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1. Hvorfor en virksomhetsplan?

Bærumsvømmerne er en klubb i stadig utvikling både når det gjelder medlemsmasse, men også bredden i
vårt tilbud. Triatlon avdelingen er et siste tilskudd som det blir spennende å følge videre.

Arbeidet med å gjøre klubben enda bedre for alle våre medlemmer, foresatte og ansatte (trenere,
instruktører, ledelse) er et kontinuerlig fokusområde for styret og klubbens ledelse.
Virksomhetsplanen (VP) 2021-2024 bygger på VP fra perioden 2017-2020 og er ett av flere tiltak for å
forbedre og profesjonalisere driften av klubben. Den er det viktigste arbeidsverktøyet for alle involverte
parter i Bærumsvømmerne på veien mot forankring og gjennomføring av klubbens visjon, mål, strategier og
handlingsplaner.
Vår visjon er: «Miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere».

Vi er og skal være en klubb for alle – en svømmeklubb som har et trygt, inspirerende og godt tilbud til alle
som vil lære å svømme, trene eller konkurrere i svømming eller triatlon. Vi er en klubb som ser stor verdi
i både breddeidrett og toppidrett, og ser at svømme-/triatlon og treningstilbud til alt fra babysvømming,
svømmekurs og skolesvømming til konkurransegruppene er alfa omega, for å kunne bli en klubb med
eliteutøvere på OL-nivå. Veien til toppidretten er hard, men vi skal sikre at vi har det gøy underveis og dette
gjør vi gjennom å leve klubbens verdier i praksis: «Inkluderende, trygg, engasjert, profesjonell».
Virksomhetsplanen 2021-2024 godkjennes av klubbens årsmøte i mars 2022 og følges opp av
Bærumsvømmernes styre, som eget punkt styremøtene gjennom året samt rapporteringspunkt i styrets
årsrapport(er).

Klubbens styre og ledelse er stolte av det vi har fått til sammen frem til i dag og gleder oss til å jobbe videremot våre felles mål 2021-2024.
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2. Om virksomhetsplanen

Virksomhetsplanen skal være et retningsgivende styringsdokument for hele klubben. Den er et
arbeidsverktøy for styret, daglig leder, sportslig leder, ansatte, frivillige og medlemmene i klubben.

Virksomhetsplanen skal tydeliggjøre våre veivalg for drift og utvikling av klubben de neste tre årene.
Planen forankrer visjon, verdier, mål og fokusområder (strategier). Fokusområdene er et uttrykk for de
innsatsområder og virkemidler vi vil rette særlig oppmerksomhet mot for å oppnå målene for klubbens
arbeid.
Fokusområdene vil fungere som en rettesnor og et hjelpemiddel i fordelingen av ressurser, identifisering av
behov, endringer i klubbens planer og rutiner etc.
Fokusområdene danner i sin tur grunnlaget for utarbeiding av årlige handlingsplaner.
Virksomhetsplanen skal hjelpe oss til å bli en enda mer profesjonelt drevet klubb med en identitet som gjør
oss attraktive for medlemmer, for lokalsamfunnet og for sponsorer som vil identifisere seg med oss.
Virksomhetsplanen har følgende struktur:

- 3 grunnsteiner: klubbide – visjon – verdigrunnlag
- Hovedmål for planperioden
- Fokusområder med tilhørende mål og virkemidler for å nå hovedmålet og visjonen.
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3. Bærumsvømmernes klubbidé
Bærumsvømmerne er en idrettsklubb som gjennom alle sine aktiviteter tilrettelegger for den gode
idrettsgleden, mestringsopplevelser og tilhørighet i trygge omgivelser for barn, unge og voksne på alle
ferdighetsnivåer. Vi er en klubb for konkurranseorienterte utøvere på alle plan så vel som en klubb med en stor
bredde i svømme- og triatlonaktiviteter.
Med dette mener vi at
• klubben tilbyr treningsmiljø for konkurranse på nasjonalt og internasjonalt elitenivå, så vel som
aktiviteter og svømme-/triatlonopplæring for trenings- og trivselsformål.
• klubben har fokus på mestringsfølelsen både sportslig og sosialt og derigjennom vil vi skape et miljø der
alle kan oppleve fremgang.
• klubben er opptatt av at alle skal føle seg velkommen og ivaretatt, både som utøver, frivillig, supporter og
foreldre.
• klubben skal være en attraktiv og trygg arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø
• klubben skal være en attraktiv samarbeidspartner.

