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HANDLINGSPLAN 2022- 2026 

OVERORDNET MÅL: 

Rogaland Svømmekrets skal være en god støttespiller for klubb og forbund å arbeide for våre felles 
mål. 

Rogaland Svømmekrets skal være Norges ledende svømmekrets. 

 
OMRÅDE  HOVEDMÅL DELMÅL STRATEGI  MÅLTALL 
Utdanning/ 
klubbutvikling  

Klubbene må få best 
mulige vilkår til å 
drive aktiviteter for 
alle grupper i alle 
aldre, inkludert 
mennesker med 
funksjonsnedsettelse. 
 
Klubbene må sørge 
for at 
aktivitetstilbudet har 
et kostnadsnivå som 
bidrar til at flest mulig 
har mulighet til å 
delta. Klubbene bør 
derfor sørge for at 
man hele tiden holder 
et lavt kostnadsnivå, 
uten at det går utover 
kvaliteten på 
aktivitetstilbudet.  
 
Klubbkulturen skal 
bidra til gode verdier 
og holdninger blant 
annet gjennom «Ren 
idrett». Det skal også 
være nulltoleranse for 
diskriminering, 
trakassering og 
mobbing.  
 
Ha fokus på 
antidopingarbeid.  
 
  

For å ha en 
velfungerende drift 
av klubbene er det 
viktig at 
klubbledelsen har 
relevant 
kompetanse.  
 
RSK skal ha/kunne 
tilby dyktige 
instruktører som 
utdanner trener, 
ledere og dommere 
på alle nivå.  
 
Instruktører og 
trener bør ha 
utdanning tilpasset 
utøvernivået.  
 
  

RSK skal tilby årlige 
kurs selv, eller i 
samarbeid med 
andre kretser.  
 
Trener, leder og 
dommersamlinger.  
 
Alle klubber som 
ønsker det, skal få 
besøk av et 
kretsmedlem i løpet 
av perioden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSK bør tilby felles 
foredrag i regi av 
antidoping Norge 
for alle eldre 
svømmere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1x per 
år/ 
annen 
hvert år.   



Toppidrett  Bidra til utvikling av 
toppidrett i kretsen.  

Flere utøvere til 
LÅMØ, NM junior/ 
senior samt 
deltakelse i 
internasjonale 
konkurranser som 
EM/VM i svømming 
og stup, samt 
deltakelse på 
landslag. Både 
funksjonsfriske og 
funksjonshemmede.  
 
Vannpoloutøvere 
blant de beste i 
landet.  
 
Open Water?  

Felles LÅMØ- 
samlinger i hele 
kretsen.  
Felles 
kretssamlinger i 
stup (utvikle 
regionale kretslag i 
svømming).  
 
Bedre rammevilkår 
for utøvere som vil 
satse.  

 

Bredde  Klubbene sin viktigste 
oppgave er å tilby god 
aktivitet til alle 
uavhengig av nivå. 
Klubbene må derfor 
ha fokus på god, 
effektiv, bærekraftig 
klubbdrift og 
velfungerende styre. 
Med bærekraftig 
menes god 
kontinuitet og rutiner, 
fokus på miljø, 
økonomi og sosiale 
forhold. Klubbene må 
ha felles mål og 
retning.   

Flere lisensierte 
utøvere i alle 
grener.  

Tilbud til alle 
uansett ambisjoner.  

 

Folkehelse «Hver nordmann en 
svømmer, hver 
svømmer en 
livredder». NSF 
virksomhetside.  

Barn og voksne med 
minoritetsbakgrunn 
oppfordres til å lære 
seg å svømme. 

Hvordan få 
klubbene til å tilby 
svømmeopplæring?  

 

Anlegg  NSF ønsker 25- 
meters anlegg i hver 
kommune og 50- 
meters anlegg i hvert 
fylke.   

 
Godt samarbeid 
mellom grenene og 
bruk av anlegg.  
 
Klubb og krets 
samarbeider om 
anlegg.  
 
Tilgang i skoleferier 
og fridager.  

 

 


