
 

  

Velkommen til BSV 
Slik gjør vi det i Bærumsvømmerne 

 

 



 

 

Kjære BSV-medlemmer, foreldre og trenere 

Her finner du en oversikt over hva vi er opptatt av på trening, i konkurranser og hvordan vi 
oppfører oss mot hverandre for å skape et godt miljø hvor det er rom for alle – og alle er 
velkomne.  

Vi har flere satsningsområder i klubben, svømmeopplæring og toppidrett er to viktig 
områder, men det er også viktig at de som bare ønsker å trene svømming har et godt tilbud.  

Klubben bruker mye resurser for å tilrettelegge forholdene slik at gode resultater skapes for 
den enkelte utøver på det nivået de er på. I dette ligger det en del forpliktelser og store 
muligheter – både for klubben, trenerne, svømmerne og dere som foresatte.  

Kommunikasjon og samarbeid er viktig for at vi skal nå våre mål. Vi har også stort fokus på å 
styrke felleskapet, både på trening og i konkurranser. Vi jobber hardt for å skape vinnere på 
alle nivåer – om det er sportslig, sosialt eller på individuelt nivå.  

Denne veilederen skal gi en trygghet for utøvere, foreldre, trenere og ansatte i forhold til hva 
vi står for og hvem vi er.  
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Vår visjon: 

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

Dette er vår oppnåelige drøm som vi aldri skal slutte å strekke oss mot. Den skal være 

retningsgivende og forankret/kjent i alle ledd i Bærumsvømmerne I Bærumsvømmerne skal vi alle 

være olympiere, enten ved at vi kvalifiserer oss for OL eller deltar i nasjonale mesterskap, stevner, er 

trener eller instruktør eller utvikler klubben gjennom ledelse og styret. Å væren en olympier betyr å 

være godt forberedt, jobbe systematisk og målrettet. I Bærumsvømmerne skal vi være forbilder for 

hverandre. Selvfølelse utvikles gjennom løpende forbedringer. Samhold og tilhørighet er en 

nødvendig forutsetning for av vil skal lykkes. Det krever åpenhet ovenfor hverandre. Vi skal tørre å si 

fra 

 

Våre Mål:  
• Gi et bredt tilbud – både til de som ønsker å drive med konkurranseidrett og de som 

ønsker å trene svømming 
• Legge til rette for å utvikle toppidrettsutøvere 
• Vi skal ha et godt sosialt og trygt miljø for alle medlemmer 

 



 
 

 

 

Våre nøkkelord for å nå målene 
Inkluderende: Hos oss betyr det å inkludere og få alle til å føle seg som en del av BSV-
familien. Vi skal virkelig sette pris på hverandre, og engasjere oss for andre. For å få til dette 
må vi tåle forskjeller. Det betyr også at vi skal respektere andres meninger. Vi skal unne 
hverandre glede over fremgang, selv om den ikke er vår egen. 
 
Profesjonell: Hos oss betyr profesjonell at vi er seriøse og målrettede. Vi skal være 
ansvarsfulle og ha en klar formening om det vi driver med. Alle kan være dedikert til å få til 
videre utvikling, både som individ og gruppe. For den toppidrettssatsende betyr profesjonell 
det å være en 24-timersutøver med kunnskap om idretten.   
 
Sulten: Hos oss betyr sulten å være offensive og alltid søke forbedring. Vi skal fremstå som 
krigere. Vi skal gjøre mer av det som gir oss den indre driven til å yte litt ekstra. Viking! 
 
Ekte: Hos oss betyr ekte å følge regler for en ren idrett. Når alle bidrar til en klubb som er 
bygget opp på en ekte måte, stiller alle opp på arrangementer, dugnader og stevner. Vi 
svømmer etter reglene, og er ærlig mot oss selv og andre. En ærlig utøver har ekte 
kjærlighet for svømming! 
 



 

 
Utøveren 
Vi ønsker å utvikle selvstendige utøvere som er opptatt av mestring og som bidrar til et godt miljø for 
alle i klubben. Gjennom et allsidig og profesjonelt treningstilbud til alle grupper, uansett om du er 
konkurranseutøver eller treningsutøver skal du som få mulighet til å utvikle deg som svømmer og 
evne til å mestre svømming som sport. 