4. Klubbens verdier

Våre verdier skal bidra til at vi når våre mål.
Å etterleve organisasjonens verdier er en forpliktelse alle som er engasjert i virksomheten, har sagt ja til.
Verdiene kan konkret uttrykkes i et sett med leveregler som vil veilede oss i våre handlinger og beslutninger.
Følgende verdier skal gjelde:
• Inkluderende
• Trygg
• Engasjert
• Profesjonell

Inkluderende
Å være inkluderende skal vi vise på mange områder. Vi inkluderer et bredt spekter av utøvere i våre
aktivitetstilbud (alle aldre fra barn til eldre, konkurranseutøvere og treningsgrupper, flerkulturelle, alle
funksjonskategorier etc.).

Å inkludere innebærer å se alle og se på ulikheter som en styrke.
Idrettsutøverne viser inkludering gjennom utarbeidede konkrete spilleregler og normer for inkluderende
atferd i arbeid, trening og konkurranse.

Vi er inkluderende i møte med nye medlemmer som betyr at vi viser vertskapsevner og får folk til å føle seg
velkomne. Vi har en inkluderende kultur som preger vår samhandling overfor alle interessegrupper.
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Trygg
Å tilby et trygt miljø innebærer at vi viser omtanke for hverandre. Vi vil hverandre vel. Vi har struktur på det
vi holder på med slik at alle vet hva som forventes, og hva de går til. Vi skaper glede og humør og ser
hverandre.
Det innebærer at vi er flinke til å gi lærende tilbakemeldinger som igjen skaper mestringsfølelse.
Engasjert
Vi viser at det vi holder på med, er betydningsfullt. Den virksomheten vi bedriver, er verdifull for
enkeltpersoner og for samfunnet, og vi vil leve opp til og bidra til klubbens visjon. Et engasjement skal vises
gjennom entusiasme og lojalitet, og derigjennom skapes en motivasjon for å gjøre denne klubben til en
mønsterklubb.
Profesjonell
Å være profesjonell innebærer at vi har en organisasjon som styres effektivt med struktur og organisering
som er tilpasset våre ambisjoner. Vi er åpne og lydhøre for innovative og fremtidsorienterte tanker som kan
bringe oss videre. Vi er hele tiden opptatt av å bli bedre. Vi er utviklingsorienterte og legger vekt på å ha
relevant kompetanse for alle deler av virksomheten.
Vi setter oss mål, lager planer og gjennomfører, og vet hva som kreves for å bli best.

6

5. Klubbens visjon – hva kjennetegner drømmebildet?
Vår drømmeklubb har disse egenskapene:
•
•
•
•
•
•

Vi skal være en klubb som gjennom sin virksomhet inspirerer barn, unge og voksne til mestring og
utvikling, både sportslig og menneskelig.
Vi skal være en klubb som skaper idrettsglede, trygghet og stolthet som utøvere, ansatte, trenere,
frivillige, foreldre, og publikum ønsker å være en del av.
Vi skal være en klubb som tilbyr det beste utviklingsmiljøet for utøvere som har konkurranseambisjoner
på nasjonalt og internasjonalt nivå.
Vi skal være en klubb der vår virksomhet skal være en inspirasjon og et forbilde for utøvere og andre
klubber.
Vi skal gjennom våre aktiviteter som frembringer mestringsfølelse og derigjennom skape” vinnere” på
alle plan i ordets alle betydninger.
Vi skal gjennom profesjonell drift og høy moral være en klubb som samarbeidspartnere og
lokalsamfunnet ønsker å identifisere seg med.

Essensen av denne beskrivelsen kan uttrykkes i følgende setning:
«Miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere»

Visjonen må bety noe for alle som er involvert i klubben, dvs. den må være retningsgivende for alle
aktiviteter og arbeidsoppgaver, slik at vi opplever å bidra til at den oppfylles.

6. Hovedmål/overordnet mål for perioden
Bærumsvømmerne har følgende hovedmål som er i tråd med svømme-/triatlonforbundets målsetting:

Generelt:
• Vi skal som klubb gjennom våre aktiviteter bidra til at svømming blir de mest fremgangsrike idretten i
Norge og at triatlon skal være en folkesport som er attraktiv for alle barn, unge og voksne
• Vi skal være en klubb som skal bidra til at mennesker gis mulighet til å utøve ulike aktiviteter innenfor
valgte idrett.
• Vi skal som klubb legge forholdene til rette for nasjonal og internasjonal konkurransesatsing med de
• ressursene som dette krever.
• Vi skal som klubb, gjennom sammenligning med andre (benchmarking), fremstå som en av de ledende
på kvalitet og sportslige resultater i våre aktiviteter og profesjonell drift i Skandinavia.

