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Tilstand 2000

• Ingen svømmere i OL Sydney 2000

• 1910-2000: Totalt 17 internasjonale 

senior medaljer i internasjonale 

mesterskap (EM, VM, OL), 6 medaljer i 

juniormesterskap (EM-jr & U-OL)

• 2 OL-finalister

• 4-5 profesjonelle trenere (inkludert NTG)

• Ca 3000 lisensierte svømmere

• 9,5 årsverk i NSF (inkl landslags- og 

NTG trener) 



Tiltak/grep

• Ny president

• Nytt styre

• Ny landslagssjef

• Prioritering av svømming (på bekostning av stup, vannpolo, synkron etc)

• Etablerte tett og god dialog med OLT

• Utarbeidet verdier og visjon (i samråd med svømme Norge, inkludering og 

forankring)



Visjon:

"Svømming skal være den mest 

fremgangsrike idretten i Norge!"

Verdier:
Grensesprengende

Lekende

Ansvarlig

Dristig

Inkulderende

"GLAD I" vann



Tiltak/grep

• Trener utvikling

• Klubb utvikling (kompetanseløft, drift, profesjonalisering, 

kompetansehelg)

• Ny landslags struktur (involvering og forankring)

• Full integrering fra 01.01.2005

• Øket satsing på jr (ca 1 million inneværende år)



Landslag struktur

Senior-

landslaget

Støtte Junior-

landslaget

Støtte TIF Støtte

Elite* 100 % EM-jr 50 % Elite 100 %

Utfordrer 50 % Utvikling 25 % Utfordrer 66 %

Rekrutt 25 % Rekrutt 33 %

Junior 25 %

* Svømmere med A-stipend fra OLT: 30 000.-/år fra NSF

* Svømmere med B- eller utviklingsstipend fra OLT: 15 000.-/år fra NSF

Klubber med utøvere på landslaget får "rabbat" dersom de har flere utøvere på landslaget: 2/10%, 3/20%, 4/30%



Utvikling av prestasjonskultur

• Gradvis økning av treningsmengde land/vann

• Sterkt fokus på utvikling og mestring

• Lagfølelse alle ledd

• Øket bevisstgjøring

• Internasjonal matching

• Flytte fokus fra kvalifisering til prestasjon

• Økning av antall samlingsdøgn 

• Økning av antall konkurranser

• Egenandeler=bredde på landslag

• Trene med de beste (inviterte internasjonale utøvere/reiste ut)



Utvikling av prestasjons kultur

• Integrering av FH

• Samarbeid med idretter som har god 

prestasjonskultur

• Involvere klubber/trenere

• Kompetanseutvikling av trenere 

(mesterskap, konferanser, int.miljøer etc)

• Tydelige utviklingsmål trener&utøver 

• Felles mål og planer klubb/landslag

• Int. treningsfokus



• NSF har ingen sponsor (klubber 

har)

• Godt økonomisk fundament

• Gjensidige stiftelsen (klubb)

• Utstyr avtale

• Landslag basert på egenandeler

Økonomi



Utvikling/status juni 2016:

• Doblet antall lisenser, 6000

• 120-130 profesjonelle trenere/160 årsverk (trenere, daglig ledere, 

svømmeskole, kurs, skolesvøm etc)

• Internasjonale sr-medaljer i perioden 2000-2016: 31

• Internasjonale medaljer TIF 2005-tdd: 11/31/39=81

• 3 OL-finalister (2008/2 -2016/1)

• Antall årsverk NSF: 16 (administrasjon + trenere: FH, Jr, Sr) 



Suksesskriterier

• Kunnskap

Kriterier for å lykkes

• Kompetanse

• Kvalitet

• Krav

• Kontinuitet