Mestring 
Vi er opptatt av å møte utøvere på det nivået de er på til enhver tid. Trening skal legges til rette slik 
at du oppnår mestring. Gjennom mestring kommer motivasjon, selvtillit og glede over å trene 
svømming. Det er viktig at du opplever mestring og at det er nok utfordringer til at du ønsker å ta det 
et steg videre. Du skal ha mye å se frem til, nye ting du ønsker å mestre etter hvert som du blir eldre. 
Går du på konkurransegruppe er det viktig at du møter til flest mulige treninger, slik at du utvikler 
deg videre. Ønsker du å gå på en treningsgruppe står du friere i forhold til antall treninger, men 
tilbudet skal likevel være bra for deg som utøver.  

Selvstendighet:  
Som utøver i BSV skal du få utfordring og muligheter til å utvikle deg til å bli en selvstendig 
idrettsutøver og person. Det er du som er ansvarlig for din egen utvikling og valgene du tar på veien 
skal du eie selv.  
 
Tilhørighet 
I Bærumsvømmerne skal du kunne være deg selv. Du skal kunne være ærlig og si din mening, uten å 
såre andre.  Du skal være inkluderende mot alle som er med på trening og konkurranser og du skal 
kunne si i fra og være med på å motarbeide mobbing. Vi har alle et ansvar for at vi har det trygt og 
bra i klubben. Det er viktig at du kan glede deg over at 
andre presterer bra og at vi oppmuntrer hverandre til 
å søke utfordringer og oppleve mestring. Er du med på 
konkurranser er det lov å heie på hverandre – vi er et 
lag selv om vi holder på med individuelle idretter. Din 
utvikling som utøver kommer i samarbeid med andre, 
både trener, utøvere og foreldre.  

Vi utfordrer deg til å: 

• Være fokusert på egen trening og utvikling 
• Være presis og høre etter når trener snakker 
• Gjør ditt beste og vær tålmodig - til slutt kommer 

mestring og fremgang 
• Være raus med ros og omsorg for andre – vis respekt  
• Bidra aktivt til at treningen blir bra 

 

Treneren 
Som trener skal du oppfordre og legge til rette for at svømmere følger Bærumsvømmernes verdier 
og spilleregler. Du har ansvar for at utøverne får et sportslig og sosialt godt tilbud. Gjennom trening, 
individuell veiledning og oppmuntring skal svømmerne oppleve mestring og glede over å trene. Du 
skal også være bevist at du er forbilde for yngre utøvere og ta ansvar deretter. 

Som trener skal du bidra til:  

• At svømmerne opplever mestring, selvstendighet og tilhørighet 
• Positive erfaringer med trening og konkurranser 



• Et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap 
• Hjelpe og veilede utøvere når de skal velge konkurranse eller treningsgruppe 
• God kommunikasjon og samarbeid med andre trenere, ledere og foreldre 

Retningslinjer for trenere: 

• Vær et godt forbilde 
• Møt presis og forberedt til hver trening 
• Vær bevist på at du er veileder, motivator og inspirasjonskilde 
• Vær målrettet – jobb mot målene som gruppen og klubben har satt 
• Vær respektfull for svømmere og andre – vis god sportsånd 
• Gi god og målrettet informasjon jevnlig 
• Vær tydelig og konsekvent – gjør du unntak for noen, må det være velbegrunnet og oppleves 

rettferdig 
• Bli kjent med utøveren, deres mål med treningen og deres opplevelse av den 
• Vær aktiv og engasjert – gi tilbakemeldinger til alle, oppmuntrende og raus med ros, men 

også utfordrende. 
• Ha jevnlig samtaler med svømmerne – minst 1 gang per halvår. 
• Utfordre utøverne og gruppen til å nå nye mål og utvikle ferdigheter 

Innhold i treningen 

• Lag en målrettet plan 
• Progresjon i mestring og ferdigheter 
• Gi utøverne nye utfordringer 
• Effektiv organisering 
• Saklig og presis informasjon 
• Kreative løsninger 

Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon innad i treningsgruppen og på tvers av grupper/ 
avdelinger der dere må dele informasjon. 

Foreldre: 
Vi ønsker engasjerte foreldre som er interessert i barnas aktiviteter og som er med barna på trening 
og konkurranser. Mange av aktivitetene er basert på frivillighet – enten ved at vi bidrar i styrearbeid, 
som foreldrekontakter, lagledere eller ved å stille på dugnad.  

