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Forord 
Stavanger Svømmeklubb er et resultat av sammenslåingen mellom Madla Svømmeklubb og 

Stavanger Svømme Club. Sammenslåingen ble gjort på årsmøte og ekstraordinært årsmøte 

18. april 2018/6. juni 2018. 

 

Sammenslåingen ble gjort med målsetting om at den nye klubben skulle kunne gi eksempelvis 

følgende fordeler: 

1. Bedre sportslig tilbud til medlemmene 

2. En bedre arbeidsgiver for de ansatte 

3. Rammevilkårene for de frivillige skal bedres 

4. Romsligere økonomi 

5. Økt innsats på administrativ styring og drift 

Vi i styret og ledelsen jobber kontinuerlig med integreringen av de to forhenværende 

svømmeklubbene, for å gi en bedre klubb for både svømmere, foresatte, instruktører, trenere 

og ledelsen.  

 

Virksomhetsplan er ett av flere ledd mot profesjonalisering av driften, og skal hjelpe oss til å 

styre mot, og til å oppnå, våre felles mål. Planen skal hjelpe oss å bli enda mer målrettet.  

 

Kjennetegn på en aktiv og veldrevet klubb er: 

- Klubben er godt organisert 

- Klubben har god rolle og ansvarsfordeling  

- Ledere og trenere har tilstrekkelig forståelse, utdanning og kompetanse  

- Klubben har god tilgang på basseng, og bruker tiden effektivt  

- Klubben har et trygt og inkluderende miljø  

- Klubben har visjoner og mål.  

- Klubben har nedfelte planer og vedtak som er en naturlig rettesnor for alle i klubben.  

 

Hvilken klubb ønsker vi å være? Hvor er vi om 10 år? Hvordan skal vi komme dit? Hva skal til 

for å klare det? Hva ønsker vi å oppnå? Virksomhetsplanen skal guide oss, og er vårt viktigste 

verktøy på denne veien.  

Vår visjon er: «Mestring i svømming og i livet».  

 

Med det ønsker vi å gjøre det klart at vi er en klubb for alle. Både de som vil lære å svømme, 

de som vil trene svømming, de som vil konkurrere og de som vil bli best!  

Vi skal ha ett tilbud til alle, og vi ser verdien i bredde. For å bli en klubb med elitesvømmere, 

trenger - og ønsker vi - bredde. For å kunne nå vårt felles mål, er alle like verdifulle. Og på 

veien dit – skal vi ha det kjekt!  Dette reflekteres også i klubbens verdier: «Samhold - Ambisiøs 

- Svømmeglede». 

Styret og klubbens ledelse har jobbet målrettet med Virksomhetsplanen gjennom høsten 

2018 og vinteren 2019. 

 



1. Innledning 
Stavanger Svømmeklubbs virksomhetsplan 2019 – 2029 er et helhetlig styringsdokument for 

styret, ansatte og medlemmer i klubben.  

Virksomhetsplanen beskriver vår visjon, vårt verdigrunnlag, vår virksomhetsidé, våre 

målsetninger og organisering for å oppnå mål. Den beskriver også utfordringer som klubben 

må jobbe med i årene fremover. Deler av virksomhetsplanen er basert på identifiserte 

forbedringsområder fra NSFs anerkjennelsesprogram og grunnlaget fra tidligere Madla 

Svømmeklubb og Stavanger Svømme Club.  

Dokumentet skal revideres årlig og legges frem for årsmøtet.  

 

1.1 Visjon og verdier 
Stavanger Svømmeklubbs visjon er:  ”Mestring i svømming og i livet”.  

Klubben har utviklet et verdigrunnlag som beskriver selve fundamentet for hvordan vi ønsker 

å ha det i Stavanger Svømmeklubb, hvordan vi opptrer og hva som kjennetegner klubben.  

Vi skal være en klubb som våger å sette hårete mål. Vi skal være en klubb som har plass til 

alle, der vi tar vare på hverandre og gleder oss over hverandres prestasjoner. Vi skal være en 

klubb som utvikler mestring og svømmeglede hos alle.  

Oppsummert er verdiene til Stavanger Svømmeklubb: Samhold, ambisiøs og svømmeglede. 

 

Verdiene er forankret i denne virksomhetsplanen, og er en rettesnor for klubbens ledelse, 

ansatte, medlemmer, foresatte og andre støttepersoner. Verdiene er i tråd med Norges 

Svømmeforbunds fem verdier: grensesprengende, lekende, ansvarlig, dristig og inkluderende.  

 

1.2 Virksomhetsideen til Stavanger Svømmeklubb 
Stavanger Svømmeklubb skal:  

• Tilrettelegge og motivere for konkurransesatsing for de som ønsker å utvikle eget potensial 

  maksimalt.  

• Tilby grunnleggende svømmeopplæring gjennom svømmeskolen for alle barn, ungdom og  

  voksne i Stavanger regionen.  

• Tilrettelegge et tilpasset aktivitetstilbud i et godt klubbmiljø for alle svømmemedlemmer.  

• Bidra til at medlemmene blir ambassadører til gode holdninger og sunn og aktiv livsstil. 

 

1.3 Annerkjennelsesprogrammet 
Som en del av det kontinuerlige arbeidet med å utvikle og styrke klubben har styret også i 

2018 gjennomført NSFs anerkjennelsesprogram. Med utgangspunkt i evalueringen har styret 

en målsetting om å identifisere gapene både i 2018 og i et mer langsiktig perspektiv i 

perioden 2019 – 2029. Sammenslåingen av to klubber som SSK er et resultat av, har gjort det 

krevende å få produsert alle tall som er nødvendig for å få utført AKP skikkelig første året. 

Men i løpet av 2019 ser vi for oss at dette skal være enklere. En rekke tiltak er allerede 

iverksatt og virksomhetsplanen representerer en konkretisering av disse tiltakene.  

Anerkjennelsesprogrammet bygger på at god klubbutvikling krever en helhetlig tilnærming til 



samtlige utfordringer og oppgaver. 

 

Følgende er styrets hovedtiltak for 2019:  

• Etablere og publisere sentrale klubbdokumenter som virksomhetsplan og sportslig plan.  

• Styrke arbeidet med det sportslige aktivitetstilbudet, herunder oppfølging og utvikling av 

utøvere trenere/instruktører.  

• Styrke og videreutvikle identifiserte utviklingstiltak for Svømmeskolen.  

• Styrke foreldres involvering og engasjement.  

• Bedre informasjon og kommunikasjon internt og eksternt.  

• Etablere en plan for rekruttering og sikring av sponsorer til klubben. Tiltak i 2019 og 2020 vil 

i stor grad avhenge av status etter 2018.  