Spesielt for perioden:
I virksomhetsplan-perioden vil vi spesielt ha fokus på å følge planen lojalt og ansvarsfullt, slik at den blir et
aktivt styringsdokument. Den skal evalueres to ganger pr år og korrigeres dersom vesentlige forutsetninger
endres.
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7. Fokus- og innsatsområder

På bakgrunn av nåsituasjonsanalysen og forslag til viktige fokusområder og styrets oppfatning av klubbens
situasjon og ønsker for fremtiden, vil vi fremdeles ha fokus på følgende 6 viktige strategiområder for å nå
målet vårt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organisasjon og ledelse
Markeds- og inntektsutvikling
Svømmeopplæring
Sportslig utvikling i topp og bredde
Aktivitetsutvikling
Anleggsutvikling

Innsatsområde: Organisasjon og ledelse

Vår klubb er et sosialt system der mennesker samhandler med hverandre, og er bevisst konstruert for å
realisere bestemte mål.

Vi skal være utformet på en måte som mest effektivt løser våre oppgaver. Vi har et mønster av
ansvarsforhold der det lages rutiner for hvordan saker skal håndteres. Vi skal forme en organisasjon som
ledes etter prinsipper der våre mål og verdier får ut det beste av menneskene slik at de effektivt bidrar til å
gjøre klubben til den mest profesjonelle klubben i Skandinavia.
For å nå dette nivået, vil vi ha fokus på følgende elementer:

Fokusområder
Forme en organisasjonsstruktur der roller og funksjoner er fordelt etter arbeidsoppgaver og som viser
virksomhetsstyring i klubben. Instrukser og mandater skal oppdateres (ved behov) og operasjonaliseres for de
enkelte roller og funksjoner.
En viktig forutsetning for klubbens effektive fungering er at nødvendig informasjon tilflyter både interne
og eksterne aktører. Vi vil ha fokus på å utarbeide en kommunikasjonsplan som ivaretar alle
informasjonsbehov samt ha et system for hvilke kommunikasjonskanaler som dekker dette best.

Vi er en klubb med mange ansatte, både hel- og deltid. Som en profesjonell klubb er det vesentlig at vi har
systemer for HMS og personalarbeid, herunder en personalhåndbok. En gjennomgang av eksisterende
system og rutiner er nødvendig og deretter tette gapet der vi har tomrom å fylle.
Vi har mange roller/funksjoner i klubben som krever ulik kompetanse (administrativt og sportslig,
lederroller og spesialistroller). Arbeidet med å videreutvikle en kompetanseplan for klubbens ulike
arbeidsoppgaver anses fortsatt som nødvendig.

Vi har etablert en verdiplattform der betydningen av et” Vi” er viktig. Vi har våre ønsker om hvordan det
skal være, men det gir seg ikke selv. Vi må jobbe aktivt med disse spørsmålene og innarbeide verdiene slik
at de kommer til uttrykk i praktisk atferd. Det må innarbeides i hele klubben. Derfor er dette et arbeid vi
må ha fokus på kontinuerlig. Et viktig første skritt er å forankre verdiplattformen i hele klubben gjennom
å etablere spilleregler/normer for atferd. Det handler bl a om hvordan vi tar imot nye og introduserer
dem til klubbens kultur
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Innsatsområde: Organisasjon og ledelse
Mål: Bli en vel-organisert og ledet klubb som er tilpasset våre ambisjoner som en profesjonell bredde- og
eliteklubb. Vi skal ha på plass nødvendige styringsdokumenter, en utarbeidet organisasjonsstruktur
tilpasset arbeidsoppgavene, en personal- og kompetanseplan samt et systematisk arbeid med klubbens
kultur.

Delområde

Organisasjonsstruktur

Kommunikasjonsplan

HMS og personalarbeid

Kompetanseutvikling

Organisasjonskultur

Innhold og leveranse

Ansvar

Tidsfrist

Vi skal utarbeide en organisasjonsstruktur som
Daglig leder
viser et organisasjonskart der roller og funksjoner (DL)
er fordelt etter arbeidsoppgaver samt mandater/ Styret
instrukser for de ulike rollene.

Start:
01.10.21

Vi skal utarbeide en kommunikasjonsplan som
ivaretar informasjonsbehovet til alle deler av
klubben både internt og eksternt, samt hvilke
kommunikasjonskanaler som skal brukes.

Linkt, DL
(ekstern)

Start:
01.10.21

DL
AL
Verneombud

Start:
01.10.21

AL +
ledergruppen

Start:
01.01.22

Vi skal utarbeide en personalhåndbok med
rutiner for HMS-arbeid som dekker klubbens
behov.

