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1. Dokumentinformasjon 
 

1.1. Revisjonsliste 

 

Revisjonsliste 

Rev. Dato Laget av Endring i forhold til forrige revisjon 

0.2 06.04.2012 Bjørn Harald Olstad 
Svein-Harald Afdal 

Etablert innstilling til styret 

0.4    

0.5    

1.0    

 

1.2. Bakgrunn for dokumentet 

Det er mye diskusjoner og usikkerhet rundt krav til forskjellige treningspartier. Dette er ikke 
bra for UllensakerSvømmerne da forskjeller forekommer som foreldre kan og vil anmerke 
ovenfor klubben.  
 
Videre er det viktig å få etablert et tilbud for barn som har begynt i 8 klasse hvor det ikke er 
noen krav til antall treninger eller deltakelse på stevner. Vi i UllensakerSvømmerne anser 
disse utøverne som en viktig ressurs både som kommende instruktører og viktig i forhold til å 
opprettholde et godt miljø.  
 

2. Økonomi 
Ingen økonomiske konsekvenser ved innstillingen 
 

3. Fremdrift 
Arbeidet for å få den nye malen og treningspartiene må påbegynnes våren 2012 og innføres 
100 % fra høsten 2012.  
 



4. Utøverløypa for treningspartier 
Utøverløypa i UllensakerSvømmerne er visst under det totale tilbudet UllensakerSvømmerne 
tilbyr. Merknad til utøverløypa er at opprykk oppover i systemet gjøres kvartalsvis og 
hospitering kan gjennomføres før selve overgangen. 
 

 



4.1. A-Partiet 

A-Partiet 

Forklaring Beskrivelse 

Beskrivelse av parti Dette treningspartiet er for de utøverne som deltar på lokale, 

nasjonale og internasjonale svømmestevner. På dette partiet er 

det krav om stevne deltakelse. Det vil fortsatt være fokus på 

videreutvikle tekniske ferdigheter, men hoved fokuset ligger på 

lengere treningsserier og landtrening 

Begrensninger Ingen 

Antall svømmere 25 (med forbehold om basseng tilgang) 

Antall Treninger 9 

Krav til antall treninger 8 (merknad: hvor utøveren presterer godt i 2 forskjellige idretter 

på nasjonalt plan skal det legges rom for at begge idrettene skal 

kunne opprettholdes, treneren må da se på den totale 

treningsmengden og vurdere antall svømmetreninger ut i fra 

helheten) 

Antall landtreninger 3 (med forbehold om tildeling av tid i gymsal) 

krav til antall landtreninger 3 (merknad: hvor utøveren presterer godt i 2 forskjellige idretter 

på nasjonalt plan skal det legges rom for at begge idrettene skal 

kunne opprettholdes, treneren må da se på den totale 

treningsmengden og vurdere antall svømmetreninger ut i fra 

helheten) 

Krav til stevne Krav til å være med på eksterne stevner.  

Midlertidige krav for A-Partiet 

400m fri (Jenter / Gutter) 5,35 (344 poeng) / 5,25 (X poeng) 

100m cr (Jenter / Gutter) 1,15 (314 poeng) / 1,22 (X poeng) 

200m IM (Jenter / Gutter) 3,00 (331 poeng) / 2,55 (X poeng) 

200m bryst (Jenter / Gutter) 3,20 (304 poeng) / 3,15 (X poeng) 

100m rygg (Jenter / Gutter) 1,20 (329 poeng) / 1,16 (X poeng) 

Krav for å delta på partiet 

Krav Crawl LENS poeng tabell som finnes på medley.no. Kravene vil 

gjennomgås hvert halvår. Poeng kravet settes i samarbeid mellom 

Hovedtrener og Sportssjef 

Krav Bryst LENS poeng tabell som finnes på medley.no. Kravene vil 

gjennomgås hvert halvår. Poeng kravet settes i samarbeid mellom 

Hovedtrener og Sportssjef 

Krav Rygg LENS poeng tabell som finnes på medley.no. Kravene vil 

gjennomgås hvert halvår. Poeng kravet settes i samarbeid mellom 

Hovedtrener og Sportssjef 

Krav Butterfly LENS poeng tabell som finnes på medley.no. Kravene vil 

gjennomgås hvert halvår. Poeng kravet settes i samarbeid mellom 

Hovedtrener og Sportssjef 

Krav til medley LENS poeng tabell som finnes på medley.no. Kravene vil 

gjennomgås hvert halvår. Poeng kravet settes i samarbeid mellom 

Hovedtrener og Sportssjef 

Merknad til krav ovenfor Utøveren må tilfredsstille kravet på 3 av de 5 øvelsene over. 