Dugnadsinnsats kan være å stille opp når vi arrangerer Bærum Open, BSV-cup – kakebaker, tidtaker 
eller andre oppgaver. Det kan også være at vi trenger frivillige ledere når vi reiser på tur til 
forskjellige stevner og leirer som hjelper til med matlaging og organisering.  

Vi ønsker foreldre som er inkluderende og som fokuserer på gruppen fremfor enkeltindividene. Bli 
med på aktiviteter, bidra der det er behov. Ved å hjelpe og oppmuntre andres barn er du med på å 
skape et godt miljø. 



 

Bærumsvømmernes Foreldrevettregler 

• Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av BSV, men er du med følger du 
Bærumsvømmernes regler 

• Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett, ikke du 
• Respekter trenerens arbeid – anerkjenn han/henne overfor barna 
• Lær barna folkeskikk – gå foran med et godt eksempel 
• Motiver barna ved å være positiv på og til trening 
• Vis god sportsånd og respekt for andre 
• Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om 
• Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! 

 

Miljø 
Bærumsvømmerne jobber kontinuerlig med å skape et godt og inkluderende miljø som 
skaper glede, entusiasme, tilhørighet og utvikling. Det er viktig å utvikle seg sammen med 
andre. Ved å vise trygghet og respekt for hverandre gjør vi hverandre gode.  

Vi er stolte av klubben vår. Ha på deg Bærumsvømmer-tøy synlig, og husk at det forplikter! 
Vi ønsker å være synlige på en positiv måte! 



 

Slik skaper vi et godt miljø: 

• Vi hilser på hverandre når vi møtes 
• Vi oppmuntrer alle – alle er en del av samme lag. Når en lykkes drar de andre med 

seg. 
• Vi er åpne og ærlige mot hverandre, gir og mottar tilbakemeldinger 
• Vi viser glede  
• Vi respekterer reglene for foreldre, trenere og svømmere.  
• Vi holder det ryddig rundt oss og hjelper hverandre med 
• Vi tar opp konflikter med den det gjelder og baksnakker ikke 
• Vi utvikler vennskap 

 

Organisering av klubben 
Årsmøtet er klubbens øverste organ. Styret har ansvar for at klubben etterlever det årsmøtet 

bestemmer. Styret blir valgt på årsmøtet som avholdes i mars hvert år. Daglig leder har ansvar for de 



økonomiske forholdene, og Sportslig leder har det sportslige ansvaret. 

 

Nøkkelpersoner: 
Posisjon Navn E-post 
Styreleder Margrete Smith styreleder@barumsvommerne.no 
Daglig leder  Åsa Essebo asa@barumsvommerne.no 
Vannglede/kursansv Victoria Corbett victoria@barumsvommerne.no 
Kursansvarlig - innhold Audun Eiriksson kurs@barumsvommerne.no 
Administrasjon/ info Hege Qvigstad Eek hege@barumsvommerne.no 

 

Trenere: 
Posisjon Navn E-post 
Sportssjef og elitetrener Sondre Solberg slxjazz@icloud.com 
Hovedtrener + Elite 2 Ida Sandin ida@barumsvommerne.no 
Ansvarlig trener K1 Johan Bjørkegren bjorkegren.johan@gmail.com 
Ansvarlig trener K2 Henrik Wathne hwathne54@gmail.com 
Ansvarlig trener K3 Hanne Strand hanne_90@hotmail.com 
Ansvarlig trener K4 + R1 Rebecca Karlsson rebeccakar@hotmail.com 
Ansvarlig trener R-gruppene Magnus Bru magnus@barumsvommerne.no 
Ansvarlig trener T-gruppe James Counsell counselljamesmr@yahoo.co.uk 
Ansvarlig trener Speed Up Amanda Essebo amanda@barumsvommerne.no 
Trener R5 Ivan Miloradovic ivan035mail@gmail.com 

 

 

 

 



Trening og konkurransegruppene 
Vi har totalt 18 treningsgrupper. Disse er delt inn etter alder, ferdigheter og ambisjoner.  

Inndelingen på konkurransegruppene (Elite – K4) avgjøres av trener, i samarbeid med hovedtrener og 
sportslig leder. Endringer i gruppene gjøres normalt rundt oppstart i august, men mindre endringer 
kan gjøres i løpet av året.  

I de yngre gruppene legger trenerne mer vekt på utvikling av teknikk og mestring av ferdigheter i 
vannet. Etter hvert når barna mestrer mer, øker treningsmengden og utholdenhetstrening blir 
viktigere.  