Vi skal utarbeide en kompetanseplan på kort og
lang sikt som viser kompetansebehov,
kompetansekrav for de ulike rollene i klubben,
samt et tilbud på relevante kurs som ivaretar våre
krav til nødvendig kompetanse
Vi skal utarbeide en tiltaksplan for hvordan vi
jobber med å forankre og vedlikeholde
verdiplattformen samt normer/spilleregler for
atferd. Det skal kontinuerlig jobbes med å
forankre en ønsket
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Slutt:
Apr. 2022

Adm.leder
Slutt:
(AL)(intern) 01.10.21

Styret
Leder
-gruppen

Slutt:
31.12.21

Slutt:
01.10.22
Start:
01.11.21
Slutt:
28.02.22

Innsatsområde: Markeds- og inntektsutvikling

Våre aktiviteter krever økonomiske ressurser. Våre primære «inntektskilder» er,
•
•
•
•
•

Medlemskontingenter og treningsavgifter
Kommunale tilskudd
Andre tilskudd (stiftelser, forbund, m.m.)
Arrangementer og stevner
Sponsorer – næringslivet

Våre målgrupper blir således: Bærum kommune, eksisterende og nye medlemmer og foreldre, NSF, ulike
stiftelser (Gjensidige, Sparebank og andre), publikum og næringslivet.
Hva kan vi tilby målgruppene og hvilke behov kan vi dekke?
Målgruppene har veldig forskjellig utgangspunkt, fra ønske om konkrete svømme- og triatlonaktiviteter og
sosial tilhørighet (medlemmer og foreldre) til å betale for verdien det har å kunne identifisere seg med hva
klubben står for både på det menneskelige plan og som bærer av et samfunnsansvar. De har det til felles at
de bidrar på ulike måter til inntekter og med forskjellig ønske om behovstilfredsstillelse som gjør det mulig
for oss å utøve svømme -og triatlonvirksomhet der glede og mestring er grunnfundamentet.
Markedsarbeidet må struktureres i en markedsstrategi der målgruppenes behov blir styrende for budskapet
vi ønsker å fremføre og valg av kommunikasjonskanaler for de ulike målgruppene blir viktig.
Vi vil jobbe for å øke inntektene fra alle målgruppene.
Vi vil spesielt gjøre en kraftinnsats på å utvikle sponsormarkedet som vi tror er en for lite utnyttet kilde til
inntekter.

Innsatsområde: Markeds- og inntektsutvikling

Mål: Vi skal gjennom systematisk og målrettet markedsarbeid bli en attraktiv klubb for alle våre
målgrupper. Vårt inntektsmål er totalt 23 mill.kr pr år, der en sponsorsatsing skal gi minimum 1 MNOK pr
år

Delområde

Utarbeidelse av en markedsstrategi

Innhold og leveranse

En markedsstrategi vil omfatte følgende temaer,
1. Definere målgruppene i inntektssammenheng.
2. Utforming av salgsbudskapene som treffer de
ulike målgruppene.
3. Oppbygging av merkevaren – hva ønsker vi å
bli assosiert med.
4. Bestemme relevante kommunikasjonskanaler
for å nå målgruppene.
5. Inntektsbudsjett – med målsetting for hver
inntektskilde (sponsorer, medlemsrekruttering, økte tildelinger av offentlige midler,
etc.).
6. Ressursbehov (mennesker, teknologi,
web-plattform og konsulenttjenester.
Leveransen er en ferdig utarbeidet
markedsstrategi fulgt av en konkret årlig
markeds- og aktivitetsplan.

Å arrangere konkurranser vil gi oss en
posisjonering i media. Det vil bidra til internt
Arrangere mesterskap og samarbeid og samhandling, samt gi inntekter.
I perioden tar vi sikte på å arrangere
stevner
• Langbane NM
• Kortbane NM
• Akvatlon
• 2 rekruttstevner
• Bærum Open
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Ansvarlig
Daglig leder

Tidsfrist
Start:
01.04.22
Slutt:
30.06.22
Kontinuerlig

Administrasjon

Innsatsområde: Svømmeopplæring

Kursvirksomheten i Bærumsvømmerne er grunnsteinen for en sunn økonomi i klubben, og som gir
mulighet til godt og variert aktivitetstilbud til våre medlemmer, samt befolkningen i nærområdet. Vårt
aktivitetstilbud skal tiltrekke alle.

Svømmedyktighet er livsviktig ferdighet, og som alle burde beherske. Den siste tiden har det vært stort
søkelys på manglende svømmeferdigheter blant befolkningen og derfor er Bærumsvømmerne en viktig
bidragsyter når det kommer til svømmeopplæring.

