapp, 

strategi 

Kontakt mot styre 

Ansvarlig for utdanning utøvere og foreldre 

Delansvarlig for bestilling reiser(fly) 

Ansvarlig for aktivitetsbudsjett 

Hovedtrener Ansvarlig for trening E2 

Ansvarlig for oppfølging trenere 

Ansvarlig for overgang mellom kurs og 

trening 

Delansvarlig sportslig plan og 

utviklingstrapp 

Ansvarlig for å teste og plassere nye 

svømmere i klubben 

Ansvarlig for bestilling av kost og logi 

Delansvarlig for bestilling av reiser 

Ansvarlig for treningstider og terminliste 

Ansvarlig for temasamlinger  

Ansvarlig for internstevner  

Breddeansvarlig Ansvarlig for strategi, planlegging og 

gjennomføring av Masters, Open water, T-

grupper, Speed Up  

 

Rekruttansvarlig Ansvarlig for å planlegge og gjennomføre 

aktiviteter på våre R-partier 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1,2,3,4-trener (deltid) Ansvarlig for planlegging og gjennomføring 

av aktiviteter på K-grupper 

Ansvarlig for foreldrekontakt på respektive 

gruppe 

Assistenter (timebasis/deltid) 3-5 assistenter på K2,3,4 og R 



Vedlegg 3; Treningsrapportskjema 

 

Uke: 32           

Utøver:             

Dag sv. meter timer alt. i t. søvn Karakter Kommentar til treningen (gode tider div.): 

Man am             

Man pm             

Tir am             

Tir pm             

Ons am             

Ons pm             

Tors am             

Tors pm             

Fre am             

Fre pm             

Lør am             

Lør pm             

Søn am             

Søn pm             

Sum 0 0 0 0,0 #DIV/0!   

Antall økter i vann 0         

Antall økter på land   0         

Antall økter totalt   0         

Totalt antall timer trent 0       



 

Vedlegg 4 

Oversikt over gjennomført trening 

 

MAKRO Stine	Lise Emilie Majken Jakob Thomas Maria Stine Tomoe Ingeborg Hedda

1 971650 818000 981100 683025 778450 842925 462775 756859 633900 233450

2 681200 580875 954450 670725 592005 615600 428075 717900 662025 294350

3 685200 322900 677134 388650 190952 321325 162525 524800 469900 82500

Sum 2338050 1721775 2612684 1742400 1561407 1779850 1053375 1999559 1765825 610300

Snitt	uke 49118,6975 36171,7437 54888,3193 36605,042 32802,6681 37391,8067 22129,7269 42007,542 37097,1639 12821,4286

%plan 0,86916357 0,68733533 0,92812931 0,76927152 0,81535614 0,92942559 0,50521583 0,9590211 0,92210183 0,41658703

Gjført	2015-2016 2574550 2235175 2803525 1754725 1745100 2144850 1800950 1790000 1250000

%2015-2016 0,90813929 0,77030881 0,9319282 0,99297611 0,89473784 0,82982493 0,58489964 1,11707207 #DIV/0! 0,48824

Uker	m	sykd 6 11,5 2 7(?) 2 18 2 2,5 ?

(kun2017)

Forslag	17-18 2600000 2400000 2800000 2100000 1800000 2000000 2200000 2000000

%	økning 1,11203781 1,39391035 1,07169485 1,20523416 1,01132118 1,89865907 1,1002426 1,13261507