 

 

Elite 1 og 2 
Elite 1 består av seniorsvømmere over 19 år. Elite 2 er for juniorsvømmere under 19 år. Det er krav 
om NM-deltagelse. For utøvere som satser på nasjonale mesterskap og internasjonale konkurranser.  

Konkurransegruppene 
K1, K2, K3 og K4 er konkurransegrupper for utøvere fra 10 år og oppover. Gruppene deles i stor grad 
etter alder, men også etter nivå og ferdigheter. Deltar på approberte stevner. Mål for gruppene er 
Landsdelsmesterskap, Årsklassemesterskap og NM for de eldste gruppene.  Det er krav om oppmøte 
for å delta i disse gruppene.  

R-gruppene 
Gruppene deles i stor grad opp etter alder, men også etter nivå og ferdigheter. Når man er klar for en 
ny gruppe, så får man et tilbud om man ønsker å gå opp en gruppe. Etter å ha trent på R-gruppene vil 
man få tilbud om konkurransespor eller breddesporet.  For å komme inn i konkurransegruppene må 
man ha bra oppmøte, samt motivasjon og et ønske om konkurrere.  

T1 og Speed Up 
Dette er breddesporet til BSV. På T1 er deltagerne fra 13 år og oppover, flere har vært 
konkurransesvømmere tidligere.  De har et ønske om å trene, men ikke konkurrere. På Speed Up er 
de litt yngre. Her er det fokus på det sosiale og på svømming og alternative aktiviteter i vann.  



Terminliste og stevner 

Terminliste 
Hvert år utarbeider klubben en terminliste over alle gruppenes aktiviteter. Denne finner du på 
www.barumsvommerne.no og sendes ut med e-post til alle i klubben.  

Rekruttstevner/ uapproberte stevner 
Rekruttstevner er for utøvere under 10 år og de som nylig har startet med svømming som idrett. På 
disse stevnene får alle premier, og man blir ikke disket. Dommerne er tilstede for å veilede barna. 

Approberte stevner 
For å kunne delta på åpne approberte stevner må utøverne fylle 10 år i inneværende år. På disse 
stevnene blir man vurdert ut fra konkurranseregler for hver svømmeart, og man kan også bli 
diskvalifisert. Det er som regel 1/3-premiering for årsklassene fra året de fyller 11 og eldre. Klassene 
10, 11 og 12 år får deltakerpremie.   

Deltakelse på stevner 
Når Bærumsvømmerne drar på stevner, så koster dette klubben 100,- per start per utøver på 
approberte stevner, og 100,- per utøver for rekruttstevner. Dette er inkludert i treningsavgiften man 
betaler hvert halvår.  

Totalt utgjør dette et stort beløp, og det er derfor viktig at utøverne ikke melder seg på øvelser de 
ikke ønsker å svømme.  Klubben er strenge med at utøvere som drar hjem uten å svømme alle 
øvelser de er påmeldt må dekke denne kostnaden selv – unntaket er selvfølgelig hvis du blir syk eller 
skadet under stevnet. 

 

http://www.barumsvommerne.no/


Påmelding til stevner, leir og turer er bindende 
En påmelding er alltid bindende. Kan man av ulike årsaker ikke delta på stevnet, så får man refundert 
det klubben får tilbakebetalt. Når vi er på reise – enten leir eller stevne – forskuddsbetaler BSV store 
deler av kostnadene, og bidrar også økonomisk til at gruppene kan reise på tur. Klubben har ikke 
egen reiseforsikring for utøverne, og hver utøver må ha egen reiseforsikring.  

Reisestevner og leire betales som regel via tryggivann.no når man melder seg på stevner.  Deltagelse 
på stevner er inkludert i treningsavgiften, mens overnatting/ mat dekkes av den enkelte.  Klubben 
sponser mye på leirer og stevner med overnatting for alle konkurransegrupper, men det er alltid 
egenandel.  

Rutiner ved påmelding 
 

• Trener sender ut invitasjon med svarfrist til sin gruppe 
• Svømmere/ foreldre diskuterer hva svømmer ønsker å svømme og sender tilbake til trener 

innen fristens utløp, og melder seg på via tryggivann.no eller til trener.  
• Trener ser igjennom ønsker og gjør evt justeringer. Trener har siste ord på hva svømmer bør 

delta på og sender inn samlet påmelding fra sin gruppe til trener som legger inn i 
stevnesystemet Victoria. 