Svømmedyktighet åpner opp muligheten for å kunne delta/benytte seg av forskjellige vannaktiviteter.
Det er kjent at svømming og aktiviteter ellers i vann er helsebringende. Dette gjelder «alle», uansett alder,
kjønn, helse mm. Allsidighet i vann er med å bidra til trygghet og gode svømmeferdigheter.
Målet hos Bærumsvømmerne er å ha et godt og variert tilbud, og som kommer alle til gode.

Det er viktig at barn som har deltatt i svømmeopplæringen hos oss tilbys mulighet til å videreutvikle sine
svømmeferdigheter, uansett om det dreier seg om konkurransesvømming på sikt eller annen
«breddeaktivitet» i klubben.

Alle aktivitetsavdelinger i klubben skal ha kompetente og dyktige medarbeidere som sørger for god kvalitet,
uansett om det dreier seg om breddeaktivitet eller konkurransesvømming.

Innsatsområde: Svømmeopplæring

Mål: Økt effektivitet og kvalitet i Svømmeskolen, både administrativt og i opplæringen. Opprette og tilby
aktiviteter til flere målgrupper.

Delområde

Innhold og leveranse

Effektiv organisering av
svømmeopplæringen

Tydeliggjøring av ansvar og roller.
SvømmeFordele ansvaret innad i kursavdelingen.
skoleans.
Svømmeskoleansvarlig har hovedansvar, men det
daglige ansvaret fordeles på personer i de forskjellige
aktivitetsavdelingene:
• Administrasjon
• Norges Svømmeskole (begynner og
videregående)
• Skolesvømming
• Barnehagesvømming
• Baby og småbarnssvømming
• Minoritetsgrupper
• Aktiviteter (aktivitetsuker – Vannaerobic – Senior mm.)
Leveranse: En plan for organisering av svømmeskoleaktivitetene med inndeling i ansvarsområder og
innholdet i roller.

Forbedre kvaliteten i
Svømmeskolen

Ansvarlig

Når ansvarsfordeling er på plass gis Svømmeskoleansvarlig /kursansvarlig mer tid til å forbedre
kvaliteten i Svømmeskolen;
• Tettere oppfølging/veiledning/coaching av ansatte
Utvikle planer/mål med fokus på økt kvalitet.
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Svømmeskoleans.

Tidsfrist
Start:
Nov. 1

Slutt:
Aug. 22

Start:
Nov 1

Slutt:
Aug. 22

forts. Innsatsområde: Svømmeopplæring
Delområde
Slå sammen Delfin, Hai
og rekruttavdeling

Innhold og leveranse
Vi ønsker å få en tidligere tilknyt-ting til
Rekruttnivå på trening. Sammenslåingen kan
bidra til raskere ferdighetsutvikling hos barn som
på sikt ønsker å satse på trening/
konkurransesvømming. Vi vil oppnå bedre
ressursbruk fra begge avdelingene.
Opprettelse av nye tilbud Utvidelse av svømmeopplæringsaktiviteter til eldre
barn og ungdom som ikke kan svømme, samt
svømmeopplæring for voksne/seniorer.
Informasjon og markeds- Vi må utvikle informasjons-kanaler der vi tilbyr
føring av svømmeskole- aktiviteter til kursbarn som inkluderer foresatte i
aktiviteter
større grad.
• Tema/aktivitetskvelder (elever og foresatte)
• Aktiv nettverkskanal mellom svømmeskolen og
foresatte mm.
Vi skal jobbe mot at alle våre «betalende kunder»
blir inkluderende/aktive medlemmer som kan bli
viktige bidragsytere i klubben.

Ansvarlig
Kursansv.
Hovedtrener

Tidsfrist
Start:

Svømmeskole og
kursansvarlige
Svømmeskole og
kursansvarlige

Start:
Aug. 22

Slutt:
Aug. 22

Slutt:
Start:
Slutt:
Aug. 22

Innsatsområde: Sportslig utvikling i topp og bredde
Vi skal ha et sportslig tilbud som legger til rette for prestasjonsmessig og mestrings-messig utvikling
tilpasset alle aldersgrupper i topp og bredde.

