
 

 

 

 

 

Handlingsplan for IL Skarphedin, 

svømmegruppa 2014 

 

Trening  

En trening i uka som nå, fredag 15.30 – 17.00, men styret jobber for å få 

en dag til.  

 

Svømmetrening  

Vi fortsetter med ordinær svømmeopplæring/ -trening for barn og 

ungdom. Samtidig bør vi tenke nytt med tanke på hvordan vi kan tilby 

svømmeopplæring i distriktet. Per i dag har vi oppstart når barna kan 

svømme, men har vi mulighet til å utvikle nye ideer?  

 

Klubben har fortsatt noe kontakt med Siri Elisabet Hafnor, som kan bistå 

med stupeopplæring hvis behov.  

 

Svømmere  

Antall medlemmer i svømmegruppa bør minimum være 25, for at 

regnskapet skal gå i balanse med de deltageravgifter vi har nå. Styret vil 

jobbe aktivt i forhold til rekruttering, annonse i lokal presse ved 

sesongstart, høst, og jobbe for å ivareta den gode responsen vi har hatt. 

Per dd har vi ca.40 svømmere.  

 

Trenere  

Hovedtrener er Ellen Dahl Finnestad. Renate Øien fortsetter med de 

yngste og Lars-Martin Hejll har de eldste tom mai -14. Slik situasjonen er 

nå trenger to nye instruktører fra høsten 2014.  

 

Kursing  

Nye instruktører bør sendes på Begynnerinstruktørkurs så fort som mulig 

etter inngåelse av kontrak. Styret skal jobbe aktivt for å bistå trenerne, og 

gi dem så gode arbeidsbetingelser som mulig, samt nødvendig faglig 

oppdatering, for eksempel kurs gjennom NSF. I løpet av året blir Renate 

Baby-og småbarnsinstruktør 0-4år, Ellen blir sent på dette kurset så snart 

det settes opp på nytt, noe som gir oss nye muligheter. De vil også kurses 

inn mot Trener-1 med NSF. Andre kurs kan også være av interesse.  

Styret bør også reise på relevante kurs i regi av idrettskretsen.   



 

Utstyr  

Vi kjøper inn nødvendig utstyr til svømmerne ved behov, klubbens eie.  

 

Svømmemerke  

Vi ønsker å gå aktivt inn for å stimulere og inspirere til å ta merker. 

 

Svømmestevner  

Vi ønsker å fortsette med å reise på stevner og arrangere stevner. Dette 

for å inspirere, oppmuntre og gi svømmerne erfaring i å delta i 

konkurranser. Deltakelse på svømmestevner vil også utvide horisonten for 

hva som skjer utenfor Bø og skape sosiale relasjoner. I 2013 var vi på ett 

stevne i Fyresdal, og der fikk vi premieringer.  

 

Økonomi  

Svømmegruppa vil holde to kakebasarer i året, der foreldrene leverer to 

gevinster pr. barn. Det søkes om gavemidler som tidligere, og klubben 

bruker disse på kursing av trenere og utstyr til svømmerne. For å bedre 

økonomien ytterligere bør styret foreslå andre mulige tiltak.  

 

Avslutninger/ sosiale tiltak  

Markering av sesongavslutning m/mat, utdeling av innsatspokal 

(vandrepokal ved sommeravslutning), og det er en mindre markering i 

desember (juleavslutning). Vi har også hatt samlinger gruppevis for å bli 

bedre kjent med hverandre utenfor bassenget.  

 

Styremøter  

Styremøter vil bli avholdt etter behov, 4-8 i året.  

 

Internett  

Klubben ivaretar nettsiden til svømmegruppa slik at det til en hver tid er 

oppdatert. Vi har laget en gruppe på Facebook, denne fungerer godt.  

 

Samarbeid med NSF  

Vi vil prøve å holde en samling for foreldre og utøvere, med informasjon 

og inspirasjon fra Norges svømmeforbund.  

 

Annet 

Årsmøtet 2014 bør ta stilling til medlemskontingenten, økning eller ikke.  

 

 

-Renate Øien styreleder for IL Skarphedin, svømmegruppa 


