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Idrettsglede
for alle

Kom bli med og svøm!

Allianseklubb til Vestbyen Idrettslag, stiftet 6.4.1921

IL

Visjon “Idrettsglede for alle”
Vestbyen IL Svømming ønsker å være en breddeklubb,
og gi et bredt sportslig tilbud til alle medlemmene i klubben.
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier
som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Mål
Vi ønsker å tilby et godt og inkluderende svømmemiljø basert på følgende:
• Gi utøverne et sosialt og trygt miljø
• Gi et bredt sportslig tilbud til alle medlemmer i klubben
• Legge til rette for å utvikle konkurransesvømmere på nasjonalt
og internasjonalt nivå

Vestbyen IL Svømming
• Er en breddeklubb innen svømming
• Består av svømmegruppene Delfin, D, C, Hai-C, B og A, samt Masters
• Svømmetreningene foregår i Husebybadet
• Arrangerer svømmekurs på 4 nivå; grunnkurs 1 og 2 og videregående kurs 1 og 2
• Har trenere og kursinstruktører utdannet i regi av Norges Svømmeforbund
• Har hovedtrener ansatt i fast stilling
• Har daglig leder ansatt i 50 % stilling
• Har et tett samarbeid med Heimdal videregående skole, idrettsfag svømming
• Har ambisjoner om at våre svømmere skal delta på lokale, regionale,
nasjonale og internasjonale stevner og mesterskap
• Eget stevne er Trondheimsmedleyen, som arrangeres hver høst, samt to
kvalifikasjonsstevner til LÅMØ
• Arrangerer interne ministevner ca. en gang pr. måned i skoleåret
• Arrangerer svømmesamlinger/leirer i forbindelse med høgtider og sommerferie

Cafe Le Swim
For å spe på klubbkassa, blir foreldre og foresatte satt
opp for å drive ”kafé” utenfor garderobene i Husebybadet. Denne aktiviteten foregår stort sett hver søndag
i høst- og vårsemesteret, med tre stk. foreldre og
foresatte pr. gang, ca. 1-2 kafévakter i året pr. familie.
Vaktlistene blir sendt ut på e-post i forkant av høstog vårsemesteret. Det sendes ut påminnelse i forkant
av vakta.

Styret
Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, 3 styremedlemmer og
1 varamedlem. For kontaktinformasjon til styret, se klubbens hjemmeside.

Treningstider og treningskrav
Treningstider og krav for de ulike svømmegruppene ligger på klubbens
hjemmeside.
Det legges ofte opp til ekstratreninger i forbindelse med skoleferier og
høytider for gruppene Hai-C/A-C.

Trenere
Oversikt over hvilke trenere som har ansvar for de ulike svømmegruppene ligger
på klubbens hjemmeside.

Stevner/konkurranser
Terminliste for aktuelle stevner/konkurranser sendes ut til foreldre og foresatte
og ligger også på klubbens hjemmeside.
Klubben oppfordrer utøvere til å delta på lokale, regionale og internasjonale
stevner. Påmeldingsinformasjon sendes ut til foreldre og foresatte i forkant av
stevner. Nyttige tips til stevner ligger på ligger på klubbens hjemmeside.
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Utøveren
I Vestbyen IL Svømming skal du få utfordringer og muligheter til å utvikle deg
til å bli en selvstendig idrettsutøver gjennom allsidig trening og deltakelse på
konkurranser. Vi skal ha utøvere som bidrar til et godt miljø hvor alle opplever
trygghet, trivsel, tilhørighet og gjensidig respekt. Utøveren forplikter seg til å
følge treningsopplegget som klubben har satt for den aktuelle treningsgruppen.

Utøveren skal:
• Inkludere alle
• Være et forbilde for andre
• Vise respekt for andre
• Møte presis og være godt forberedt på trening og konkurranse
• Være aktiv og positiv på trening
• Glede seg over hverandres prestasjoner, «gjøre hverandre gode»
• Være fokusert på egen utvikling
• Samarbeide med trenere og andre utøvere for å nå individuelle og felles mål
• Ved uenighet, snakk med den det gjelder og ikke om
• Vær en god ambassadør for klubben

Vestbyen IL Svømming skal gi utøveren:
• Treningsopplegg som er inspirerende, motiverende og meningsfylt
• Tilrettelagte treninger slik at alle utøvere opplever mestring ut fra sine
forutsetninger
• Individuelle utfordringer slik at utøveren opplever sportslig fremgang

