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Forord  
 
Klubbens sportslige plan skal være rammeverket til klubben for denne 
sportslige satsningen. Denne planen er et viktig ledd i å få alle trenere og ledere 
i klubben til å dra i samme retning og jobbe mot samme mål.  
Samtidig så viser den sportslige planen en god oversikt over de tilbudene 
klubben har og hva som er fokusområder i de ulike gruppene og nivåene.  
 
SSK Skjetten svømming er en Eliteklubb med mål å utvikle elitesvømmere mens 
ikke alle kan/ønsker å bli Elitesvømmere. 
 
Det å utvikle dyktige svømmere tar tid og det er viktig å ha en langsiktig plan 
for dette. 
 
SSK Skjetten Svømming ønsker å ha fokus på sunne verdier og på å utvikle gode 
holdninger ved siden av selve treningen. Dette er sentralt i enhver gruppe og er 
forankret i klubbens verdier. 
 
Fordelen med en sportslig plan: 
 

• God forklaring av klubben og felles forståelse av klubbens sportslige mål 

• Et godt rammeverk for klubbens trenere og ledere 

• Det blir lettere for nye trenere/ledere og komme inn i klubben 

• Tydelig utviklingsplan for svømmere/foreldre  

• Gir en god oversikt over hva klubben står for og hva vi forventer av 
trenere, utøvere, foreldre og annet støtteapparat. 

 
Den sportslige planen skal fungere som et rammeverk for klubben. Dette gjør 
det lettere for trenerne å utføre jobben sammen med svømmerne.  
 
Samtidig er det en kontinuerlig utvikling av treningsplanene og 
gruppemanualene i klubben. Disse planene samt andre viktige dokumenter vil 
ligge som vedlegg til planen. 
 
  



 3 

Verdier 
 
Klubbens kjerneverdier (FLYT): 
 

FELLESSKAP 

  GLAD 

    DYKTIG 

      DRISTIG 
 
Verdiene til klubben danner grunnlaget for måten vi trenere og ledere jobber 
på. 
 
Fellesskap: I klubben vår jobber vi sammen som et team 
Glad: Vi skal vise og spre idrettsglede 
Dyktig: Vi skal jobbe etter beste teori og praksis 
Dristig: Vi skal tørre og sprenge grenser og sette SMARTE mål 
 
 
Hovedmål: 

• Bli Norges beste og største svømmeklubb 

• Bli anerkjent for klubbens verdier og resultater nasjonalt og Nordisk 
 
Delmål: (Innen 2022) 

• Til enhver tid ha 1 utøver i alle landslagsgrupper 

• Til enhver tid ha utøver (e) med til Jr. Nordisk og Jr. EM 

• Topp 3 i UM, JR. NM og Sr. NM 

• Alltid kunne stille med minimum 1 stafettlag (begge kjønn) i alle stafetter 
i alle Nasjonale mesterskap. 

• Ha utøvere i alle aldersklasser i ÅM samt topp 6. plassering i alle 
aldersklasser i LÅMØ. 

• Beste klubb i LÅMØ og ÅM 
 
Klubben har som overordnet mål og utdanne svømmere til elitesvømmere 
og få ut utøvernes ytterste potensial i svømming. Samtidig skal vi utdanne 
selvstendige utøvere med positive holdninger og sunne verdier. 
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Struktur 
 
Ikke alle utøvere kan bli Elitesvømmere og det er viktig for klubben å kunne 
tilby ulike typer trening ut ifra utøvernes alder, ferdigheter og ambisjoner. 
Det er viktig at vi har klare rammer for konkurransepartiene våre slik at de 
utøverne som har lyst og mulighet til og nå toppen kan gjøre dette. 
 
SSK Skjetten Svømming som eliteklubb eksisterer med bakgrunn i at klubben 
har en stor bredde. Vi har et mål om å utvikle svømmere på et høyt 
internasjonalt nivå gjennom å legge til rette for at utøvere skal få best mulig 
rammer og oppfølging til å komme så langt de kan og ønsker selv. 
 
Samtidig er det viktig å tilrettelegge for de utøverne som ikke ønsker eller 
har mulighet til å nå dette nivået. Derfor har vi delt klubben inn i ulike 
grupper. Dette er hovedsakelig Konkurransegrupper og Treningsgrupper. 
 