• Man skal få en bekreftelse fra trener på hva man er påmeldt, slik at foreldre/svømmer kan 
sjekke at dette er riktig. 

• En av trenerne samler alle påmeldinger fra klubben, legger det inn i riktig format og sender 
det til arrangør på arrangørens frist. (Merk at vår internfrist ofte ligger en uke før filen sendes 
over). 

Når trenere/foreldre oppdager feil skal det meldes til hovedtrener som tar kontakt med arrangør for 
å ordne opp i dette som talsmann for klubben. 

Svømmere kan ikke delta på andre stevner enn det som står i terminplanen.  

Foreldre skal ikke ta kontakt med arrangør for endringer, påmeldinger eller etteranmeldinger. Det 
skal alltid gå via trener. 

 



Dugnadsinnsats 
For at BSV skal ha en sunn økonomi, så er vi helt avhengig av hjelp fra foreldre - og av og til også 
utøvere.  

Dugnad egne arrangement 
I forbindelse med avvikling av egne stevner trenger vi hjelp fra foresatte. Oppgaver kan være 
tidtaking, rigging og rydding, kafeteria, sekretariat, inngang og levering av mat. Foresatte får beskjed 
når stevnet nærmer seg og melder seg til oppgaver den enkelte kan hjelpe med. Det forventes at alle 
bidrar uansett om egne barn deltar eller ikke.  

Vi arrangerer flere stevner hvert år som vi trenger hjelp til: 

• BSV-rekrutten – våren 
• Bærum Open – fredag – søndag første helg i desember 
• BSV-cup (internt stevne) - fredag i juni og fredag i desember 
• Noen år arrangerer vi også NM, ÅM, LÅMØ eller andre nasjonale konkurranser 

Andre dugnader: 
Bærumsvømmerne er etter hvert blitt en profesjonelt drevet svømmeklubb med flere ansatte. 
Likevel er store deler av driften basert på frivillig innsats fra foresatt, og hvert enkelt bidrag er viktig 
for at arbeidet skal bli så enkelt og hyggelig for hver familie.  

Vi har hvert år andre dugnadsoppgaver enn bare stevnearrangering. Dette er blant annet: 

• Salg av julekalender – november/desember hvert år 
• Søppleplukking for kommunen – mai/ september 
• Reiseleder – løpende og ved behov 
• Styreverv og komiteverv – løpende 

 



Våre informasjonskanaler 

E-post: 
All kommunikasjon i forbindelse med stevner, leirer, dugnad osv skjer via e-post. Det meste av 
informasjonen kommer fra gruppetrener som sender ut ukentlige e-poster. Det hender også at det 
går ut e-poster fra administrasjonen og hovedtrener. Forhold dere til gruppetrener, som henviser 
dere videre hvis det er andre i klubben dere trenger kontakt med. Husk å lagre treners e-post og 
telefonnummer. 

Hjemmeside – www.barumsvommerne.no 
Bruk denne hyppig – her legges terminplaner, kontaktinfo osv fortløpende ut. 

 

Facebook og instagram 
Her kommer det flere små oppdateringer jevnlig om hva som skjer i klubben. Lik vår side og følg oss 
på instagram. 

 

http://www.barumsvommerne.no/


Svømmetrening 

Tid i vannet 
Svømming er en idrett hvor man må være mye i vannet for å bli god. Konkurranse- og rekruttgrupper 
trener derfor mye, selv i starten av svømmekarrieren. Vi varierer treningen, så godt det lar seg gjør 
og vi trener også mye på land med både styrke, smidighet og utholdenhet.  

Teknikk 
God teknikk er viktig! Vi bruker mye tid på å utvikle hver enkelt utøvers teknikk – på å lære og 
videreutvikle denne. Teknikken under vann er like viktig som over vann, og også måten kroppen 
ligger i vannet, og hvordan man bruker mage og ryggmuskler for å bevege overkroppen. 

Vi trener på de fire svømmeartene – butterfly, rygg, bryst og crawl. Vi bruker også mye delfinkick 
som er viktig del av alle disse fire svømmerartene og som forutsetter sterke muskler i rygg og mage. 

Utstyr 
Under trening benytter vi oss av svømmeføtter, bensparkplater, padles og strikker for å lære bedre 
teknikk og bli sterke i vannet. Det første du som svømmer trenger på treningsgruppe er egne 
svømmeføtter.  

