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VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB – 2017-2020
1. VISJON OG VIRKSOMHETSIDÉ
Visjon:
Asker Svømmeklubb skal være landets mest attraktive og respekterte svømmeklubb hvor utøvere i
vann skal oppleve trivsel, trygghet og prestasjon.

Virksomhetsidé:
Asker svømmeklubb utvikler utøvere i vann i et bredde- og eliteperspektiv i et livslangt forløp. Asker
Svømmeklubb skal ha et tilbud alle nivåer for alle utøvere med vekt på mestring og mestringsglede i
et inkluderende miljø.

2. VERDIER:
«Trivsel, Trygghet, Prestasjon i vann»
Med "Trivsel" menes:
Alle utøvere skal bli møtt på en fordomsfri og inkluderende måte av klubbens trenere og ledere og
skal bli gitt en mulighet for å utvikle sine svømmeinteresser og ferdighetsmål innenfor klubbens
økonomiske og sportslige rammer. Utøvere, trenere og ledere skal respektere og støtte hverandre
gjensidig i et miljø basert på klubbens verdier, og dette omfatter både de sportslige og sosiale sidene
ved klubbens virksomhet i enhver sammenheng. Det er nulltoleranse for alle former for mobbing og
bruk av rusmidler i tilknytning til klubbens aktiviteter. Sportslige ambisjoner, både for enkeltutøvere
og klubb, skal utvikles hånd i hånd med tilsvarende trivselsmessige ambisjoner.
Med "Trygghet" menes:
Sikkerhet for hver enkelt utøver og klubbens ansatte i alle klubbens aktiviteter går foran alt annet og
skal ivaretas 100% til enhver tid. Det påhviler klubbens trenere og øvrige foresatt og ha et særskilt
ansvar for sikkerhet, samtidig som alle utøvere skal bli grundig informert om og selv ta et ansvar for
sin egen og klubbkameratenes sikkerhet i praksis. Klubbens drift skal være basert på sunne,
forretningsmessige prinsipper. Alle utøvere og deres foreldre og foresatte skal være trygge på at
klubbens ulike tilbud foregår innenfor trygge sportslige og sosiale rammer.
Med "Prestasjon i vann" menes:
Ut over det å kunne mestre grunnleggende svømmeferdigheter på et tidlig stadium i klubbens
svømmeskole, er Asker Svømmeklubb først og fremst et tilbud for utøvere som vi utvikle egne
ferdigheter, og gjennom målrettet trening og konkurranser, nå nye personlige og sportslige mål.
Klubbens ambisjoner er å tilrettelegge de beste rammevilkårene for utøvere som ønsker å
konkurrere på et nasjonalt og internasjonalt nivå. Det innebærer at klubben må være attraktiv for så
mange utøvere at den interne konkurransen om å nå helt til topps er tilstede, og at dette skjer på en
slik måte at den enkelte utøver både blir inspirert og utfordret av dyktige lagkamerater.
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3. ORGANISERING
Asker svømmeklubb skal driftes i henhold til gjeldene regelverk med et stort engasjement fra
klubbens medlemmer.
Mål: En fortsatt effektiv drift og økonomisk solid klubb som legger til rette for frivillig innsats fra
medlemmene. Styret skal sikre engasjement og involvere klubbens medlemmer.
Klubbens styre
Klubbens styre har mandat fra klubbens årsmøte til å drifte klubben i henhold til Asker
Svømmeklubbs lover, gjeldene lover og anbefalinger fra Norges Svømmeforbund. Styret skal jobbe
for å sikre et stort engasjement blant medlemmer og foresatte. Styrets og klubbens drift er beskrevet
i klubbhåndboka som styret til enhver tid skal holde oppdatert.
Klubbens daglige ledelse
Klubbens daglige drift og administrasjon utføres av en fast ansatt daglig leder som rapporter til styret
og har personalansvar for klubbens hovedtrener og svømmeskoleansvarlig.
Klubbens svømmeskole
Klubbens svømmeskole driftes og administreres av en fast ansatt svømmeskoleansvarlig.
Svømmeskolen er den viktigste rekrutteringsarena for klubben. Svømmeskolens overskudd skal
benyttes til utvikling og drift av klubben.
Klubbens trenere
Klubben skal til enhver tid ha trenere som har ansvar og myndighet til å utvikle sine grener i et
bredde og elite perspektiv.
Klubbens frivillige
Asker svømmeklubb avhengig av medlemmenes frivillig innsats. Styret skal legge til rette for at
medlemmene føler seg velkomne og medvirker aktivt.
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4. AKTIVITETSTILBUD
Mål: Det arbeides mot fortsatt vekst i svømmeskolen og øke andelen som går fra grunnleggende
svømmetrening til svømmeklubbens øvrige tilbud. Det skal aktivt arbeides for å beholde utøvere som
ikke ønsker å være aktive svømmere ved andre tilbud og som instruktører. Alle tilbud skal være
mestringsorientert.