Noe av det viktigste for enhver utøver er å føle mestring i det de gjør. Dette 
vet vi skaper god motivasjon og utvikling. Samtidig vet vi at det sosiale 
aspektet er viktig på trening, treningsleirer og i konkurranser. 
Strukturen til klubben er ment for å best ta hensyn til det som er skrevet 
over.  
Det er ikke alltid like enkelt og finne riktige grupper til utøverne, men      
klubbens trenere er alltid ute etter å gjøre det som vi mener er best for 
utøveren.  
Unge utøvere utvikler seg ulikt og i ulikt tempo og dette er viktig og ta i 
betraktning når det er snakk om hvilken gruppe en bør tilhøre.  
Det er viktig å mestre de ulike komponentene i den gruppen man er i før 
man eventuelt er klar for å rykke opp til en annen gruppe. 
Det er ingen som er tjent med å være i en gruppe hvor nivået eller 
ambisjonene er for høyt. Dette fører til mindre mestringsfølelse og dårligere 
motivasjon. 
Det samme gjelder for de utøverne som behersker nivået sitt godt. Disse 
utøverne får tilbud om å hospitere eller rykke opp til neste gruppe for å 
skape nye utfordringer og mestringsopplevelser. 
 
Kravene til de ulike gruppene er definert i de ulike gruppemanualene. Hver 
gruppe har en egen manual (vedlegg) hvor rammene for gruppen er 
beskrevet sammen med treningsfokuset for den aktuelle gruppen. 
Manualene er bygd opp etter Norges svømmeforbund sine retningslinjer 
samt beste teori og praksis innenfor trening og svømming. 
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Litt om svømmeskolen 
 
Svømmeskolen danner grunnlaget for klubben både økonomisk og sportslig. 
Samspillet mellom konkurranse- og treningspartiene og svømmeskolen er viktig 
for rekrutteringen av fremtidige svømmere i klubben. De svømmerne som har 
startet eller som har gjennomført de videregående kursene får tilbud om en 
plass i Rekruttgruppene som er det første steget i svømmetreningen. 
 
Oversikt over Konkurranse- og Treningspartiene: 
 
Målet vårt er og ha plass til alle og tilbud til alle som vil svømme. Alle har ikke 
mulighet eller lyst til og bli elitesvømmere og derfor har vi treningsgrupper i 
tillegg til konkurransegrupper. Vi er hele tiden i utviklingsmodus og interessert i 
å strukturere oss slik at vi har plass til alle. 
I SSK Skjetten Svømming tilrettelegger vi både for ”Aktiv for livet” og ”Livet som 
aktiv”. Klubbpyramiden viser de to løpene, hvor svømmeskolen er grunnlag for 
begge løpene.  
 
Konkurransepartier 
K1: Fokus på NM + elitesvømming 
K2: Fokus på ÅM + UM  
K3: Fokus på LÅMØ + ÅM  
K4: Fokus på LÅMØ  
Rekruttgrupper: Fokus på uapproberte og approberte stevner 
 
Treningspartier 
T1: Alder 15+ 
T2: Alder 12-15 
T3: Alder 10-13 
 
Utfordrergrupper 
I tillegg til Konkurranse- og treningspartiene er klubben i gang med å utvikle 
såkalte utfordrergrupper som vil være en del av konkurransestrukturen. I disse 
gruppene vil hovedfokuset være på mer sprintbasert trening.  
 
Målet til klubben er og ha plass til alle. Derfor er vi nødt til og ha ulike grupper 
som har plass til ulike utøvere med ulik motivasjon, ambisjoner og 
forutsetninger. 
Som tidligere skrevet så er ikke elitesvømming for alle og vi ser av modellen at 
desto høyere nivået blir hvor smalere blir pyramiden.  
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Vi skal legge til rette for at de som vil bli så gode som mulig skal få mulighet til 
dette. Samtidig så åpner det seg muligheter for de som vil gå en annen vei og 
allikevel fortsette med svømming som trening og mosjon. 
 
Hvor høyere opp man kommer, desto flere tilbud åpner deg seg også i det vi og 
Norges svømmeforbund kaller ”aktiv for livet”. Her er det mange muligheter 
for å bedrive svømming og aktivitet i vann uansett alder. 
 
Fokuset i treningsgruppene våre er på det sosiale samt svømmetrening uten 
fokus på konkurranse. Det er mulig og gå fra Konkurransepartier til 
treningspartier og omvendt. Dette vurderes av trenerne i forhold til nivå, alder 
og ambisjoner. 
 
Klubben følger i stor grad Norges Svømmeforbund sin konkurransestruktur når 
det kommer til fokus i trening. LÅMØ og ÅM er viktige fokusområder for de 
yngste konkurransegruppene våre. Deretter er UM (ungdomsmesterskap) og 
NM viktige arenaer. Er man på dette nivået så er neste steget Landslag og 
internasjonale konkurranser (EM, VM, OL). 
 
 
Hva lærer svømmerne og hva trener vi på 
 
Alle gruppene i klubben bygger på hverandre og er lagt opp på en slik måte at 
vi utdanner utøverne helt fra svømmeopplæring og hele veien opp til elitenivå.  
 