• Etablere en klubbhåndbok 

 

2. Mål og suksesskriterier 
Stavanger Svømmeklubb står bak NSFs langsiktige målsetning om å gjøre svømmesporten til 

den mest fremgangsrike idretten i Norge. SSK er i dag en av landets eldste klubber. Antall 

medlemmer har vokst kraftig de siste 7 årene til nesten 4000 medlemmer samlet etter 

sammenslåingen mellom SSC og Madla SK. Dette gjør blant annet Stavanger Svømmeklubb til 

Rogaland sitt største idrettslag, og den største svømmeklubben i landet.  

 

Stavanger Svømmeklubbs hovedmål er oppsummert i følgende punkter:  

• Stavanger Svømmeklubb skal oppmuntre og legge til rette for at alle som vil kan delta i 

  Klubbens aktiviteter og oppleve svømmeglede.  

• Stavanger Svømmeklubb skal fremme gode verdier, holdninger og atferd i klubben.  

• Stavanger Svømmeklubb skal beholde og videreutvikle et bredt tilbud av aktiviteter og 

tilbud til alle medlemmene.  

• Stavanger Svømmeklubb skal utvikle et høyt konkurransemiljø på junior og seniornivå.  

• Stavanger Svømmeklubb skal ha en profesjonell, effektiv og velfungerende organisasjon 

som jobber for medlemmene.  

• Stavanger Svømmeklubb skal opprettholde posisjonen om å være en av Norges største og  

  beste svømmeklubber.  

 

For at Stavanger Svømmeklubb skal lykkes i henhold til visjon, verdier og målsettinger er det  

visse suksesskriterier som må ligge til grunn i vårt daglige arbeid:  

• Vi har svømmere på alle nivå som opplever mestring, trygghet og glede. 

• Vi har svømmere som har et indre ønske om å utvikle ferdigheter, og som også forstår hva 

det innebærer å jobbe mot klare mål.  

• Vi er en aktiv og veldreven klubb som skal utvikles innenfor forsvarlige økonomiske 

rammer.  

• Vi er en klubb som kjennetegnes av engasjerte og kompetente trenere og ledere.  

• Vi er en klubb som viser kreativitet og kompetanse slik at vi stimulerer, utvikler og ivaretar  



  ansatte, tillitsvalgte og den enkelte svømmer.  

• Vi er en klubb som er anerkjent, åpen og inkluderende, og som gjennom konstruktiv dialog  

  med andre svømmeklubber, idrettsråd, særkrets, idrettskrets, idrettsforbund, lokale 

politikere m.fl. oppnår godevilkår for svømmeidretten.  

• Vi er en klubb som er bevisst betydningen av å fremstå som en positiv bidragsyter i  

  lokalmiljøet.  

• Vi er en klubb med klare holdninger og retningslinjer.  

 

3. Organisasjonsutvikling 
Stavanger Svømmeklubbs formål er å være en idrettsklubb som arbeider for at alle 

medlemmer gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut ifra sine ønsker og behov. 

Svømmeaktivitet er vår kjernevirksomhet, og klubbens organisatoriske funksjoner skal støtte 

og utvikle denne kjernevirksomheten. For organisasjonen har vi et mål om å bli den mest 

veldrevne svømmeklubben i Norge.  

 

Som et ledd i det arbeidet har styret besluttet å profesjonalisere organiseringen av SSK og 

dermed også driften. Styret har ansatt daglig leder som første ledd i profesjonaliseringen. 

Videre er det ansatt en sportssjef som skal bidra til å bedre den sportslige utviklingen på alle 

nivåer. I tillegg har styret et delmål om å skape tettere samarbeid med foreldre og dermed 

sikre økt foreldreengasjement. SSK skal også forbedre kommunikasjonen innad og utad. 

Klubben skal også sikre riktig kompetanse i styret, utvikle utvalgene, og utvikle og rekruttere 

de beste trenerne og instruktørene i landet. Klubben skal også arbeide aktivt for å rekruttere 

flere sertifiserte dommere. 

 

Arbeidet med klubbutvikling er essensielt for at SSK skal nå sine mål på de øvrige områdene. 

Klubben utvikles gjennom at ansatte, engasjerte og frivillige jobber sammen med felles 

prosjekter og felles mål. Kompetanseheving, kunnskaps- og erfaringsdeling, dialog og 

kommunikasjon er sentrale områder det må jobbes med kontinuerlig.  

 

Strategisk ledelse og lojalitet mot virksomhetsplanen og underliggende handlingsplaner er 

viktig med tanke på både den konkurransen som klubbens aktiviteter møter i lokalmiljøet, 

klubbens økonomi og budsjettstyring, samt utvikling av norsk svømming generelt. 

 

Godt personalarbeid er også et viktig område både med tanke på rekruttering, turnover, 

kompetanseheving og forankring av virksomhetsplanen i det daglige arbeidet. Det er svært 

viktig at klubben har nok personalressurser til å utføre de oppgaver som klubben påtar seg. 

Her er også et lokalt, regionalt og nasjonalt samarbeid med klubber, idrettsråd, idrettskrets og 

særforbund, samt offentlige myndigheter og private aktører viktige stikkord på veien mot den 

ønskede utviklingen.  

  



Hovedmål 

Stavanger Svømmeklubb skal ha en effektiv styring og ledelse som sikrer en god forsvarlig 

drift og utvikling av klubben.  

 

Delmål 

• Stavanger Svømmeklubb skal ha en klubbledelse som ivaretar og sikrer god drift og 

utvikling. 

• Stavanger Svømmeklubb skal påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en 

forsvarlig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet.  

• Stavanger Svømmeklubb skal være synlig i lokalmiljøet som en aktiv samfunnsaktør.  

• Stavanger Svømmeklubb skal informere og kommunisere godt internt og eksternt, og i det 

skape større engasjement i og rundt klubben.  

 

For konkrete tiltak relatert til disse delmålene se Appendix A. kapittel A1.  

 

4. Anleggsutvikling 
Det er et ledende prinsipp i bygging av idrettsanlegg at det er det offentlige som bygger og 

drifter anlegg, mens idretten fyller dem med aktivitet.  

Tilstrekkelig antall svømmeanlegg er av vesentlig samfunnsmessig betydning og en 

forutsetning for å lære våre barn å bli fortrolige med vann og lære å svømme. Det ligger også 

betydelige helsegevinster ved regelmessig svømming og aktivitet i vann. Alle svømmeanlegg 

skal være tilgjengelig for alle. Bruken av kommunale svømmeanlegg skal være gratis for SSKs 

opplærings- og idrettstilbud rettet mot barn og unge. Et overordnet mål for 

anleggsutviklingen er at utbygging av svømmeanlegg skal skje i en takt som gir en reell 

kapasitetsøkning, også når man tar i betraktning anleggsnedleggelser og befolkningsøkning. 

