
Gruppemanual for A-gruppa – ÅS IL SVØMMING  
 
Alder: Primært utøvere i alderen jenter 14år og oppover og gutter 15år og oppover.  
 
Antall: 10-15 utøvere. 
 
Trenings rammer: 7 svømmeøkter med 3-4 baner. Tid 90-120 min.pr. økt. 

5 basisøkter a 30min. 
 
 
Treningsvolum: 30 000 meter – 40 000 meter per uke.  
 
 
Oppmøtekrav: 80%. eller bedre. Vurderes en gang i kvartalet (hver 3mnd)  
 
Gruppemål: A.gruppa har som overordnet mål å få flest mulige utøvere i gruppa kvalifisert 

til deltakelse i LÅMØ, ÅM eller NM. Svømmerne arbeider mot gode 
resultater i både LÅMØ, ÅM og NM. Gruppen skal ha 3-4 utøvere innenfor 
topp 6 i LÅMØ, og 2-3 utøvere innenfor topp 6 i ÅM. 6-8 utøvere kvalifisert 
til UM og NM. I både UM og NM skal gruppen ta mellom 8-10 finaler. Ha 1 
utøver kvalifisert til landslag, og/eller kvalifisert til internasjonale junior 
mesterskap.  

 
 
 
Ferdighetsmål: Har ambisjoner/mål (ses i sammenheng med det utøverne har lært om 

målsettingsprosess, resultatmål, prosessmål). Blitt strukturert 
 

Finpussende/automatiserte svømmeferdigheter 
 

Spesialisering i svømmeart og konkurransedistanse 
 
Tar stort ansvar for å vedlikeholde/utvikle fysiske egenskaper som optimalt 
stabilitet og bevegelsesutslag/fleksibilitet i store ledd, og tilstrekkelig 
styrke/power   
 
Lære å spisse formen mot topp prestasjon (hovedkonkurranser)  
 
Antall skader og ute-av-trening er lav. Forståelse av at varierte 
kondisjonerende landaktiviteter er et element innen skadeforebygging.  
 
Har et godt treningsgrunnlag  
 
Bli bevisst på hva som skal til for å oppnå ønskede krav (LÅMØ, UM, ÅM og 
NM)  

 
 
Fysiske tester: Gjennomføres minst 1 x i mnd.  
 
Aerob kap. 400-800m.fri/8x200m.im/8x200m egen/5x800/V4/Css-test. Løpetest: 3000m 

på bane, 2 ganger i halvåret.  
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Bein 8x100m/100m.max/200max. 
Kick Max 25m.rygg/25m. mage (start oppe og nede)/200kick m/fins 

 
 
 

 
 
Armtest: 100-200max arm 
 
Anarob kap. 8x100 max fra pall/14-50-75-100 max start oppe/Hurtighet – 15mstart/15m 

vending/15m innslag.  
 

Basis trening Push ups/sit ups/planke/ryggøvelser. Utvikle kjernestyrke. Stabilitet i 
mage/rygg samt skuldre og generell kroppsbeherskelse 

 
Basis-test: Kan gjennomføres to ganger i halvåret.  

- Push ups 
- Planke 
- 90-grader 
- chins (hvis mulig) 
- Dips på kasse med beina høyt.  

 
 
Bevegelighet: Skuldre/hofte/ankelledd. 
 
 
Kognitive mål: Tydelige mål med sin svømming 

Skape gode treningsvaner, treningskultur og treningsglede.  
Skape eierskap og bevissthet til egen trening. 
Skape selvstendige utøvere. Tar økende ansvar for egenutvikling.  Kan lage 
egne treningsplaner, og fører treningsdagbok.   
Forstår og praktiserer prestasjonsstyrende ferdigheter (god ernæring, 
restitusjonsteknikker, mentale ferdigheter etc.)   
Holde fast ved og opprettholder idrettens verdier   
 
 

 
Sosiale mål: Svømmer viser positiv holdninger og adferd på treningene. 
                                       Svømmer bidrar sosialt. 

Svømmer bidrar til godt miljø i gruppen. Er en god kammerat. 
                                       Svømmer gjør de andre i gruppen gode med å bakke de opp under trening og 

                          konkurranser. 
             Svømmer tar selvstendige beslutninger og gjør riktige prioriteringer. 

                                       Er et «forbilde» for de yngre svømmerne.  
 
  
Kommunikasjon. Trener og utøver gjennomfører utviklingssamtale 1 x pr halvår.  

Gi beskjed om fravær fra trening.  
                                       Både trener og foreldre har ansvaret for å oppretthold god kommunikasjon.  
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Evaluering.               Normalt skjer endringer i K-gruppene 2 x pr. år. Hoved evalueringen skjer 
ved sesong avslutning medio juni og midtveisevaluering skjer desember-

januar. Det er hovedtrener sammen med gruppetrener som vurderer opprykk eller 
endringer i gruppene iht. bestemte kriterier. De fleste kriterier er objektive, 
men trenerne kan også gjøre subjektive vurderinger utfra sin kompetanse 
og observasjoner. Foreldre og svømmer blir informert om de vurderinger 
som gjøres iht. gruppe endringer mins 4 uker før endringene skjer. Forutsigbarhet 
og god dialog er viktig for alle parter i denne prosessen.  

 
 
 
Treningsleirer: Oppstarts leir august. Hjemme/reiseleir 

Høstferieleir, uke 40.Reiseleir. 
Juleferietrening. Hjemme 
Vinterferieleir uke 8. Reiseleir. 
Påskeferieleir (kvalifiserte til ÅM eller NM). Reise leir. 
Sommerleir (Kvalifiserte til NM) Reiseleir 

 
Stevne deltakelse: Terminlisten  

 
(HØSTEN 2020)  

  
-     Jaked Cup (4-6sep)  
- Lambsertseter Open (18-20sep) 
- Olavslekene (10-11okt) 
- Um/jr NM (kvalifiserte) (16-18okt) 
- Nordsjø (kvalifiserte) (30okt-1nov)  
- Sparebank cup 2 (27.nov)  
- Bærum Open (4.6des) 

 
                                      Deltar bare på de stevner som er avtalt og bestemt på forhånd.  
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