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Introduksjon 

 

SSK Skjetten svømming ble etablert i 2000 og har vokst til å bli en av de største idretts- og 

svømmeklubbene på Romerike. Per. januar 2015 har klubben litt over 1600 medlemmer, 

hvorav ca. 120 er i trenings- og konkurranseavdelingen. Resten av medlemsmassen er fordelt 

på svømmekurs og andre aktiviteter som Triatlon, vanngym osv. 

 

SSK Skjetten svømming er en breddeklubb og det er viktig for klubben å tilby et bredt spekter 

av aktiviteter. Samtidig er SSK Skjetten svømming en eliteklubb hvor det skal legges tilrette 

for de som ønsker å satse svømming på et nasjonalt og internasjonalt nivå. 

 

 



Klubbens visjon 

Alle svømmer! 

Vår drøm er et samfunn hvor alle 

svømmer. Alle er svømmedyktige og 

aktive i vann for å holde seg i form. 

Svømming og triathlon er folkeidrett for 

bredde, elite og publikum.  

Virksomhetsidé 

Vi gir barn, ungdom og voksne utfordringer i vann og på land, gjennom svømming og 

triathlon. Våre engasjerte og kvalifiserte trenere og ledere skaper et miljø for flyt og 

fremdrift.  

Verdigrunnlag 

Vi skaper et miljø for flyt og fremdrift: 

Felleskap - GLad - DYktig - DrisTig 

Felleskap: Vi i SSK Skjetten Svømming skaper trivsel. Vi har en åpen og inkluderende 

holdning til alle mennesker, ved å være ærlige, rause og vise respekt for hverandre. Vi stiller 

alltid opp for hverandre. 

Glad: Vi i SSK Skjetten Svømming viser glede. Vi skal ha positive 

holdninger til det vi gjør. Et vennlig ord er med på å skape god 

kommunikasjon, og vi skal alltid trekke frem det beste i hverandre. 

Dyktig: Vi i SSK Skjetten Svømming gjør de rette tingene riktig. Vi gir alt 

alltid, oppnår gode resultater og strekker oss mot det aller høyeste. 

Dristig: Vi i SSK Skjetten Svømming tør. Vi tar de utfordringer som ligger foran oss og 

sprenger grenser. Vi prøver ut nye ting, og utvikler vår idrett.  

  

Hovedmål for SSK Skjetten Svømming i perioden 2014-2018 

Finner du på www.ssksvomming.no -> Om Oss 

Organisering av klubben 

Totalt 9 konkurransegrupper innen svømming og triathlon som er delt inn etter alder, 

ferdigheter og ambisjoner. I tillegg har vi treningspartier og vill i vann.  

Det er viktig å presisere at konkurransepartiene og treningspartiene er sidestilte. En svømmer 

kan gå fra et konkurranseparti til et treningsparti og visa versa, så lenge en oppfyller kravene 

til den aktuelle gruppen.  Flytting gjøres etter helhetsvurdering av hovedtrenere for de ulike 
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konkurranse grupper, med endelig godkjennelse av Sportslig leder basert på følgende 

kriterier: 

 Treningsflid/fremmøte (Sykdom/Skade tas hensyn til) 

 Konsentrasjon og fokus under treninger (Kognitivt tilstede) 

 Konkurranse resultater (I forhold til alder og biologisk utvikling) 

 Personlighet og engasjement (deltar positivt på treningene og bidrar til godt 

treningsmiljø) 

 Talent (fysisk mentalt og trening)  

 Teknikk (teknisk utførelse av starter, vendinger og svømme arter) 

Organisering av klubben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å viter mer gruppenes treningsinnholde og treningstider gå inn på www.ssksvomming.no.  

 

Terminliste og stevner 

Hvert halvår utarbeides en terminliste over alle klubbens aktiviteter, gruppevis. Denne kan du 

finne på 

www.ssksvomming.no, 

og blir sendt ut på e-

post fra gruppetrener – 

sett av stevnedagen i 

kalenderen med en 

gang. 