Svømmeidrettenes anleggstid skal styrkes gjennom utbygging, økt åpningstid og økt andel av 

åpningstid. Anleggene skal være tilgjengelig for våre svømmere på det tidspunkt det er 

gunstig for barn og unge å drive svømmeopplæring og trening. SSK har ansvar for drift av 

Nautilus bassenget på Eiganes, som er et privateid basseng, hvor det blir holdt kurs samt 

tilbyr leie av bassenget til forskjellige grupper, og er en del av SSKs plan for å sikre tilgang på 

bassengkapasitet. 

 

Hovedmål 

Stavanger Svømmeklubb skal aktivt jobbe for at vi har nok brukstid i kommunale 

svømmehaller og skolebasseng, samt bidra til at det bygges nye svømmeanlegg i fremtiden.  

 

Delmål 

• Stavanger Svømmeklubb skal arbeid for at det bygges nye svømmeanlegg for trening og  

  konkurranser.  

• Stavanger Svømmeklubb skal arbeide for å øke klubbens tilgang til eksisterende  

  svømmeanlegg.  

• Stavanger Svømmeklubb skal arbeide for å øke egen kompetanse på drift av 



svømmeanlegg.  

 

For konkrete tiltak relatert til disse delmålene se Appendix A. kapittel A2.  

 

5. Aktivitetstilbud 
Stavanger Svømmeklubb skal skape god og variert aktivitet for medlemmene, og legge til 

rette for at alle kan være Aktive for Livet.  

Barn, ungdom og voksne skal gis mulighet for å lære å svømme. Dette er grunnlaget for videre 

variert aktivitet og trening, slik at alle på sikt kan utvikle seg så langt de vil. Svømmeopplæring 

i samarbeid med barnehager og skoler er en prioritet. SSK skal være den ledende aktøren i 

Stavanger regionen i all svømmeidrettslig opplæring. Vi skal tilby god opplæring for barn, 

ungdom og voksne med kompetente instruktører.  

Å være svømmedyktig er et krav i henhold til skolens læreplaner. SSK innehar 

spisskompetanse som trengs for å lære barn å svømme. SSK skal være en naturlig 

samarbeidspartner for Stavanger kommune. SSK har både kapasitet og kompetanse til å bidra 

i skolenes svømmeundervisning mot økonomisk kompensasjon.  

For å sikre SSKs ledende rolle som leverandør av svømmeopplæring og svømmetrening, og for 

å rekruttere, beholde og utvikle flere, må vi hele tiden sikret at alle instruktører og trenere 

har den nødvendige kompetansen. Det skal være fokus på å videreutvikle instruktører og 

trenere, samt sikre økt kompetanse på trening av barn, ungdom, voksne og grupper med 

behov for tilrettelegging. Barn og ungdom har i dag mange valgmuligheter, og vi må derfor 

skape attraktive arenaer for spennende og variert aktivitet, hvor barn og unge får mulighet til 

å oppleve mestring.  

SSK ønsker å beholde medlemmer i et livslangt perspektiv, og øke antall medlemmer i 

klubben. Spesielt er det viktig å ivareta ungdom for å hindre frafall og sikre videre idrettsglede 

og engasjement i idretten. Vi må legge til rette for allsidig aktivitet for alle uavhengig av 

økonomi, funksjonshemming og motivasjon for å drive aktiviteten.  

 

Hovedmål 

Stavanger Svømmeklubb skal gi et variert bredde- og konkurransetilbud til barn, ungdom, 

voksne, herunder mennesker med behov for tilrettelegging. 

 

Delmål  

• Stavanger Svømmeklubb skal bidra til at alle regionens innbyggere lærer å svømme.  

• Stavanger Svømmeklubb skal ha Norges best drevne svømmeskole – alltid fulltegnede kurs.  

• Stavanger Svømmeklubb skal øke antall medlemmer, samt ha en nullvisjon om frafall i 

barne-  og ungdomsår.  

• Stavanger Svømmeklubb skal tilby aktivitetstilbud til alle som ikke vil konkurrere (Aktiv for  

  Livet). 

 

For konkrete tiltak relatert til disse delmålene se Appendix A. kapittel A3.  



6. Utøverutvikling 
SSK skal prioritere og utvikle både konkurranse- og breddeidrettstilbud i klubben. Når det 

gjelder konkurransetilbud, herunder toppidrett, har klubben et mål om å utvikle nasjonale og 

internasjonale svømmere, samt bli blant de 3 beste svømmeklubbene i Norge hva gjelder 

idrettslige prestasjoner. For å oppnå dette må vi skape en treningskultur og prestasjonskultur 

hvor det er kjekt å komme på trening, hvor utøverne utfordrer seg selv og har en positiv 

innstilling, hvor trenere og støtteapparat er oppmuntrende og stimulerende. Samtidig som vi 

utvikler vår prestasjonskultur for dem som ønsker å satse på svømming, skal vi også utvikle en 

klubb for alle som vil svømme uansett ferdigheter og målsetting.  

I løpet av en 10 års periode (2019 – 2029) er målet å opprettholde status som en Eliteklubb. I 

2014 utviklet NSF en sportslig plan for svømming som ivaretar alle målgrupper. Den sportslige 

planen gir klare utfordringer til klubbene i å finne ut hvilken klubb de ønsker å være; 

Opplæringsklubben, Konkurranseklubben, NM-klubben eller Eliteklubben. I 2015 ble 

«Treningsfilosofiprosjektet» etablert og gjennomført, et solid samarbeid mellom 

klubbtrenere, NSF og OLT. Dette skal være retningsgivende for å skape morgendagens 

internasjonale svømmere når man har kommet forbi Elitetreningstrappen i NSFs 

utviklingstrapp. Målene og strategiene bygger på samarbeid, erfaringsutveksling, 

kompetanseheving, involvering, prestasjonskultur, konkurranser og utdanning. SSKs sportslige 

satsing er nærmere angitt i Sportslig plan 2019 – 2029.  
 

Hovedmål 

Stavanger Svømmeklubb skal gjennom et fullverdig trenings- og konkurransetilbud gi alle 

svømmere en opplevelse av ferdighetsutvikling og mestringsglede i tråd med egne 

ambisjoner.  

 

Delmål 

• Stavanger Svømmeklubb skal tilby konkurransetilbud til alle som vil konkurrere (Livet som 

Aktiv).  

• Stavanger Svømmeklubb skal utvikle konkurransesvømmere og elitesvømmere i et rent, 

sunt  og inkluderende prestasjonsmiljø.  

• Stavanger Svømmeklubb skal utvikle svømmere til deltakelse i nasjonale og internasjonale 

mesterskap som NM, Nordisk, EM, VM, OL og PL.  

 

For konkrete tiltak relatert til disse delmålene se Appendix A. kapittel A4. 

 

7. Trenerutvikling 
Trenerutvikling og utøverutvikling er to områder som henger tett sammen. Sportslig utvikling 

er avhengig av trenerkompetanse og et trenermiljø som alltid er sultent på utvikling og 

læring. Stavanger Svømmeklubb skal ha høyt kvalifiserte trenere som gjennom kunnskap, 

erfaringsutveksling, nysgjerrighet og kreativitet skaper svømmere med nødvendige 

ferdigheter og gode resultater.  