4.2. B-Partiet 

B-Partiet 

Forklaring Beskrivelse 

Beskrivelse av parti Dette treningspartiet er for de utøverne som deltar på lokale og 

nasjonale svømmestevner. På dette partiet er det krav om 

stevne deltakelse. Det vil fortsatt være fokus på videreutvikle 

tekniske ferdigheter, men hoved fokuset ligger på lengere 

treningsserier og landtrening 

Begrensninger Normale begrensninger på dette partiet vil være 

barneidrettsbestemmelsene (barn under 12 år) 

Antall svømmere 20 (med forbehold om basseng tilgang) 

Antall Treninger 7 

Krav til antall treninger 5 (merknad: hvor utøveren presterer godt i 2 forskjellige 

idretter på nasjonalt plan skal det legges rom for at begge 

idrettene skal kunne opprettholdes, treneren må da se på den 

totale treningsmengden og vurdere antall svømmetreninger ut i 

fra  helheten) 

Antall landtreninger 3 (med forbehold om tildeling av tid i gymsal) 

krav til antall landtreninger 2 (merknad: hvor utøveren presterer godt i 2 forskjellige 

idretter på nasjonalt plan skal det legges rom for at begge 

idrettene skal kunne opprettholdes, treneren må da se på den 

totale treningsmengden og vurdere antall svømmetreninger ut i 

fra  helheten) 

Krav til stevne Krav til å være med på eksterne stevner.  

Krav for å delta på partiet 

Krav Crawl Skal kunne gjennomføre crawl serier med korrekt teknikk, samt 

kunne gjennomføre serier med starttider opp mot 500m. Barnet 

skal også kunne gjennomføre 200m crawl benspark uten stop. 

Krav Bryst Skal kunne gjennomføre bryst serier med korrekt teknikk, samt 

kunne gjennomføre serier med starttider opp mot 300m. Barnet 

skal også kunne gjennomføre 200m benspark uten stop. 

Krav Rygg Skal kunne gjennomføre rygg serier med korrekt teknikk, samt 

kunne gjennomføre serier med starttider opp mot 400m. Barnet 

skal også kunne gjennomføre 200m benspark uten stop. Videre 

skal barna kunne gjennomføre 25m kick på ryggen 

Krav Butterfly Skal kunne gjennomføre butterfly serier med riktig butterfly 

bevegelser, samt kunne gjennomføre serier med starttider opp 

mot 200m. Barnet skal også kunne gjennomføre 100m kick uten 

stop.  

Krav til medley Skal kunne gjennomføre riktige vendinger mellom hver 

svømmeart i medley oppsettet. Skal kunne gjennomføre 200m 

medley uten stans. Når det gjelder butterfly er fokuset på riktig 

butterfly bevegelse 

 



4.3. Ungdoms-Partiet 

Ungdomsparti 

Forklaring Beskrivelse 

Beskrivelse av parti Dette treningspartiet er for de utøverne som har gjennomført 

C-Partiet, som ikke ønsker å satse på svømming som 

konkurranseidrett, men som fremdeles ønsker å være en del av 

UllensakerSvømmerne og gjennomføre sine treninger. Det skal 

legges opp til at utøvere som har lyst til å satse igjen etter en 

periode på dette treningspartiet skal få muligheten til dette. 

Begrensninger Partiet har en nedre aldersgrense som tilsvarer 8 klasse 

Antall svømmere 20 (med forbehold om basseng tilgang) 

Antall Treninger 3 

Krav til antall treninger 1 

Antall landtreninger 2 (med forbehold om tildeling av tid i gymsal) 

krav til antall landtreninger 0 

Krav til stevne Ingen 

Krav for å delta på partiet 

Krav Crawl Gjennomført krav til C-Partiet 

Krav Bryst Gjennomført krav til C-Partiet 

Krav Rygg Gjennomført krav til C-Partiet 

Krav Butterfly Gjennomført krav til C-Partiet 

Krav til medley Gjennomført krav til C-Partiet 

 



4.4. C-Parti 

C-Partiet 

Forklaring Beskrivelse 

Beskrivelse av parti Utøvere som har klart kravene til D-partiet. Dette treningspartiet 

vil fortsette å arbeide med tekniske oppgaver på Crawl, rygg, 

bryst svømming og butterfly bevegelser. Videre legges det mer 

fokus på treningsserier over lenger distanser og benspark. 