 

Svømmeskole 
Baby- og småbarnsvømming, svømmekurs for alle, egne kvinnekurs, 

skolesvømming, SFO og barnehagesvømming, Vanngymnastikk og Aquaterapi, 
Morgensvømming, Pensjonistsvømming, Folkebad, Utleie, Badebursdager, 
Livredning og førstehjelp, Bedriftsidrett, Trening- og svømmeopplæring for 

funksjonshemmede, 

Treningspartiene 

T1 og T2 

 

Vill i vann 

Konkurranse 

K1,2,3,4a&b, Triathlon 

Rekrutt 1, 2 og 3 
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Ikke approberte stevner (rekruttstevner) 

Disse stevner er spesielt egnet for barn mellom 6 og 10 år. Her er øvelsesutvalg tilrettelagt, 

svømmerne blir ikke diskvalifisert og alle får premie. Disse stevnene koster som oftest 75 

kroner uansett antall øvelser. Målsetning for svømmerne som deltar på rekruttstevner er å lære 

stevnerutiner og venne seg til konkurransesituasjonen. De aller fleste er med på rekruttstevner 

til de er trygge nok til å delta på approberte stevner. Ved å delta på stevner får svømmerne 

bedre forståelse for det de gjør på treningene og hvorfor det er viktig å lære riktig teknikk i de 

ulike øvelsene – i tillegg til gleden ved å mestre det. 

 

Approberte stevner (åpne stevner) 

Disse stevner er for alle som er 10år eller eldre. Her er det tidtaking og 

rangering etter nivå med 1/3 premiering. Her blir man inspirert av eldre 

svømmere og det er litt mer sommerfugler i magen. På slike stevner blir 

man disket hvis man ikke svømmer i henhold til reglene noe som ikke er 

farlig i det hele tatt! Det betales ikke per person, men som oftest 100,- kroner 

per øvelse. Man kan finne oppnådde tider i etterkant av stevnet under 

www.medley.no samt ranking i hele landet. OBS: 10års klassen rangeres ikke. Dette 

kommer av at det er bestemt i barneidrettsbestemmelsene at man kun kan benytte resultatlister 

og rangere utøvere fra de er fylt 11 år.  

 

Approberte stevner varer ofte hele dager, og det er derfor viktig at det settes av tid til at 

svømmeren kan delta på hele stevnet.   

 

Startlisens 

Startlisens er obligatorisk for å starte i åpne (approberte) stevner. Lisensen gjelder fra 

innbetalingsdato og ut året. Ved å betale lisens får man bladet Norsk Svømming og 

idrettsskadeforsikring. Også svømmere over 12 år som ikke deltar på stevner kan betale lisens 

og dermed bli forsikret. Barn til og med 12 år er 

forsikret gjennom en egen barneidrettsforsikring og 

betaler derfor en rimeligere lisens.   

 

Fra 2015 gjelder følgende lisenspriser:  

350 kroner for 10-12 åringer.  

600 kroner for grunnlisens (13 år og eldre). 

900 kroner for utvidet lisens (valgfritt for alle). 



Lisens blir innkrevet første gang en svømmer melder seg på et åpent (approbert) 

svømmestevne i et nytt kalenderår.  

  

Påmelding til stevner:  

Stevneinvitasjoner blir sendt per mail, samt at treneren vil informere om kommende stevner. 

Treneren sammen med svømmeren setter opp øvelsene som skal svømmes på stevnet og 

legger det inn i Organus. Når påmeldingen blir gjort i Organus blir det sendt en mail til 

foresattes mail med oversikt over øvelser og hvor mye som må betales for å delta på stevnet. 

Kan en ikke delta på stevnet må det før påmeldingsfristen sies ifra om dette enten til trenere 

eller Jesper, svommingbt@ssk.no.  

 

Økonomi og egenbetaling 

Alle reisestevner og treningsleire betales 

på forhånd. Treningsavgift betales hvert 

halvår i februar og september. 

Medlemskontingent og lisens til Norges 

Svømmeforbund (NSF) betales en gang 

pr år. 

Treningsavgift pr halvår 2016 

K1 – 4250kr 

K2 – 3500kr  

K3 – 3350kr 

K4 – 2350kr 

R1&2&3 – 2050kr  

T1 – 2650kr 

T2 – 2200kr 

Medlemsavgift – 220kr som betales kun en gang i året. 