Trenerne skal være opptatt av å ta vare på den enkelte svømmer og bidra til høy trivsel. 

Trenerne skal behandles med respekt for den jobben de legger ned og de skal omgås 

medlemmer, foresatte og andre med samme respekt. Trenerne skal jobbe systematisk med å 

sikre rekruttering av nye medlemmer, i tillegg til å beholde og utvikle de medlemmene vi 

allerede har. Trenerne skal holde seg oppdatert på utvikling i lokal, nasjonal og internasjonal 

svømming. I dette ligger også et behov for at trenerne sikres nødvendig kompetanse gjennom 

relevante kurs og utdanning i regi av Norges svømmeforbund, Rogaland svømmekrets, 

Olympiatoppen Sørvest og andre relevante kursleverandører. 

 

Hovedmål  

Stavanger Svømmeklubb skal til enhver tid ha et tilstrekkelig antall trenere og instruktører 

med høy kompetanse, samt utvikle Norges beste svømmetrenere.  

 

Delmål 

• Stavanger Svømmeklubb skal tilby instruktør- og trenerutvikling av høy kvalitet.  

• Stavanger Svømmeklubb skal ha trenere som skaper høy motivasjon og sunn 

prestasjonskultur blant svømmerne i klubben.  

• Stavanger Svømmeklubb skal ha en Sportssjef som er hovedansvarlig for den sportslige 

aktiviteten til klubben. 

For konkrete tiltak relatert til disse delmålene se Appendix A. kapittel A5.  

 

8. Dommerutvikling 
For å avholde approberte stevner er dommere helt nødvendig. Stavanger Svømmeklubb 

ønsker å være mest mulig selvhjulpne med dommere på egne stevner, samt kunne bidra med 

dommere på andre stevner i kretsen. Internt ser vi på foreldre og mosjonssvømmere som 

våre primære rekrutteringsgrupper, og rekrutteringstiltak blir først og fremst rettet mot disse 

gruppene. Måten klubben kommuniserer budskapet om nødvendigheten av dommere, samt 

hva rollen/jobben innebærer er viktig.  

Stavanger Svømmeklubb vil synliggjøre:  

• At det blir ingen stevner uten dommere.  

• At det å være dommer er en måte å bli kjent med andre i klubben og miljøet på.  

• At det er enkelt å ta kurs og at det tar kort tid.  

• At det å være dommer regnes som dugnad.  

 

Hovedmål 

Stavanger Svømmeklubb skal til enhver tid ha et tilstrekkelig antall dommere med god 

kompetanse til å gjennomføre egne stevner, samt levere dommere til lokale, regionale, 

nasjonale og internasjonale mesterskap.  

 

Delmål  

Stavanger Svømmeklubb skal levere dommere til lokale, regionale, nasjonale og 



internasjonale mesterskap. 

For konkrete tiltak relatert til disse delmålene se Appendix A. kapittel A6.  

 

9. Arrangementsutvikling 
Stavanger Svømmeklubb er anerkjent som en dyktig arrangør av både lokale og nasjonale 

stevner. Disse arrangementene ønsker vi å videreutvikle i tråd med tiden og med utviklingen i 

norsk svømming.  

 

Hovedmål 

Stavanger Svømmeklubb skal skape landets mest attraktive stevner. Klubbens leirer skal 

kjennetegnes av høy kvalitet. 

 

Delmål 

Stavanger Svømmeklubb skal øke kvaliteten på gjennomføring av stevner og leirer.  

 

For konkrete tiltak relatert til disse delmålene se Appendix A. kapittel A7.  

 

10. Dugnad 
Stavanger Svømmeklubb har etter hvert blitt en profesjonelt drevet svømmeklubb med flere 

ansatte. Likevel er en del av klubbdriften helt avhengig av en del frivillig innsats fra foreldre/ 

foresatte for at klubben skal kunne klare å holde egenandelene for medlemmene på et 

akseptabelt nivå, samt å kunne gjennomføre aktiviteter for våre medlemmer. Klubben erfarer 

ujevn fordeling av dugnadsinnsatsen hos medlemmene og for å stimulere til økt 

dugnadsinnsats har styret etablert en dugnadsordning.  

 

Hovedmål 

Stavanger Svømmeklubb skal ha en meget høy andel foresatte som bidrar til klubbens 

dugnadsarbeid. 

 

Delmål 

Stavanger Svømmeklubb skal arbeide for å involvere foresatte i klubbens arbeid på et tidlig 

tidspunkt. 

For konkrete tiltak relatert til disse delmålene se Appendix A. kapittel A7.  

 

11. Evaluering 
Handlingsplanen skal evalueres og justeres hvert år. Det gamle og det nye styret kommer 

sammen i felles styreseminar etter årsmøtet, første gang i 2019, for å gå gjennom planen og 

forankre den i hele klubben.  



Appendix A.  Langsiktig handlingsplan 2019 – 2029 
 

A1. Organisasjonsutvikling 

 

Hovedmål 

Stavanger Svømmeklubb skal ha en effektiv styring og ledelse som sikrer en god forsvarlig drift 

og utvikling av klubben.  

 

Delmål 1 

Stavanger Svømmeklubb skal ha en klubbledelse som ivaretar og sikrer god drift utvikling.  

 

Strategier (Hva) Tiltak (Hvordan) Ansvar (Hvem) Tidspunkt (Når) 

SSK skal ha et aktivt styre med 

god organisasjons-forståelse 

der medlemmene har tydelige 

roller og ansvarsoppgaver  

Utarbeide klare 

rollebeskrivelser 

(arbeidsfordeling) for 

styrets medlemmer, og 

påse at valgkomiteen tar 

disse i bruk i sitt arbeid  

Valgkomite og styret  Innen utgangen 

av 2019  

SSK skal ha et 

organisasjonskart som viser 

roller, ansvar, 

kommunikasjonslinjer for 

styret, utvalg og ansatte  

Utarbeide og publisere 

organisasjonskart.  