R-gruppene og K4 trenger svømmerne:  

• Plate (pullkick) 
• Svømmeføtter 

Når man kommer opp på K3 skal man i tillegg ha:  

• Pullbouy 
• Fingerpaddles 

På K2 trenger man i tillegg: 

• Snorkel 

På K1 trenger man i tillegg 

• Et par større paddles 
 

Styrke- og basistrening 
For å bli god til å svømme må man være sterk i forhold til egen kroppsvekt. Vi jobber derfor med 
styrketrening med egen kroppsvekt fra tidlig alder. Det er ingen fare forbundet med dette, selv hos 
de yngste utøverne. Når de blir eldre trener vi mer målrettet både med og uten vekter.  

Vi har et ønske om at svømmerne skal være allsidige, og derfor har de fleste treningsgrupper 
alternativ trening på land – dette kan være løping, ballspill eller andre aktiviteter.  



 

Hva skjer på svømmestevne 

Oppmøte 
Det er viktig å komme i tide til stevne. All informasjon om oppmøtested og tid blir informert om fra 
trener. Kom til svømmehallen der stevnet skal være ca 15 minutter før det står at innsvømming 
starter, da har du god tid. 

Oppvarming  
Oppvarming før konkurranse er veldig viktig! Da får du prøvd bassenget, testet vendinger og svømt 
av deg litt nervøsitet. Du bør svømme i minst 30 minutter. Treneren har laget et 
oppvarmingsprogram som hele gruppen bruker.  

Påkledning 
Det er viktig å ha med nok klær for å holde seg varm under stevnet. Det er ikke behagelig å gå rundt 
med våt badedrakt under hele stevnet. Er det lenge mellom øvelsene er det best å skifte til tørr 
badedrakt. Hvis du ikke har tid til å skifte (eller ikke har flere tørre badedrakter), så må du tørke deg 
godt, ta på joggedress, sokker og joggesko.  

 

 



Utstyr som du må ha med: 
• Joggebukse/ tights og hettejakke 
• T-skjorte 
• Joggesko 
• Sokker 
• Badedrakter/bukser – minst to stykker 
• Badehetter – gjerne to, ha en i reserve 
• Svømmebriller 
• Håndklær 
• Drikkeflaske 
• Matpakke 

 

Mat og drikke 
På svømmestevner er det alltid en kafeteria, men som regel er utvalget begrenset og det er mye 
kaker, vafler og pølser. For å svømme bra en hel dag trengs det skikkelig mat. Ta med en skikkelig 
matpakke og spis en god frokost før du drar hjemmefra.  

Matpakken kan gjerne ha grove brødskiver med pålegg, pastasalat, yoghurt, frukt, rosiner og nøtter. 
Vent med kake, brus, vaffel og pølse fra kafeen til du er ferdig med alle øvelsene. 

Drikkeflaske skal alltid være med. I løpet av stevnet bør du drikke minst en liter med vann. Hvis du 
spiser nok mat, er vann kjempebra. Hvis du ikke har matlyst når du er nervøs, kan det være bra med 
sportsdrikk/ svak saft for å få energi.  

 

 



Generelle svømmeregler  
På åpne/approberte stevner vil svømmerne bli vurdert av dommere etter det gjeldende regelverket. 
Nedenfor vil du finne de viktigste reglene innenfor hver svømmeart.  

Fri  

• Det meste tillatt bortsett fra å gå på bunnen av bassenget eller trekke seg i baneskilleren. 
• Man kan svømme hvilken svømmeart man vil, men nesten alle velger crawl da dette er den 

raskeste svømmearten.  
• Man har lov til å «kicke» 15 m under vann.  

Rygg  

• Må svømmes på ryggen med vekseltak.  
• Den eneste gangen en svømmer har lov til å være på magen er på det siste taket før en vending. 

Her har svømmeren lov å rotere over på magen og ta et crawl-armtak. Saltoen må starte med en 
gang du har rotert over på magen. Vendingen må gjøres i en bevegelse. 

• Innslaget (når du tar i veggen for å avslutte øvelsen) skal skje mens du ligger på ryggen, med en 
hånd i veggen.  

• Hvert basseng har ryggvendingsflagg plassert 5 m fra kanten. Det er viktig at svømmerne lærer 
seg å telle hvor mange tak de bruker fra flagget og til veggen. Dette gjør vending og innslag mye 
enklere.  

• Man har lov til å «kicke» 15 m under vann.  