Regler i svømmehallen:
• Ta av skoene ved døra i garderoben, og dusj før trening
• Svømmerne kan gå inn i garderoben max 15 minutter før trening
• Ingen svømmer går i vannet før trener kommer! ( Begynn med å ta frem
baneskillere, sett opp vendeflagg og start med tørroppvarming)
• Meld fra til trener at du er kommet
• Ingen får forlate bassenget uten tillatelse (gå på toalettet før trening)
• Ingen stuping fra 5-meteren eller bassengkant uten tillatelse fra trener
• Alle har ansvar for å rydde opp eget og klubbens utstyr etter treningen
• Avslutt presis

Det er viktig at utøveren overholder svømmehallens regler. Gjentatte brudd
på reglene kan medføre bortvisning fra svømmehallen. Vi må være strenge
på dette - for ingen ønsker at det skal skje ulykker i bassenget!

Treneren
Som trener skal du oppfordre og legge til rette for at alle utøvere følger
Vestbyen IL Svømming sine regler og treningsopplegg.
Treneren har ansvar for at alle utøvere får et sportslig og sosialt treningstilbud.
Gjennom trening, individuell oppfølging og oppmuntring, skal utøvere oppleve
mestring og glede ved å være svømmer.

Treneren skal:
• Være et godt forbilde for alle i klubben
• Møte presis og godt forberedt til alle treninger
• Være bevisst på å gi alle utøvere oppmerksomhet
• Alltid være konsentrert og oppmerksom på utøverne som er i bassenget
• Være en veileder, inspirator og motivator
• Fremme et godt sosialt miljø og skape lagånd og vennskap
• Samarbeide og sørge for tilstrekkelig kommunikasjon med utøvere,
andre trenere, styret og foreldre
• Ved uenighet, snakk med den det gjelder og ikke om
• Vær en god ambassadør for klubben

Innholdet i treningen skal være preget av:
• En målrettet plan
• Stadig nye utfordringer som gir progresjon i opplevelser og ferdigheter
• Saklig og presis informasjon
De samme regler gjelder også for Vestbyen IL Svømming sine kursinstruktører.

Foreldre/foresatte
Vestbyen Svømming ønsker aktive foreldre og foresatte som er interessert i
barnas aktivitet. Klubben er avhengig av at foreldre og foresatte bidrar til et
godt miljø ved å delta i dugnadsarbeid i forbindelse med «Cafe le Swim»,
Trondheimsmedleyen, LÅMØ-kvalik, klubbens ministevner, eksterne stevner,
treningsleirer og styrearbeid. Foreldre og foresatte oppfordres til å støtte opp
om foreldremøter i regi av svømmeklubben og årsmøtet i april.
Ved å oppmuntre alle utøvere er du med på å skape et positivt miljø der den
enkelte opplever trivsel, trygghet, tilhørighet og gjensidig respekt.

Foreldre og foresatte skal:
• Respektere klubbens arbeid, målsettinger og regler
• Ikke opptre som trener for ditt eget barn/ungdom, men vis respekt for trenerens
arbeid og treningsopplegg, og anerkjenn treneren overfor ditt barn/ungdom
• Ikke forstyrre trenere eller utøvere under treningsøkten
• Oppholde seg på tribunene under all organisert trening i regi av Vestbyen
hvis de ønsker å følge treningen
• Motivere barn/ungdom til å være positiv på trening og i konkurranser
• Lære barn/ungdom å takle både medgang og motgang
• Ved uenighet, snakk med den det gjelder og ikke om
• Vise god sportsånd og respekt for andre og vær en god ambassadør for klubben
Ved eventuelle spørsmål om treningsopplegg og tider, kan trener kontaktes
utenom fastsatt treningstid. E-postadresser og telefonnummer ligger på
hjemmesiden.

LANDSDELSÅRSKLASSEMØNSTRING (LÅMØ)
Norges Svømmeforbund har LÅMØ som satsingsområde for yngre utøvere.
Hensikten er å få flest mulig svømmere til å bli allsidige utøvere og trene på
lengre distanser. Erfaring har vist at dette er vegen å gå for dem som vil nå
langt. Vestbyen IL Svømming ønsker å være med på dette, og vi oppfordrer
våre svømmere i de aktuelle årsklassene (11 – 15 år) å kvalifisere seg for
LÅMØ. Øvelsene er 400m fri, 100m butterfly (50m for de yngste), 200m rygg
(100m for de yngste), 200m bryst og 200m medley. Klubben arrangerer
egne kvalifikasjonsstevner med tanke på deltakelse i LÅMØ.

All informasjonen i denne brosjyren samt
mer info finner du på våre nettsider

vestbyentrondheim.no

Vestbyen Svømming

VESTBYEN