Medley kommer da inn som en natur del i svømmetreningen 

Begrensninger Normale begrensninger på dette partiet vil være 

barneidrettsbestemmelsene (barn under 12 år) 

Antall svømmere 20 

Antall Treninger 5 

Krav til antall treninger 

3 (merknad: hvor utøveren presterer godt i 2 forskjellige idretter 

på nasjonalt plan skal det legges rom for at begge idrettene skal 

kunne opprettholdes, treneren må da se på den totale 

treningsmengden og vurdere antall svømmetreninger ut i fra  

helheten) 

Antall landtreninger 3 (med forbehold om tildeling av tid i gymsal) 

krav til antall landtreninger 1 

Krav til stevne Krav til å være med på egne stevner. Videre skal det oppmuntres 

til å delta på eksterne stevner. 

Krav for å delta på partiet 

Krav Crawl Rytmisk crawl med rotasjon og crawl vending, barnet skal kunne 

svømme 50m crawl med start og vending. Barnet skal også 

kunne gjennomføre 50m korrekt beinspark uten stans. 

Krav Bryst Brystsvømmingen skal være rytmisk med glifase og vending. 

Barnet skal kunne svømme 50m bryst med start og vending. 

Barnet skal også kunne gjennomføre 50m korrekt beinspark uten 

stans. 

Krav Rygg Rytmisk rygg med god linjeholding, riktig pust, rotasjon, 

undervannskick og salto vending. Barnet skal kunne svømme 

50m rygg med start, kick og vendinger. Barnet skal også kunne 

gjennomføre 50m korrekt beinspark uten stans. 

Krav Butterfly Delfinbevelsen skal innarbeids og flere faste drillsøvelser (6 

totalt) skal beherskes. Barnet skal også kunne gjennomføre 25m 

butterfly bevegelse uten stans. 

 



4.5. D-Parti 

D-Partiet 

Forklaring Beskrivelse 

Beskrivelse av parti Utøvere som har klart kravene til E-partiet. Dette treningspartiet 

vil fortsette å arbeide med tekniske oppgaver på Crawl, rygg, 

bryst svømming og butterfly bevegelser. 

Begrensninger Normale begrensninger på dette partiet vil være 

barneidrettsbestemmelsene (barn under 12 år) 

Antall svømmere 15 

Antall Treninger 3 

Krav til antall treninger 1 

Antall landtreninger 1 

krav til antall landtreninger 0 

Krav til stevne Ingen, men barn må oppfordres / motiveres til å delta på egne 

og eksterne stevner 

Krav for å delta på partiet 

Krav Crawl Rytmisk crawl med crawl vending, det skal være fokus på 

beinspark. ingen krav til distansesvømming 

Krav Bryst Lovlig bryst uten f.eks saksebenspart, brystsvømmingen skal 

være rytmisk med glifase, , det skal være fokus på beinspark. 

Ingen krav til distansesvømming 

Krav Rygg Rytmisk rygg med god linjeholding og riktig pust. Vending skal 

innføres enten salto eller åpen vending, det skal være fokus på 

beinspark. Ingen krav til distansesvømming 

Krav Butterfly Delfinbevelsen skal innarbeids og faste drillsøvelser (3 totalt) 

skal beherskes.  

 
 



4.6. E-Parti 

E-Partiet 

Forklaring Beskrivelse 

Beskrivelse av parti Utøvere som har fullført Haimerket på Norges Svømmeskole. 

Dette treningspartiet vil arbeide med tekniske oppgaver på 

Crawl, rygg, bryst svømming og butterfly bevegelser. 

Begrensninger 

Normale begrensninger på dette partiet vil være 

barneidrettsbestemmelsene (barn under 12 år) 

Antall svømmere 15 

Antall Treninger 3 

Krav til antall treninger 1 

Antall landtreninger 1 

krav til antall landtreninger 0 

Krav til stevne Ingen, men barn må oppfordres / motiveres til å delta på egne 

og eksterne stevner 

Krav for å delta på partiet 

Krav Crawl Se krav Hai merket Norges Svømmeskole 

Krav Bryst Se krav Hai merket Norges Svømmeskole 

Krav Rygg Se krav Hai merket Norges Svømmeskole 

Krav Butterfly Se krav Hai merket Norges Svømmeskole 

 


