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Finnsnes Svømmekubb begynte med treningstilbud for ungdom høsten 2015.  
Klubben fikk overgang av 2 svømmere fra Sørreisa Svømmeklubb i denne 
perioden.  Det var et forskjellig antall utøvere på trening og ferdighetene 
varierte.  Trener oppgavene ble fordelt mellom engasjerte foreldre.  Klubben 
hadde hovedfokus på svømmeskolen og utvikle klubben i takt med nye 
oppgaver og utfordringer. 
 
Utøvere  
I løpet av 2016 har vi fått etablert mere faste rammer rundt treningsgruppene. 
Det er et samarbeid mellom svømmeskolen og treningsgruppen i henhold til 
overlapping fra kurs til trening. Vi har i løpet av 2016 fått på plass følgende: 
 

Treningsgruppe/partier: Antall 
A partiet 6 

B partiet 2 
C partiet 6 

Mosjonist 8 
 
Treningstider 
Vi har gjennomsnittlig hatt to treninger (mandager og torsdager) pr uke av 1,5 
time.  Vi har hatt landtrening/styrketrening 1 time pr uke.  Denne treningen har 
vi hatt sammen med Pioner Ski.  
 
Treningssamlinger 
Klubben har deltatt på en helgesamling i Harstad sammen med Harstad og 
Sortland Svømmeklubb høsten 2016.  Vi hadde 3 utøvere med samt 3 trenere. 
Dette var svært lærerikt for både utøverne og trenerne.   
 
Trenere  
Vi har vært 4 foreldre som har delt på trener avsvaret for de ulike gruppene. 
Vi har ikke formelle kompetansen som skal til for å trene disse gruppene, men 
som en nystartet klubb er vi nødt til å gjøre så godt vi kan med de resursene vi 
har.  På vårparten 2016 fikk vi hjelp av Lasse Hoel (Tidligere aktiv svømmer og 
klubbutvikler i Norges Svømmeforbund) med på trener siden.  Han bidrar 
gjennomsnittlig 1 – 2 ganger pr mnd. Dette har vært en kjempe resurs for 
klubben både for utøverne og trenerne  
 
Deltagelse på stevner 
Finnsnes svømmeklubb har vært representert på 9 stevner i 2016.  Det har vært 
varierende antall utøvere med.  Totalt har det vært 12 utøvere med på stevner. 



Det har vært en fantastisk progresjon på alle utøvere og mange nye rekorder 
kom for hver enkelt utøver i 2016.  Finnsnes svømmeklubb har også hevdet seg 
på stafett med medley og fri. 
 
Klubbmesterskap 
Klubbmesterskap ble gjennomført i forbindelse med kursavslutning for 
svømmeskolen rett før jul 2016.  Det var relativ mange utøvere med. Alle fikk 
deltaker premie (medalje med klubbens logo).  Videre var det gull, sølv og 
bronse medalje til de 3 beste utøverne i de gitte klassene.  Vi hadde kafe og 
loddsalg.  Det ble et godt gjennomført klubbmesterskap, men evalueringen blir 
viktig for å gjøre forbedringer til neste gang. 
 
Sosiale arrangementer. 
Det er sosialt å være på stevner, så det er en viktig del av den sosiale byggingen 
i klubben. Vi har vært på en treningssamling sammen med Harstad og Sortland.  
Dette har også vært svært bra for utvikling av det sosiale.  Vi må imidlertid få 
egne samlinger for å utvikle enda bedre relasjoner internt i klubben. 
 
Vi hadde pizza kveld etter siste trening før jul 
 
Målsetting for 2017 
• Få etablert sportslig utvalg 
• Utvikle sportslig plan 
• Øke antall treningstimer pr uke  
• Øke rammene for økonomi 
 
 
 