Dette innebærer for breddeutviklingen å tilby et høykvalitets breddetilbud som er et reelt alternativ for de
som vil drive med svømming/triatlon på et moderat nivå uten samme krav som i konkurransegrupper. Vi vil
derfor ha mer fokus på sportslige og sosiale samlinger for å bygge samhold og engasjement, der vi spesielt
involverer våre nye aktiviteter parasvømming og triatlon.
Vi skal utarbeide et opplegg for kompetanseutvikling for breddetrenere for å dyrke frem dyktige og
engasjerte trenere. Det er videre viktig for å holde kvalitet at trenerne gjennom jevnlige trenermøter
utveksler og diskuterer faglige spørsmål og erfaringer.
Vi skal sikre at vi kan tilby treningsfasiliteter som tilfredsstiller kravene til sportslig utvikling for alle (se
Anleggsutvikling).
Vi skal være tydelige på hva vi forventer av både trenere, utøvere og foreldre gjennom konkretisering av
ansvar og forventninger til de ulike rollene.
Vi skal ha som ambisjon å være regionens ledende idrettsaktivitetsmiljø for barn, ungdom og voksne.
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Innsatasområde: Sportslig utvikling - Bredde
Mål: Ha et høykvalitets breddetilbud som er et reelt alternativ for de som vil drive med svømming/triatlon
på et moderat nivå uten samme krav som i konkurransegrupper. Vi skal øke aktiviteten i breddetilbudet.
Gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling av trenere er det et mål at vi skal fremstå som regionens
ledende idrettsaktivitetsmiljø for barn, ungdom og voksne.

Delområde

Innhold og leveranse

AnTidsfrist
svarlig

Trenings- og sosiale samlinger

Felles samlinger (inkl. Triatlon), der vi har fokus på
både sportslig og sosialt utbytte, har stor betydning for
samhold og mestrings-følelse. Antall samlinger med
dato, innhold og deltakelse skal legges inn i en årlig
aktivitetsplan.

Bredde- Start:
ans.
Høst 2021
Sportslig leder Slutt:
Høst 2021

Vi skal utarbeide en plan med krav til kompetanse for
trenere som bidrar til økt kvalitet og engasjement i
deres trener-gjerning. Planen kartlegger behov og krav
til trenerrollen, og det skal tilbys relevante kurs for
aktuelle trenerkandidater.

Breddeans.
Sportslig leder

Trenerutdanning

HovedVi skal formalisere en møte-plass/trenerforum der
Trenersamarbeid på tvers trenerne kan utveksle erfaringer som har felles
trener
av grupper
interesse, der man kan få tips av hverandre og
diskutere faglige trenertemaer.
Gjennom dette bidrar vi til en felles interesse og
lojalitet til vår ambisjon om kvalitet i alle ledd.
Det skal utarbeides et mandat for gruppen samt en plan
for hyppighet og innhold i møtene.
Parasvømming

Kartlegge behov for videre utvikling av parasvømming
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Hovedtrener

Start:
01.11.21
Slutt:
31.12.21
Start:
01.11.21
Slutt:
31.12.21

Start
01.01.22
Slutt
01.04.22

Innsatsområde: Sportslig utvikling – toppidrett

Vi har en ambisjon om å kunne tilby det mest attraktive trenings- og prestasjonsmiljøet for svømmere som vil
satse på å nå toppen nasjonalt og internasjonalt. Det krever trenerressurser som har nødvendig kompetanse
på et nivå som gjør dette mulig. Videre er kravet til tilgjengelige treningsfasiliteter avgjørende (se
Anleggsutvikling)
På trenersiden vil vi ha oppmerksomheten rettet mot samhandling med fokus på kompetanseoverføring,
trenermøter, deling av erfaringer og oppfølging. Vi skal fremstå som et team som jobber etter felles mål og
prinsipper for kvalitetstrening av toppidrettsutøvere.
I vår toppidrettssatsing vil vi i perioden jobbe aktivt for å få flere jenter til å satse på eliten.
Skal vi ha en realistisk mulighet til å nå målsettingen, må det skaffes nok økonomiske ressurser (se bla.
Markeds- og inntektsutvikling).
Detaljene i et sportslig utviklingsprogram ligger i den eksisterende Sportsplanen. Det er behov for å
oppgradere denne mht til de fokusområdene vi har prioritert.

Innsatsområde: Sportslig utvikling - toppidrett

Mål: Vi skal tilby Norges mest attraktive trenings- og prestasjonsmiljø, og derigjen-nom skal vi oppnå
følgende resultatmål,
•
•
•
•
•

Medaljer i OL
Beste klubb sammenlagt
Topp 3 ÅM/UM
Flere jentesvømmere på elitenivå – en dobling
Flere EM/VM svømmere (3-5)