Utarbeide klare mandat for 

utvalg, komiteer og 

arbeidsgrupper  

Daglig leder og styret  

Mai 2019 

SSK skal ha en administrasjon 

med tydelige roller, ansvar og 

arbeidsoppgaver  

Oppdatere 

stillingsbeskrivelse til daglig 

leder, administrasjon, 

sportssjef, trenere, 

instruktører og svømme-

skoleansvarlig  

Daglig leder og styrets 

leder  
Fortløpende 

SSK skal øke antall ansatte i 

administrasjon for å sikre god 

drift og utvikling  

 
Ansette svømme-

skoleansvarlig i full stilling 

  

Styret og daglig leder  2019 

Ansette kontor- og 

administrasjons- 

medarbeider  

Styret og daglig leder  2019  

SSK skal ha en inkluderende 

arbeidsgiverpolitikk (IA)  

 

Gjennomføre 

medarbeidersamtaler  

  

Daglig leder/sportssjef Årlig innen 

utgangen av 

april 

Utarbeide en 

arbeidsgiverstrategi for 

rekruttering og ivaretakelse 

av ansatte i klubben  

Daglig leder og styret  2020 

Arrangere sosiale 

sammenkomster for de 

ansatte  

Daglig leder og styrets 

leder  
Årlig 



Tilby opplæring og 

kompetanseheving til de 

ansatte  

 

Daglig leder og 

kompetanseansvarlig i 

styret  

Kontinuerlig 

SSK skal ha en egen 

beredskapsplan HMS  

Beredskapsplanen skal 

holdes oppdatert og 

kommuniseres til de 

ansatte  

Daglig leder og HMS 

ansvarlig i styret  
Årlig  

SSKs personalarbeid skal 

settes i system og følges opp  

Videreutvikle IT- system  

  

Daglig leder og styret  I løpet av 2019 

- 2020 

SSK skal utarbeide og aktivt 

bruke styringsdokumenter i 

drift og utvikling av klubben  

Utvikle, oppdatere og bruke 

virksomhetsplan, sportslig 

plan, klubbhåndbok og 

svømmeskolehåndbok, og 

økonomihåndbok i daglig 

drift og utvikling  

Daglig leder, styret, 

sportssjef 

 og svømmeskoleansvarlig  

Årlig  

SSK skal ha jevnlige 

klubbutviklingsprosesser  

 
SSK Seminar for svømmere, 

foreldre, trenere/ansatte 

og styret  

Daglig leder og Sportssjef Årlig 

 
SSK skolen for trenere og 

instruktører  

  

Daglig leder og Sportssjef/ 

Svømmeskoleansvarlig 
Årlig 

SSK skal rekruttere unge 

ledere, trenere og dommere i 

klubben 

Tilby deltagelse på 

Lederkurs for ungdom, 

samling for unge ledere, og 

ha en strategi for 

oppfølging og bruk av dem i 

etterkant  

Daglig leder og 

barneidrettsansvarlig i 

styret  

Årlig 

 
Tilby Trenerutdanning og 

ha en strategi for 

oppfølging og bruk av 

trenere i etterkant  

Daglig leder og sportssjef  Kontinuerlig 

 
Tilby dommerkurs og ha en 

strategi for oppfølging og 

bruk av dommere i 

etterkant  

  

Dommeransvarlig i styret  Kontinuerlig 

SSK skal aktivt inngå dialog og 

prosess med andre 

svømmeklubber i kommunen 

for tettere samarbeid og 

sportslig utvikling til de beste 

for svømmesporten i 

kommunen.  

Være aktiv i kretsen, 

svømmealliansen og direkte 

mot andre klubber. 

Oppmuntre til felles 

samlinger/leirer og 

treninger, og legge til rette 

for slike  

Sportssjef Kontinuerlig  

SSK skal til enhver tid ha et 

medlemsregister som er 

oppdatert.  

 
Sikre god administrasjon og 

gode rutiner  

Daglig leder og kontor- og 

administrasjons- 

medarbeider  

Kontinuerlig  



 

SSK skal utarbeide en 

styreinstruks  

  

Beskrivelse av klubbens 

aktiviteter i et årshjul, der 

styremedlemmene blir 

ansvarliggjort for sine 

oppgaver og 

erfaringsoverføring sikres  

Styret  I løpet av 2019  

 

Delmål 2 

Stavanger Svømmeklubb skal påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig 

måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet.  

 

Strategier (Hva) Tiltak (Hvordan) Ansvar (Hvem) Tidspunkt (Når) 

SSK skal ha månedlig kontroll 

på inntekter og utgifter i 

klubben  

Godt samarbeid mellom 

regnskapsfører og daglig 

leder/styrets 

økonomiansvarlig  

  

Styreleder, daglig leder, 

økonomiansvarlig i styret  
Kontinuerlig 

SSK skal følge regnskapsloven 

og bokføringsloven, 

engasjere registrert revisor 

og følge revisorloven, samt 

velge kontrollkomite  

Følge regnskapsloven og 

bokføringsloven, engasjere 

registrert revisor og følge 

revisorloven, samt velge 

kontrollkomite.  

Styret  Kontinuerlig  

SSK skal øke klubbens 

sponsorinntekter  

Utarbeide/videreutvikle en 

sponsorpakke, samt inngå 

samtaler med aktuelle 

sponsorer  

Daglig leder og 

sponsorutvalg 
I løpet av 2019 

SSK skal tilby kjøp av 

klubbklær, effekter og 

produkter rettet mot 

medlemmer og utøvere  

Inngå avtale med total- 

leverandør av klubbklær  

Daglig leder og 

sponsor/markedsutvalg  
I løpet av 2019 

SSK skal søke etter små og 

store finansieringskilder 

innenfor lokal og nasjonal 

idrett og offentlige instanser  

Skaffe oversikt ulike 

tilskuddsordninger og 

etablere rutiner for søknad 

og rapportering.  

  

Daglig leder og 

sponsor/markedsutvalg   
Kontinuerlig 

 

Delmål 3 

Stavanger Svømmeklubb skal være synlig i lokalmiljøet som en aktiv samfunnsaktør.  

 

Strategier (Hva) Tiltak (Hvordan) Ansvar (Hvem) Tidspunkt (Når) 

SSK skal ha en god dialog og 

et godt samarbeid med 

kommunen og lokale 

samfunnsaktører når det 

gjelder tilbud til ulike 

grupper i kommunen  

Inngå dialog og samarbeid 

med kommunen om lokale 

folkehelseprosjekter  

  

Daglig leder og 

svømmeskoleansvarlig  
2019 

Være en attraktiv 

samarbeidspartner for 

andre frivillige lag og 

Daglig leder og 

svømmeskoleansvarlig  
2019  



  organisasjoner og private 

aktører som genererer 

midler til lokal aktivitet  

  

 

Delmål 4 

Stavanger Svømmeklubb skal informere og kommunisere godt internt og eksternt, og i det 

skape større engasjement i og rundt klubben.  

 

Strategier (Hva) Tiltak (Hvordan) Ansvar (Hvem) Tidspunkt (Når) 

SSK skal sikre god 

kommunikasjon i alle ledd, 

både innad og utad.  

Det er spesielt viktig å nå ut til 

publikum, presse og 

kommunen, samt interne 

grupperinger som styre, 

trenere, utøvere og foreldre. 

Det skal også avholdes 

foreldremøter foran hver 

sesong.  