Delmål Svømmeskolen
Svømmeskolen ha som mål å være regions beste svømmeskole med tilbud som anbefalt av Norges
Svømmeforbund.
Svømmeskolen skal jobbe med kommunen for i større grad ta ansvar for skolesvømming og
aktivitetstilbud til skoler og barnehager.

Delmål Aktiviteter
Asker svømmeklubb skal øke i omfang både i antall utøvere og i bredden på tilbud vi tilbyr og ha en
jevn økning av medlemmer i alle grener.




Synkron- og stup-skole utvikles videre i henhold til NSF anbefalinger til å bli fullverdige
tilbud med jevnt økt deltager antall
Legge til rette for oppstart av en egen open water gruppe
Legge til rette for oppstart av en egen (mini)-pologruppe



Utvikle et svømmetilbud til Triatlon utøvere gjerne i samarbeid med andre som Asker
Triatlon klubb.



Tilby triatlon spesifikk svømmeopplæring/trening (både i basseng og open water) for
både barn og voksne. Basseng i vinterhalvåret og open water i sommerhalvåret.



Tilby attraktive aktiviteter, treninger, mosjon og kurs for barn, ungdom og voksne. Kurs
inkluderer dommer-, instruktør- og trenerkurs.

Foto: Morten Jørgensen

Side 3

ASK Virksomhetsplan 2017-2020

03.12.2016

5. KONKURRANSE OG TOPPIDRETT
Mål: Klubben skal ha topp og bredde i aktivitet i vann uavhengig av funksjonsnivå. Klubben erkjenner
at topp og bredde satsningene er avhengige av hverandre.

5.1 Svømming
Mål: Asker svømmeklubb skal hevde seg i UM, JR-NM og NM hvor Asker plasserer seg blant de tre
beste klubber.
Klubben skal i løpet av virksomhetsperioden befeste sin posisjon som NM-klubb i henhold til Norges
svømmeforbund sin definisjon som definert i NSF sin sportsplan 2014-2020 med sikte på å videre
utvikle seg til en Eliteklubb i neste periode.
Delmål trenere
Klubben har kontinuitet i trener staben og et godt arbeidsmiljø hvor trenere har nødvending ansvar
og myndighet til å utvikle klubbens sportslige satsing for å nå klubbens mål.
Delmål Sportsplan
Hovedtrener sammen med trener teamet er ansvarlig for utarbeidelse og revidering av sportsplan for
svømmegruppen som inkludere målsetninger, beskrivelse av gruppene og kriteria for bytte av
gruppe.

5.2 Synkron
Mål: Asker synkron skal bli den største klubben i Norge og vinne Norgesmesterskap.
Delmål Synkrondommere
Asker svømmeklubb skal jobbe med NSF for å utdanne dommertrenere og dommere i Norge.
Delmål Trenere
Asker svømmeklubb skal jobbe for å sikre et stabilt, kvalifisert trenerteam og legge til rette for
kompetanseheving.
Delmål Sportsplan
Synkrontrener er ansvarlig for utarbeidelse og revidering av sportsplan for synkrongruppen som
inkludere målsetninger og beskrivelse av gruppene.

5.3 Stup
Mål: Asker Stup skal utvikles til å bli en klubb som deltar i nasjonale stup stevner.
Delmål Trenere
Asker svømmeklubb skal jobbe for å sikre et stabilt, kvalifisert trenerteam og legge til rette for
nødvendig utdanning.
Delmål Sportsplan
Stuptrener er ansvarlig for utarbeidelse og revidering av sportsplan for stupgruppen som inkludere
målsetninger og beskrivelse av gruppen(e).
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6. ANLEGG
Mål: Klubben ønsker driftsansvar for vannflaten i den nye svømmehallen på Holmen.
Brukerråd
Brukerrådet er sammensatt av Asker Kommune representert ved Natur og Idrett, Oppvekst og Asker
Idrettsråd, Asker svømmeklubb og andre brukergrupper. Brukerrådet skal ha som formål å finne en
optimal utnyttelse av bassenget i den nye svømmehallene og andre bassenger slik at det kommer
flest mulig av kommunens innbyggere til gode.
Rådet ble etablert sommeren 2016 og vil jobbe aktivt frem mot åpningen av svømmehallen og i
driftsperioden fortsette samarbeidet. Det er et ønske at brukerrådet skal være et eksempel på
hvordan kommune og frivillighet kan samhandle når idrettsanlegg skal driftes. Asker svømmeklubb
skal være en pådriver for at dette lykkes.

7. ØKONOMI
Mål: Klubben skal øke omsetningen.
Den økte omsetningen skal komme ved å utvide tilbud til medlemmene.
Asker svømmeklubb ønsker en forbedret forutsigbarhet og sikkerhet ved å opparbeide en
egenkapital (~10% av omsetningen).
Asker svømmeklubb er en non-profitt organisasjon, fokus er på utvidet og forbedret tilbud til
medlemmene.

Foto: Morten Jørgensen
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