Delområde

Nødvendige ressurser og
midler

Trenersamarbeid

Innhold og leveranse
Vi har en ambisiøs målsetting for vår elitesatsing, og
det kreves bl.a nytenkning i samarbeidsformer (andre
klubber inn-/utland, NSF mm) samt
økonomiske midler for å klare dette. Vi må derfor
utrede konsekvensene mht ressurser. Dette
omfatter både trenerkapasi-tet, anleggskapasitet og
andre res-surser. Det innebærer at det må legges frem
et realistisk ressurs-behov basert på de satsingene vi
ønsker å gjøre. Videre må det iverksettes nødvendige
tiltak for å oppnå dette. Leveranse: Legge frem
ressursbehov ved elitesat-sing (budsjett), gjennomføre
tiltakene samt jobbe aktivt for å skaffe midler tilveie
for at ønskede akti-viteter/satsninger kan
gjennomføres.
Trenerne skal samarbeide og dele erfaring med
hverandre. Vi skal ha et samkjørt syn på
treningsfilosofi og treningsprinsipper for
konkurransesvømmere. Vi skal fremstå som et team
der deling av kunn-skap og erfaring, åpen
kommunikasjon samt faglig oppfølging preger
arbeidet. Filosofi og prinsipper skal fremgå av den
sportslige pla-nen. Samarbeidet skal gjennomføres
som faste felles møtepunk-ter, men også i uformelle
settinger Leveranse: Mandat og plan for s
amarbeidsform mellom trenere i sportslig plan.
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Ansvarlig

Tidsfrist

Sportslig
leder
Daglig
leder

Start:
10.10.21

Sportslig
leder
Trenere

Start:
01.11.21

Slutt:
31.12.21

Slutt:
31.12.21

forts. Innsatsområde: Sportslig utvikling: Toppidrett
Delområde

Jenteprosjekt elitesatsing

Oppgradering av Sportslig plan

Samarbeid med Dønski

Innhold og leveranse

Ansavarlig

Vi har for få jenter som har satset på
elitesvømming. Vår ambisjon er å øke deltakelsen. Hovedtrener
Vi vil derfor etablere et prosjekt som har som mål å Trenere
få flere jenter til å satse på svømming på elitenivå. I
prosjektet må vi bl a fokusere på hva som
motiverer, utviklingsmuligheter, hvordan vi skaper
miljøer for elitesatsing etc .
Eliteutøvere og trenere skal også involveres i
prosjektet.
Første leveranse: Prosjektplan med aktivitetsplan.
Det er nødvendig med en gjennomgang og
oppgradering av eksisterende Sportsplan spesielt
med tanke på nye satsinger og arbeidsformer.

Tilrettelegging for skole og svømming/triatlon.
Vi har et samarbeid med Dønski vgs der skole er
tilpasset slik at en også kan satse på svømming og
triatlon på en god måte.
Dette er noe vi skal videreutvikle og utvide. Det
kreves informasjon/markedsføring (infokveld,
sosiale medier)
Det er primært for BSV, men kan også være et
regionalt tilbud (kun toppidrettslinje).

Sportslig
leder

Hovedtrener
og ansvarlig trener/e
Dønski

Tidsfrist
Start:
01.11.21
Slutt:
31.08.24

Start:
01.10.21
Slutt:
31.12.22

Start:
01.12.21
Slutt:
15.06.22

Innsatsområde: Anleggsutvikling

Det er et ledende prinsipp i bygging av idrettsanlegg at det er det offentlige som bygger og drifter anlegg,
mens idretten fyller dem med aktivitet.
Tilstrekkelig antall svømmeanlegg er av vesentlig samfunnsmessig betydning og en forutsetning for å
lære våre barn å bli fortrolige med vann og lære å svømme. Det ligger også betydelige helsegevinster ved
regelmessig svømming og aktivitet i vann. Alle svømmeanlegg skal være tilgjengelig for alle. Bruken av
kommunale svømmeanlegg skal være gratis for Bærumsvømmernes opplærings- og idrettstilbud rettet mot
barn og unge. Et overordnet mål for anleggsutviklingen er at utbygging av svømmeanlegg skal skje i en takt
som gir en reell kapasitetsøkning, også når man tar i betraktning anleggsnedleggelser og befolkningsøkning.
Svømmeidrettenes anleggstid skal styrkes gjennom utbygging, økt åpningstid og økt andel av åpningstid.
Anleggene skal være tilgjengelig for våre svømmere på det tidspunkt det er gunstig for barn og unge å drive
svømmeopplæring og trening. Bærumsvømmerne har, via Bassengdrift AS ansvar for drift av Hundsund bad
som er en kommunal svømmehall, og er en del av Bærumsvømmernes plan for å sikre tilgang på bassengkapasitet.
Hovedmål
Bærumsvømmerne skal aktivt jobbe for at vi har nok brukstid i kommunale svømmehaller og skolebasseng,
samt bidra til at det bygges nye svømmeanlegg i fremtiden.
Delmål
• Bærumsvømmerne skal arbeid for at det bygges nye svømmeanlegg for trening og konkurranser.
• Bærumsvømmerne skal arbeide for å øke klubbens tilgang til eksisterende svømmeanlegg
• Bærumsvømmerne skal arbeide for å øke egen kompetanse på drift av svømmeanlegg.
• Bærumsvømmerne skal aktivt arbeide for å få et eget klubbhus
• Bærumsvømmerne skal aktivt arbeide for å drifte eksisterende anlegg i Bærum kommune.
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Innsatsområde: Anleggsutvikling
Mål: Bærumsvømmerne skal aktivt jobbe for at vi har nok brukstid i forhold til vårt planlagte aktivitetsomfang i kommunale idrettsanlegg, svømmehaller og skolebasseng, samt bidra til at det bygges nye
svømmeanlegg i fremtiden. Det skal dessuten jobbes kontinuerlig for å få et eget klubbhus.