Alle i klubben  Kontinuerlig  

SSK skal markedsføres 

tydeligere i lokalsamfunnet  

Benytte NSFs 

markedsføringshåndbok, samt 

utarbeide egen plan for mer 

synliggjøring i lokalmedia  

Daglig leder 2020 

Utarbeide en kommunikasjons-

strategi for media nå det 

gjelder omtale av barn og 

ungdom, toppidrett, 

folkehelse, samfunnsansvar og 

krisehåndtering  

Daglig leder 2020 

SSK skal revidere nettsiden  For å bedre kommunikasjon 

med foreldre og foresatte, må 

det legges vekt på å ha en 

informativ og oppdatert 

nettside der det blir opplyst 

om treningstider, 

kontaktpersoner, mv.  

Styret og daglig leder  2019  

SSK skal forsterke 

foreldreengasjementet i 

klubben gjennom 

opprettholdelse av et 

Foreldreutvalg (FAU)  

Opprettholde FAU som består 

av foreldrekontakter fra hver 

av klubbens trenings- og 

konkurransegrupper  

Leder FAU I løpet av 2019 

Utarbeide et standard 

velkomstbrev til foreldre hvor 

de inviteres til å bidra aktivt i 

klubbarbeidet, beskrive 

forventninger om innsats 

(f.eks. dugnadsarbeid). 

Behovet for nye dommere skal 

også fremkomme i 

velkomstbrevet  

FAU I løpet av 2019 



 
SSK skal markedsføre 

årsmøtene  

Sørge for god og tydelig 

informasjon om tid og sted. 

Oppfordre til deltakelse, samt 

sikre en lokalitet slik at foreldre 

og andre medlemmer får 

anledning til å delta.  

Styreleder og daglig leder  Foran hvert 

årsmøte  

SSKs skal tydeliggjøre roller 

og synliggjøre klubben  

SSKs styremedlemmer og 

ansatte skal bære klubbklær 

når man rep. klubben 

Daglig leder og styret  Kontinuerlig  

 

 

 

 

A2. Anlegg 

Hovedmål 

Stavanger Svømmeklubb skal sikre at klubben har nok brukstid i kommunale svømmehaller og 

skolebasseng, samt bidra til at det bygges nye svømmeanlegg i fremtiden.  

 

Delmål 1 

Stavanger Svømmeklubb skal arbeid for at det bygges nye svømmeanlegg for trening og 

konkurranser.  

 

Strategier (Hva) Tiltak (Hvordan) Ansvar (Hvem) Tidspunkt (Når) 

SSK skal bidra til at det 

bygges et 50m 

svømmebasseng med 

varmtvanns opplærings- 

basseng  

Samarbeide med Rogaland 

svømmekrets, lokale idrettsråd 

og klubber.  

Styret og daglig leder  Innen 2028  

SSK skal arbeide for at det 

bygges flere nye 

bydelsbasseng  

Arbeide kontinuerlig inn mot 

idrettsråd og lokale politikere  

Daglig leder Kontinuerlig 

Bidra til sikring av arealer til 

svømmeanlegg  

Daglig leder Kontinuerlig 

Bidra til at svømmeanlegg 

kommer inn i 

langtidsbudsjettene i 

kommunen  

Daglig leder og styret Kontinuerlig 

Arbeide politisk for at 

kommuner bevilger 

investerings- og driftsmidler til 

svømmeanlegg over flere 

poster enn idrett i 

kommunebudsjettet  

Daglig leder og styret Kontinuerlig 

SSK skal fortsette driften av 

et eget opplærings-basseng, 

p.t Nautilus Eiganes 

  

Dialog og samarbeid med 

lokale myndigheter og private 

aktører  

Styret og daglig leder Kontinuerlig 

 

 



Delmål 2 

Stavanger Svømmeklubb skal arbeide for å øke klubbens tilgang til eksisterende 

svømmeanlegg. 

 

Strategier (Hva) Tiltak (Hvordan) Ansvar (Hvem) Tidspunkt (Når) 

SSK skal jobbe for mer og 

bedre treningstid i 

kommunale 

svømmebasseng  

Være en aktiv pådriver mot 

kommunen og innad i 

Svømmealliansen  

Styrets representanter i 

Svømmealliansen og 

daglig leder  

Kontinuerlig  

SSK skal jobbe for god 

tilgang til kommunale 

svømmebasseng i 

skoleferier og fridager  

Søke om utvidet tid i hallene  Daglig leder, styrets 

representanter i 

Svømmealliansen og 

svømmeskoleansvarlig  

 

Kontinuerlig 

 

 

Delmål 3 

Stavanger Svømmeklubb skal arbeide for å øke egen kompetanse på drift av svømmeanlegg.  

Strategier (Hva) Tiltak (Hvordan) Ansvar (Hvem) Tidspunkt (Når) 

SSK skal øke sin kompetanse 

på drift av basseng  

Lære fra andre klubber som 

har erfaring, og delta på kurs i 

regi av Bad, Park og Idrett.  

Styret og daglig leder  

  

Først aktuelt 

ved mulighet 

 til å drifte eget 

anlegg. 

 

 

 

A3. Aktivitetstilbud 

Hovedmål 

Stavanger Svømmeklubb skal gi et variert bredde- og konkurransetilbud til barn, ungdom, 

voksne, herunder mennesker med behov for tilrettelegging.  

 

Delmål 1 

Stavanger Svømmeklubb skal bidra til at alle kommunens innbyggere lærer å svømme (kurs). 

 

Strategier (Hva) Tiltak (Hvordan) Ansvar (Hvem) Tidspunkt (Når) 

SSK skal tilby 

svømmeopplæring for alle 

aldersgrupper uavhengig av 

funksjonsgrad  

Arbeide for tildeling av halltid i 

alle typer bassenger slik at vi 

kan gi tilbud  

Daglig leder og 

svømmeskole-ansvarlig  
Kontinuerlig 

Ansette og utdanne 

instruktører med riktig 

kompetanse  

 
Daglig leder og 

kompetanse-ansvarlig i 

styret  

Kontinuerlig 

SSK skal tilby 

svømmeopplæring for 

barnehager der det ligger til 

Etablere god dialog og kontakt 

med barnehager  
 
Svømmeskole-ansvarlig  

  

Kontinuerlig 



rette for det  Tett dialog med Fylkesmannen 

i Rogaland for å sikre høy 

tildeling av midler gjennom 

året  

  

Daglig leder  Kontinuerlig 

SSK skal tilby 

svømmeopplæring for 

skoler der det ligger til rette 

for det  

  

Inngå dialog med aktuelle 

skoler for å vurdere mulighet 

for svømmeopplæring i regi av 

SSK 

Daglig leder og 

Svømmeskole-ansvarlig  
2019  

 
Inngå dialog med Stavanger 

kommune for å styrke 

svømmeopplæring i skolen  

Daglig leder og 

svømmeskole-ansvarlig  
2019  

SSK skal bidra til at alle 4. 

klassinger i Stavanger når 

kompetansemålet i 

svømming 

  

Tilby undervisning til skolene, 

samt bredt kurstilbud, 

herunder FFF og SFO 

Daglig leder og 

svømmeskole-ansvarlig  
2019  

 

Delmål 2 

Stavanger Svømmeklubb skal ha Norges best drevne svømmeskole – alltid fulltegnede kurs. 