 

SSK Skjetten Svømming støtter alle reisestevner og treningsleire med 25% slik at flest mulig 

kan delta i klubbens aktiviteter. Støtteordningen kan endres dersom klubbens økonomiske 

situasjon tilsier det. 

I tillegg til treningsavgift, medlemsavgift og startlisens for de som deltar på approberte 

stevner vil være stevner og leire som er satt opp på terminlisten. 

SSK Skjetten Svømming gjør også oppmerksom på at vi ønsker at alle barn under 12 år trener 

og konkurrerer i vanlig badetøy som vanligvis ikke koster mer enn maks 500 kr. 

Retningslinjer er i samsvar med anbefalingene fra Norges Svømmeforbund. 
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Dugnadsinnsats 

I forbindelse med avvikling av egne stevner trenger vi hjelp fra foreldre og foresatte. 

Oppgaver i forbindelse med stevner kan være tidtaking, rigging, kafeteria, sekretariat, inngang 

og annet. Foreldre og foresatte vil få beskjed når et stevne nærmer seg: 

 Meny Rekrutt – februar 

 Meny Open – mars 

 Sommerstevne på Nebbursvollen – juni 

 Skjetten Open – september 

 Skjetten Rekrutt – oktober 

 Julesvøm – desember  

SSK Skjetten Svømming har etter hvert blitt en stor og mer profesjonelt drevet klubb. Likevel 

er den del av driften fortsatt basert på frivillig innsats fra foreldre/foresatte, og vi er avhengig 

av at hver enkelt bidrar for at arbeidet skal bli så enkelt og hyggelig som mulig for hver 

familie. 

Kan du tenke deg å 

hjelpe til i 

Sponsorutvalget, 

Sponsorsvøm, som 

dommer eller informere 

om Skjetten Svømming 

på den nærmeste 

barneskolen? Har du 

kunnskap innen 

ernæring? 

… 

 

Svømmetrening – Hva gjør vi? 

Svømming er en idrett hvor en må være mye i vannet for å bli god. Dette er fordi mennesker 

er mest vant til å være på land, og kroppen må venne seg til å jobbe i vannet. Det trenes derfor 

ganske mye, selv i starten av svømmekarrieren. Allikevel så er ikke svømmetreningen nok. Vi 

legger derfor opp til landtrening så snart svømmerne er ferdig med svømmeskolen. 

Det er viktig å svømme med riktig teknikk. Vi bruker mye tid på innlæring og videreutvikling 

av teknikk.  

 

 

 



Hva skjer på et svømmestevne? 

Stevneforberedelse  

 Si alltid ifra til trener når dere ankommer stevne 

 Alle svømmerne skal ha stevne oppvarming som er laget av treneren. Den vil som 

regel bestå av: 

o Generell innsvømming som består av å bli kjent med vannet, og våkne opp 

fysisk og mentalt  

o Spesifikk innsvømming der svømmerne svømmer i forhold til de øvelsene de 

har valgt med tanke på start, vending, innslag, og hvor man har litt ”sprinter” 

og ”Race pace” for og kjenne på farten.  

o Utsvømming til slutt for og roe ned kroppen. 

 Det er viktig og holde seg varm på et stevne. Når du har svømt er det viktig og tørke 

seg og skifte badedrakt/badebukse og ta på seg klær. (shorts/bukse, t-skjorte/genser 

og sko!!) 

 15-20 minutt før øvelsen starter må svømmeren starte og forberede seg på løpet: 

o Sjekke badehette og briller 

o Gå igjennom hva som er viktig i løpet sammen med treneren  

o Varme opp på land.  

o Man beholder klærne på helt til heatet foran har startet, evt. 2 

heat før hvis det er 50 metere.  

 

       Så er det tid til å gi alt man kan!  

 

 Når man er ferdig med å svømme er det viktig å komme til treneren for 

tilbakemelding! 

 Mat og drikke er veldig viktig under stevnet. Om morningen er det viktig med en god 

frokost som inneholder mye karbohydrater. Under stevnet er det viktig og spise lite 

og ofte. Frukt, rosiner, brød, pasta og nøtter er gode forslag. Etter man har svømt er 

det også viktig og få i seg litt næring til 

musklene. Sjokolademelk og yoghurt er 

gode forslag. Man må 

drikke minimum en halv liter væske i 

timen, gjerne som saft eller sportsdrikk. 