Bryst  
• Bensparket skal være symmetrisk (begge bena må gjøre det samme samtidig), og føttene må vris 

utover når man sparker bakover. (Sakse-ben er ikke lov).  
• Armtaket skal være symmetrisk.  
• Man må puste mellom hvert tak.  
• Ved vending og innslag må begge hendene berøre veggen samtidig.  
• Man har kun lov til å ta ett undervannstak etter start og vending.  

Butterfly  
• Armene føres fram over vannflaten og armtaket må være symmetrisk.  
• Bena må være samlet under kicket (det er ikke lov med bryst beinspark).  
• Ved vending og innslag må begge hendene berøre veggen samtidig.  
• Man har lov til å «kicke» 15 m under vann.  

Medley  
• Medley består av alle fire svømmeartene. 
• Individuell medley svømmes i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl.  
• På stafett svømmes medley i rekkefølgen rygg, bryst, butterfly og crawl.  
• Ellers er reglene i medley de samme som for de individuelle svømmeartene (bortsett fra at fri er 

erstattet med crawl).  
• Medleyvendingene: - Butterfly til rygg: ligger på magen og tar i veggen med to hender samtidig, 

og sparker fra på ryggen i strømlinje. - Rygg til bryst: ligger på ryggen og tar i veggen med en 
hånd, og sparker fra på magen i strømlinje. - Bryst til crawl: ligger på magen og tar i veggen med 
to hender samtidig og sparker fra på magen i strømlinje 



 

Annen info  

Betaling for treningsavgift 
BSV bruker www.tryggivann.no til betaling av treningsavgifter og egenandeler.  Alle utøvere må ha 
en egen profil for å kunne melde seg på de ulike aktivitetene og treningsgruppene. Gjennom 
systemet sendes det også ut informasjon. Det er derfor viktig at dere legger inn barna med foresattes 
e-post, slik at dere mottar all informasjon fra oss! Har du spørsmål om systemet, sender du en e-post 
til post@barumsvommerne.no.  

Medlemskap for foreldre/foresatte  
Alle som ønsker det, kan være medlemmer i klubben. Det gjelder både foreldre, ”gamle aktive”, 
tanter, onkler, besteforeldre, osv. Et medlemskap koster kr 250,- pr år. Alle dommere må være 
medlem av klubben. Medlemskap kan betales inn via tryggivann og ligger under annet på 
svømmekurs.  

Årsmøte 
 Årsmøtet avholdes i mars måned hvert år, og er klubbens øverste organ. For å være 
stemmeberettiget på årsmøtet må man være medlem (innmeldt senest en måned før årsmøtet) i 
klubben og 15 år eller eldre.  

Vi henstiller til alle foreldre å bli medlem, slik at flest mulig kan bli med å påvirke klubbens drift og 
fremtid.  

Grasrotandelen  
Registrerer du grasrotandelen på Bærumsvømmerne, gir du verdifull støtte til klubbens aktiviteter 

hver gang du tipper. Den enkleste måten er å sende en SMS fra det mobilnummer som er registrert 

på ditt spillekort. Send kodeord GRASROTANDELEN  974 340 003 til 2020 (Tjenesten er gratis). 

 

Du kan også bli grasrotgiver ved å registrere deg hos kommisjonær, mobilspill eller Norsk Tippings 

nettsider.  

Ved spill hos Norsk Tipping vil 5% av innsatsen gå direkte til Bærumsvømmerne (gjelder ikke Extra og 

Flax). Grasrotandelen vil ikke på noen måte gå utover din innsats eller premien din – du blir IKKE 

belastet noe for å være grasrotgiver! 

 
Samarbeidspartnere  
Dersom du kan skaffe samarbeidspartner til et av våre stevner, eller på årsbasis, ta kontakt med 
daglig leder, Åsa Essebo – asa@barumsvommerne.no. Små og store bidrag mottas med takk. Se 
www.barumsvommerne.no for oversikt over våre samarbeidspartnere 

Badebursdag  
Bærumsvømmerne tilbyr utleie av Hundsund Bad til badebursdag på lørdager. Som medlem av BSVs 
treningsgrupper får dere leie av Funzball gratis. Badebursdag inkluderer to timer på Hundsund Bad 
for deg og dine gjester, med godkjent badevakt.  

http://www.tryggivann.no/
mailto:post@barumsvommerne.no
http://www.barumsvommerne.no/
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