 

Strategier (Hva) Tiltak (Hvordan) Ansvar (Hvem) Tidspunkt (Når) 

SSK skal ha en god og 

veldreven svømmeskole 

etter retningslinjer fra 

Norges Svømmeskole  

En heltidsansatt 

svømmeskoleansvarlig som 

tilfredsstiller NSFs veiledende 

kompetansekrav  

Styret og daglig leder  

  

2019 

En deltidsansatt 

hovedinstruktør med ansvar 

for å føre tilsyn med 

instruktørene, samt ivareta 

faglig utvikling av 

instruktørene  

Styret og daglig leder  2019 

Sikre at alle instruktører til 

enhver tid har nødvendig 

kompetanse  

Daglig leder og  

svømmeskole-ansvarlig  

Kontinuerlig 

SSK skal styrke 

svømmeskolens posisjon i 

kvalitet og omfang  

SSK skal opprette et bredt og 

allsidig aktivitetstilbud  
 
Daglig leder og 

svømmeskole-ansvarlig  

2019 

SSK skal ha et godt 

organisert opplæringstilbud 

for barn, ungdom og voksne  

Tid i vann skal utnyttes 

optimalt gjennom god 

organisering og flere parallelle 

aktiviteter  

 
Svømmeskole-ansvarlig  

  

2019 

 

 

Delmål 3 

Stavanger Svømmeklubb skal øke antall medlemmer, samt ha en nullvisjon om frafall i barne- 

og ungdomsår.  



Strategier (Hva) Tiltak (Hvordan) Ansvar (Hvem) Tidspunkt (Når) 

SSK skal øke andelen barn 

som går fra svømmeskolen 

til klubbens trenings- og 

konkurransegrupper  

  

Trenere og instruktører 

oppmuntrer svømmere til å 

fortsette med svømming, og 

legge til rette for hospitering, 

samt informere foreldre om 

videre muligheter i klubben  

Sportssjef og 

svømmeskole-ansvarlig  

2019  

Utvikle alternativt 

aktivitetstilbud for barn og 

ungdom 6-19 år  

 
Daglig leder og Sportssjef 

2019 

Sikre nok bassengtid til «Vill i 

vann», treningsgruppe 
 
Daglig leder  

  

2019 

SSK skal ivareta 

konkurransesvømmere så 

lenge som mulig  

Tilby alternativt 

treningsopplegg (f.eks. 

Masters, Treningsgruppe, 

Open water, Triatlon, etc.)  

Sportssjef og 

svømmeskole-ansvarlig  

  

2020 

Redusere kostnader for 

deltakelse i SSK  

Lage og implementere 

retningslinjer for kostnader 

ifm. konkurranser, leire og 

utstyr (jf. Idrettspolitisk 

dokument om reduksjon av 

økonomiske hindringer for 

barn og unges deltakelse)  

Styret, daglig leder og 

sportssjef 

  

Kontinuerlig 

 

Delmål 4 

Stavanger Svømmeklubb skal tilby aktivitetstilbud til alle som ikke vil konkurrere (Aktiv for 

Livet). 

 

Strategier (Hva) Tiltak (Hvordan) Ansvar (Hvem) Tidspunkt (Når) 

SSK skal øke sitt 

aktivitetstilbud  

Eksempler: Vill i Vann, Master, 

Open Water, Treningsgruppe, 

Barn med spesielle behov, etc.  

Daglig leder, sportssjef og 

svømme-skoleansvarlig  

  

Kontinuerlig 

SSK skal ha en god dialog og 

et godt samarbeid med 

kommunen og lokale 

samfunnsaktører når det 

gjelder tilbud til ulike 

grupper i kommunen  

Jobbe politisk for å bedre 

klubbens mulighet for 

samarbeid med kommunen 

om ulike (folkehelse)prosjekter  

Daglig leder og svømme-

skoleansvarlig  

  

2019 

 Være en attraktiv 

samarbeidspartner for 

kommune og frivillige 

lag/organisasjoner som kan 

generere midler som kan 

omsettes til lokal aktivitet  

Daglig leder og svømme-

skoleansvarlig  

2019 

 

 



A4. Utøverutvikling 

Hovedmål 

Stavanger Svømmeklubb skal gjennom et fullverdig trenings- og konkurransetilbud gi alle 

svømmere en opplevelse av ferdighetsutvikling og mestringsglede i tråd med egne 

ambisjoner.  

 

Delmål 1 

Stavanger Svømmeklubb skal tilby konkurransetilbud til alle som vil konkurrere (Livet som 

Aktiv). 

 

Strategier (Hva) Tiltak (Hvordan) Ansvar (Hvem) Tidspunkt (Når) 

Alle utøvere skal alltid 

oppleve ferdighetsutvikling 

og mestringsglede som 

svømmer, samt oppleve det 

å vokse som menneske  

Oppfølging og etterlevelse av 

sportslig plan  

Sportssjef og trenerteam  Kontinuerlig  

Hver svømmer skal få jevnlig 

individuell veiledning og 

oppfølging  

Mål- og utviklingssamtaler, 

individuell trening  

  

Sportssjef og trenerteam  

 

Kontinuerlig 

Motivere og kommunisere 

verdien av allsidig trening  

Legge til rette for alternativ 

trening som f.eks. basis, 

styrke, kondisjon, bevegelighet 

etc.  

Sportssjef og trenerteam  

 

Kontinuerlig 

SSK skal knytte til seg fagfolk 

og tilby medisinsk tilbud i 

Stavanger for klubbens 

medlemmer  

Informere om tilbudet til 

svømmere og foresatte  

  

Daglig leder Kontinuerlig 

 

Delmål 2 

Stavanger Svømmeklubb skal utvikle konkurransesvømmere og elitesvømmere i et sunt og 

inkluderende prestasjonsmiljø.  

 

Strategier (Hva) Tiltak (Hvordan) Ansvar (Hvem) Tidspunkt (Når) 

SSK skal forsterke satsingen 

på basis og mental trening  

Inngå samarbeid med 

relevante kompetanseaktører 

som kan gi en merverdi for 

klubbens svømmere  

Sportssjef  Kontinuerlig  

SSK skal forsterke satsingen 

på teknikktrening? 

  

Oppfølging og etterlevelse av 

sportslig plan  

Sportssjef Kontinuerlig 

SSK skal forsterke det 

sosiale miljøet og verdiene i 

klubben  

  

Gruppesamtaler, sosiale 

sammenkomster utenfor 

trening, mv  

Sportssjef og trenerteam  Kontinuerlig  

SSK skal være et rent 

idrettslag  

Alle aktive utøvere skal det 

året de fyller 12 år 

Sportssjef og ansvarlig i 

styret  

Årlig  



  gjennomføre «Ren utøver» 

programmet i regi av 

Antidoping Norge  

 

Delmål 3 

Stavanger Svømmeklubb skal utvikle svømmere til deltakelse i nasjonale og internasjonale 

mesterskap som NM, Nordisk, EM, VM, OL og PL.  