 Hvis man av uforutsette hendelser ikke 

kan komme på stevnet, for eksempel at 

man er blitt syk, så er det veldig viktig og 

melde fra til treneren sin så fort som 

mulig for å gi beskjed at man ikke kan 

komme på stevnet.  

 

Pakkeliste til stevne 

Alle svømmere skal før stevnet pakke dette (NB! svømmerne skal pakke dette her selv): 

 Minst 2 håndduker 



 2-3 skift badetøy 

 2 sett briller og klubbens badehette 

 Drikkeflaske 

 Innesko, joggesko 

 Varm genser, joggebukse og t-skjorte – Skjetten logo 

 Matpakke og frukt, rosiner eller kjeks  

 På vinter: lue og noe i halsen 

 

Landsdels årsklassemønstring (11-15 år) er prioritert for alle aktuelle utøvere i klubben og blir 

avholdt på 5 forskjellige steder i landet, ett sted for hver landsdel. Klassen 11 år, må ha gyldig 

påmeldingstid på alle de 5 følgende distanser: 50fly, 100ry, 100br, 400cr, 200IM. Svømmere 

som er 12-15 år må svømme følgende øvelser: 100fly, 200ry, 200br, 400cr og 200IM. Dette 

stevnet er kvalifisering til Årsklassemesterskapet Nasjonalt (ÅM) for alderen 13-15år. De 24 

beste i hver av klassene (13-14-15) vil være kvalifisert i forhold til rangeringslisten. 

Rangeringslistene kan finnes på www.medley.no (”Ranking”). 

 

Vårt fokus under stevner alltid om egne prestasjoner, ikke om motstanderen. Det er viktig 

å lære seg å konkurrere mot seg selv i tidlig alder. En kan gjøre noe med seg selv men ikke 

med hva andre presterer.  

Bestilling av klubbtøy 

Vår leverandør for klubbtøy er Comet Sport i Lillestrøm. Bestilling gjøres ved å ta kontakt 

med trine@comet.no eller 63811040. På www.ssksvomming.no -> Undom – Klubbeffekter 

finner du SSK Skjettens klubbkolleksjon. 

  

Bestilling av svømmeutstyr med rabatt  For medlemmer i SSK Skjetten Svømming vil det 

være mulig å bestille svømmeutstyr til 20% rabatt via nettbutikken til Fastswim. 

Webside: www.fastswim.no Rabattkode: SSK123 

I nettbutikken må du først registrere deg som kunde, og når du betaler må man huske å legge 

inn rabattkoden. 

 

Anbefalt utstyr: 

Alle svømmere skal alltid ha med en drikkeflaske, tettsittende svømmetøy og svømmebriller. 

K1 – svømmeføtter, paddles, strikk, … 

K 2/3 – svømmføtter, paddles og strikk 

K4 - svømmeføtter 

R - svømmeføtter 

 

Bestilling av ski-, sykkel- og løpeutstyr  

For medlemmer i SSK Skjetten Svømming vil det være mulig å kjøpe utstyr med 20% rabatt 

hos Foss Sport i Strømmen. Ønsker du å handle hos Foss Sport si fra til Jesper 

(svommingbt@ssk.no) slik at han kan registrere deg som kunde. NB: Si fra alltid fra at du er 

medlem i SSK Skjetten! 
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Annen info 

Støtte medlemmer – Ønsker du å bli støttemedlem? Si fra til svomming@ssk.no  
Grasrotandelen – gi penger til SSK Skjetten Svømming når du tipper! 
Samarbeidspartnere – Dersom du kan skaffe samarbeidspartnere til et av våre stevner, eller på 

årsbasis, ta kontakt med daglig leder, Marcel på svomming@ssk.no. Små og store bidrag mottas 
med TAKK. 
Badebursdager – SSK Skjetten Svømming tilbyr utleie av svømmehallen til badebursdager i helgene. 
Som medlem i klubben får du også rabatt. 
 
 

www.ssksvomming.no 
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