Delområde

Vi skal arbeide for at det
bygges nye svømmeanlegg for trening og konkurranser

Innhold og leveranse

Vi skal i samarbeide med Bæ-rum kommune, lokale
politikere og idrettsråd bidra til at svømmeanlegg
kommer inn i lang-tidsbudsjettene i kommune. Vi
skal drive påvirkning for at in-vesterings- og
driftsmidler til svømmeanlegg bevilges over flere
poster enn «idrett» i kommunebudsjettet. Vi skal
fortsette driften av Hundsund bad.
Vi skal lage en plan for den politiske påvirkningen
med aktivi-teter som skal gjennomføres i perioden.

Vi skal arbeide for å øke
Vi skal jobbe for mer og bedre tilpasset treningstid
klubbens tilgang til eksis- i kommunale svømmebasseng samt økt tilgang til
terende svømmeanlegg
kommunale svømmebasseng i skoleferier og
fridager. Vi skal samarbeide med BIR om dette.

Ansvarlig

Tidsfrist

DL
Styret

Start:
01.04.22

DL
Sportslig-leder
Svømmeskoleansv.

Start:
01.10.21

Vi skal øke egen kompeGjennom å delta på kurs i regi av Bad, Park og Idrett
tanse på drift av svømme- samt innhenting av erfaring fra andre klubber, skal
anlegg
vi bygge nødvendig kompetanse.

DL BAS

Vi skal aktivt arbeide for
å få et eget klubbhus.

Styret
Ledergruppen

Drift av andre
eksisterende anlegg

Vi savner et felles samlingspunkt for virksomheten
(medlemmer og ansatte, foreldre og frivillige). Dette
vil være et viktig bidrag til samholdet og miljøet i
klubben
Sammen med BIR skal vi drive aktiv påvirkning mot
kommunen.

Vi skal jobbe aktivt for å drifte flere svømmebasseng DL
i Bærum, både kommunale og private.
Styret
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Slutt:
Kontinuerlig

Slutt:
Kontinuerlig

Start:
01.10.21

Slutt:
Kontinuerlig
Start:
08.10.21

Slutt:
Kontinuerlig

Start
04.01.22
Slutt:
Kontinuerlig

8. Iverksettelse
8.1. Prioriteringer
I første del av strategi-perioden (2022) vil det være fokus på strukturering og organisering av svømmeskolen, triatlon og parasvømming, fortsette arbeidet med implementering av organisasjonsutviklingsarbeidet
startet høsten 2021 samt fortsette arbeidet for å øke klubbens sponsorinntekter.
Resten av planen vil være til kontinuerlig vurdering, og det må foretas prioriteringer som er i henhold til
økonomi, krav og behov som er mest hensiktsmessig for klubben.

8.2. Suksess-kriterier for å lykkes
I vårt arbeid med etterlevelse av virksomhetsplanen er det noen kriterier som må innfris hvis vi skal lykkes:
• God og riktig kompetanse
• Tilstrekkelig med ressurser (antall personer og økonomisk)
• Styrking av omdømme (synlighet)
• Etablering av et system for måling av aktiviteter (kvalitativt og kvantitativt)
• Stort, godt og faglig nettverk
• Dedikerte styremedlemmer
8.3. Oppfølging av planen
• Gjennomgang med nytt styre etter årsmøtet
• Evaluere to ganger per år (jun/des)
• Rapportere i henhold til handlingsplanen

8.4 Informasjon
Virksomhetsplanen presenteres på årsmøtet.
Den kan i sin helhet distribueres til/informeres om
•
•
•
•

Spillere, trenere, ansatte, frivillige
Svømmeforbundet
Bærum kommune
Aktuelle samarbeidspartnere
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