 

Strategier (Hva) Tiltak (Hvordan) Ansvar (Hvem) Tidspunkt (Når) 

Styrke den nasjonale og 

internasjonale 

stevnedeltagelsen.  

Kvalifisere svømmere til 

finaler i nasjonale og 

internasjonale mesterskap  

Finalister/medalje 

individuelt i NM innen 2019  

Minst 2 landslagsutøvere 

innen 2019  

Styrke og videreutvikle 

samarbeidet med OLT Sørvest 

og NSF. Tilrettelegge for at 

toppidrettsutøvere kan 

kombinere utdanning og 

trening lokalt  

Sportssjef 2019  

 
Kompetanseutvikling for 

trenere på alle nivå i klubben  

  

Daglig leder og sportssjef 

 

Kontinuerlig 

Videreutvikle prestasjonskultur 

gjennom oppfølging av 

sportslig plan  

Sportssjef og trenerteam Kontinuerlig 

 
Gjennomføre systematiske 

målprosesser  

  

Sportssjef og trenerteam Kontinuerlig 

Samarbeid med andre klubber 

så de gode utøverne får nok 

trening   

Sportssjef Kontinuerlig 

 

 

A5. Trener- og instruktørutvikling 

Hovedmål 

Stavanger Svømmeklubb skal til enhver tid ha et tilstrekkelig antall trenere og instruktører 

med god kompetanse, samt utvikle Norges beste svømmetrenere.  

 

Delmål 

Stavanger Svømmeklubb skal tilby instruktør- og trenerutvikling av høy kvalitet. 

 

Strategier (Hva) Tiltak (Hvordan) Ansvar (Hvem) Tidspunkt (Når) 

SSK skal sørge for at alle 

instruktører har 

grunnleggende 

instruktørkurs og 

videregående kurs, og 

nødvendig 

tilleggsutdannelse  

Motivere og tilrettelegge for 

kurs (økonomisk støtte til kurs, 

tilpassede kurs, økt lønn, mv.)  

Daglig leder og 

svømmeskole-ansvarlig  

Kontinuerlig  



SSK skal legge til rette for at 

alle trenere på «Vill i vann» 

har Vill i vann kurs, samt 

Trener 1  

Motivere og tilrettelegge for 

kurs (økonomisk støtte til kurs, 

tilpassede kurs, økt lønn, mv.)  

Daglig leder  Kontinuerlig  

SSK skal legge til rette for at 

alle trenere i gruppene Hai 

og Medley har Trener 1 eller 

høyere. 

 
Motivere og tilrettelegge for 

kurs (økonomisk støtte til kurs, 

tilpassede kurs, økt lønn, mv.)  

Daglig leder Kontinuerlig 

SSK skal legge til rette for at 

alle trenere i K-grupper har 

Trener 2 utdannelse eller 

høyere  

 
Motivere og tilrettelegge for 

kurs (økonomisk støtte til kurs, 

tilpassede kurs, økt lønn, mv.)  

  

Daglig leder 2018 

SSK skal legge til rette for at 

trenere fra NM-Elite har 

Trener 3 utdannelse eller 

høyere, samt nødvendig 

tilleggsutdannelse  

Motivere og tilrettelegge for 

kurs (økonomisk støtte til kurs, 

tilpassede kurs, økt lønn, mv.)  

Daglig leder  2019  

SSK skal rette til rette for at 

Sportssjef har Trener 4 

utdannelse, samt nødvendig 

tilleggsutdannelse  

 
Motivere og tilrettelegge for 

kurs (økonomisk støtte til kurs, 

tilpassede kurs, økt lønn, mv.)  

Daglig leder 2022 

SSK skal til enhver tid ha 

oversikt over klubbens 

kompetanse og 

utdanningsstatus  

 
Oppdatere internt 

personalregister og føre tilsyn 

med Sportsadmin  

  

Daglig leder Kontinuerlig 

SSK skal utvikle egen 

internskole for klubbens 

trenere og instruktører  

Utvikle og igangsette SSK 

skolen med 2-3 

utviklingssamlinger pr. år  

Daglig leder og Sportssjef 2019 

 

 

Delmål 2 

Stavanger Svømmeklubb skal ha trenere som skaper høy motivasjon og sunn 

prestasjonskultur blant svømmerne i klubben.  

Strategier (Hva) Tiltak (Hvordan) Ansvar (Hvem) Tidspunkt (Når) 

SSK skal fremheve 

begeistring og entusiasme 

på hver trening og 

konkurranse  

  

Tema på Trenermøter  

Ha fokus på samarbeid. Gjøre 

hverandre bedre sammen. 

Støtte og oppmuntre 

hverandre. Se til at alle 

utøvere blir sett.  

Alle i klubben  Kontinuerlig  

 

  



A6. Dommerutvikling 

Hovedmål 

Stavanger Svømmeklubb skal til enhver tid ha et tilstrekkelig antall dommere med god 

kompetanse til å gjennomføre egne stevner, samt levere dommere til regionale, nasjonale og 

internasjonale mesterskap.  

 

Strategier (Hva) Tiltak (Hvordan) Ansvar (Hvem) Tidspunkt (Når) 

SSK skal rekruttere flere 

krets- og forbundsdommere  

Sende flere dommere på 

dommerkurs  

  

Dommeransvarlig Kontinuerlig 

SSK skal tilstrebe å utdanne 

flere internasjonale 

dommere  

Sende dommere på FINA 

dommerkurs  

  

Dommeransvarlig Kontinuerlig 

SSK skal rekruttere flere 

unge dommere  

Tilby gode 

kompetansehevende tiltak 

(f.eks. Samling for unge 

dommere, dommerseminarer)  

Dommeransvarlig Kontinuerlig 

SSK skal opprettholde et 

godt samarbeid med med 

Rogaland svømmekrets ift. 

rekruttering og 

videreutdanning av 

dommere  

Samarbeide med Rogaland 

svømmekrets om rekruttering  

  

Dommeransvarlig Kontinuerlig 

 

 

 

A7. Arrangementsutvikling 

Hovedmål 

Stavanger Svømmeklubb skal arrangere stevner og leirer av høy kvalitet.  

 

Strategier (Hva) Tiltak (Hvordan) Ansvar (Hvem) Tidspunkt (Når) 

SSK skal opprettholde høy 

kvalitet på arrangering av 

stevner og leirer  

Samarbeide med de beste 

tilbyderne 

  

Daglig leder og sportssjef 

 

Kontinuerlig 

SSK skal vurdere muligheten 

for å arrangere flere interne 

stevner  

Ta dette opp som sak på 

trenermøter  

Sportssjef og trenerteam Årlig 

 