Antall timer trening og innholdet i treningene (Treningsmengde, fokus, 
teknikktrening, basis- og landtrening, styrketrening etc.) er bygd opp på en slik 
måte at det hele veien skal være en progresjon.  
Vi forholder oss til relevant forskning og teori innenfor trening og svømming 
samt beste praksis når vi utvikler treningsplanene og fokus for de ulike 
gruppene i klubben. 
 
Treningsmengden i de ulike gruppene er lagt opp etter progresjonsprinsippet 
og er til for å sikre en fornuftig progresjon og utvikling. 
Vi forventer et gitt oppmøte i hver gruppe slik at vi best mulig kan hjelpe 
utøverne til å få den fremgangen de ønsker.  
I de øverste konkurransegruppene (K1, K2) er det forventet at man prioriterer 
svømming og er med på de oppsatte treningene samt stevner og treningsleire. 
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Ved langvarig sykdom/skade etc. kan det være hensiktsmessig og justere 
treningsplanen og i noen tilfeller trene med andre grupper til man er frisk klar 
igjen til å trene normalt med sin vanlige gruppe. 
 
I tillegg utdannes utøverne og formes etter de verdiene som klubben har. 
Gode holdninger og verdier står sentralt i utdanningen av hver enkelt utøver og 
trener. 
 
Retningslinjer og innhold i trening for hver enkelt gruppe er nærmere 
beskrevet i de ulike gruppemanualene. Disse er en viktig del av 
operasjonaliseringen av den sportslige planen, men på grunn av at de er under 
konstant revidering og utvikling ligger de som vedlegg til planen. 
 
Trenernes kompetanse/utdanning. 
 
Klubben har som mål at alle trenerne i klubben skal ha formell utdanning 
innenfor svømming. Klubben ønsker også at trenerne i klubben skal kunne 
identifisere seg meg klubbens verdier.  
Norges svømmeforbund har utviklet ulike trenerkurs (Trener 1-4). Disse 
kursene er tilpasset de ulike nivåene og klubben ønsker at alle trenerne i 
klubben på sikt skal gjennomføre Trener 1 og Trener 2 kurs. Disse kursene 
baserer seg på barne- og ungdomstrening. I tillegg er det et mål om at alle 
trenerne som jobber med de høyere nivåene i klubben (K1 og K2) skal inneha 
Trener 3 kurs. Trener 4 kurset er kun for elitetrenere. 
Klubbens trenere og ledere har mye unik kompetanse og erfaring som blir lært 
bort gjennom interne fagmøter og trenermøter. 
 
Hva, hvordan, hvorfor konkurrerer vi? 
 
Konkurranser en er unik læringssituasjon. Det er her vi får vist frem det vi har 
lært på trening og det er her vi sammen skaper de gode prestasjonene.  
Det er på stevner vi får vist frem det fellesskapet vi står for og den 
idrettsGLEDEN som vi ønsker å ha.  
Det er på stevner vi når mange av de målene vi setter oss. 
Trenerne i klubben er alltid prosess- og oppgaveorienterte ovenfor 
svømmerne. Det betyr at plasseringer er mindre viktig og at fokuset er på de 
arbeidsoppgavene hver enkelt svømmer jobber med i hverdagen. Vi er opptatt 
av utviklingen til hver enkelt svømmer. 
Svømming er en individuell idrett og i starten av svømmekarrieren er det 
viktigste målet med stevner å lære gode rutiner. Etterhvert som man blir litt 



 9 

mer erfaren og rykker opp i systemet så er det mer fokus på de ulike 
oppgavene som svømmerne jobber med i de ulike svømmeartene. Dette 
gjelder også på det høyeste nivået (NM og internasjonale stevner) men her er 
det i tillegg fokus på gode prestasjoner og plasseringer. Det som er fint med 
svømming er at man kan alltid måle seg mot seg selv og se forbedringer i 
forhold til sin personlige rekord. Man kan aldri styre andre svømmere, så for de 
yngre svømmerne er fokus alltid på å forbedre arbeidsoppgaver og sin egen 
personlige rekord. 
 
Avslutning 
 
Svømming er en idrett som krever mye trening og tid, men til gjengjeld lærer 
man utrolig mye om seg selv og andre. Vi legger opp til mange gode 
opplevelser, nyttige erfaringer og venner for livet.  
 
 
 
 
Vedlegg til den sportslige planen: 
 

• Gruppemanualer 

• Ulike Policydokument (Doping, alkohol, trakassering retningslinjer etc.) 

• Foreldreguide/foreldrevettregler 

• Stevneguide/retningslinjer for konkurranse 

• Retningslinjer for svømmere/trenere/foreldre 
 
 
 
 
 
 

 
 


