
Virksomhetsplan BSC 2017-2020 
Innledning 
Formålet med virksomhetsplanen  
 
Bergen Svømme Clubs virksomhetsplan er klubbens styringsverktøy for perioden 2017-2020 
og skal fungere som en veiviser for klubbens styre, administrativ ledelse og trenerteam.  
Dokumentet omhandler de viktigste fokusområdene for klubben og tar for seg de delmål og 
tilhørende virkemidler som vil bringe klubben videre i arbeidet med å nå våre hovedmål. 
For at styre, administrativ ledelse, trenerteam og klubbens medlemmer skal få eierskap til 
virksomhetsplanen er det en forutsetning at dokumentet brukes aktivt. 
Visjon 
BSC skaper trygghet, glede og vinnere i vann. 
Virksomhetside 
BSC skal utvikle svømmere fra bredde til topp, med fokus på engasjement og mestring i et 
inkluderende miljø. 
Verdier 
Mestring. Engasjement. Samhold. 
Hovedmål 
Skape gode rammevilkår for svømmere, ansatte, foreldre, trenerteam, instruktører og 
administrativ ledelse. 

Anlegg 
Innledning 
Bassengtid er den viktigste forutsetningen for sportslig fremgang og en sunn økonomi, og 
dermed den viktigste enkeltstående suksessfaktor for klubben. Det er derfor kritisk at styret, 
administrativ ledelse og trenerteamet deltar i de fora der bassengtid diskuteres og 
forhandles. 
Bergen Svømme Club skal bidra med ressurser inn mot felles arrangementer og være en god 
samarbeidspartner for de andre bergensklubbene, men også i forhold til krets, forbund og 
anleggseierne. 
Mål 

• Sikre tilstrekkelig tilgang til bassengtid for kursaktivitet og treningsgruppene. 
• Være en god samarbeidspartner for lokale klubber, krets, forbund, anleggseiere og 

beslutningstakere. 
Strategier 

• Arbeide politisk mot beslutningstakere. 
• Føre god dialog med anleggseier  
• Delta i relevante forum  
• Utnytte tilgjengelig bassengtid fornuftig og effektivt. 
• Bidra med tilstrekkelig ressurser inn mot fellesarrangementer 



Aktivitetsutvikling 
Innledning 
Svømmeskolen er grunnlaget for all aktivitet i BSC, både i form av rekruttering til gjengene 
og inntekter til drift av klubben. I tillegg er svømmekursene en god arena for profilering av 
BSC slik at vi tidlig kan skape tilhørighet til klubben. 
Hovedfokus i svømmeopplæringen bør være aktivitet og svømmedyktighet, og klubben skal 
tilby tilpassede kurs for å ivareta dette fokuset, men samtidig bruke kursene til en 
inngangsport til treningsgruppene. I tillegg er kursene en god anledning til å profilere BSC og 
skape tilhørighet til klubben. 
Hvis bassengsituasjonen tillater det bør en også søke samarbeidspartnere utenfor våre 
typiske målgrupper for å tilby tilpasset trening for disse. 
Mål 

• Bidra til at flere lærer å svømme.  
• Øke medlemstallet gjennom en mer smidig overgang fra kurs til treningsgrupper. 

Strategier 
• Søke samarbeid med aktører utenfor svømmemiljøet. 
• Tilrettelegge bedre i overgang mellom kurs og treningsgrupper. 
• Tilby alternativer til treningsgruppene (mosjonsgrupper, vill-i-vann). 
• Rekruttere aktive svømmere instruktører/dommere for å beholde ressurspersoner. 
• Utvikle kompetansen til trenere, instruktører og svømmeskoleansvarlig 
• Økt profilering av BSC på svømmekursene. 

Organisasjonsutvikling 
Innledning 
En aktiv daglig leder og fungerende styre er viktige suksessfaktorer for Bergen Svømme Club. 
Sammen skal de understøtte klubbens kjerneaktiviteter og bidra til effektiv drift. 
Styret skal sørge for at klubben har den nødvendige kompetanse, både sportslig og 
administrativt, og gjennom systematisk arbeid tilrettelegge for kompetanseutvikling, 
kontinuitet og foreldreengasjement. Gjennom styremøter og arbeid i komiteer skal styrets 
medlemmer bidra til gode og forutsigbare arbeidsvilkår for ansatte. 
Klubbens daglige ledelse og trenerteamet skal kommunisere med utøverne og 
foreldregruppen slik at  
Mål 

• Skape en attraktiv klubb for utøvere og foreldre 
• Tilby forutsigbare rammevilkår for utøvere, foreldre, trenerteam og ledelse 
• Tilrettelegge for økt frivillighet 

Strategier 
• Beskrive organisasjonen og hvordan vi jobber. 
• Utarbeide og forankre sportslig plan, svømmeskolehåndbok, klubbhåndbok/årshjul. 
• Involvere frivillige utenfor styret i komitearbeid. 
• Oppmuntre til og tilrettelegge for økt kompetanse blant klubbens ansatte. 
• Planlegge aktiviteter i god tid. 
• Kommunisere effektivt gjennom klubbens nettsider og sosiale medier. 
• Opprette en dugnadsportal for å sikre en mer rettferdig fordeling av 

arbeidsoppgaver. 



• Øke synlighet på stevner ved bruk av klubbtøy. 
• Invitere til dialog med foreldregruppen gjennom foreldremøter. 
• Tilby sosiale møteplasser. 

Konkurranse og toppidrett 
Innledning 
Bergen Svømme Club er en eliteklubb. For at det skal være mulig å fortsatt være en 
eliteklubb må rekrutteringen sikres, både fra gjengene og fra kursene. Det største frafallet i 
klubben skjer i overgangen fra kurs til gjeng og det er derfor viktig at instruktørene 
kommuniserer godt med foreldrene til kursdeltagerne om hva klubben kan tilby i 
forlengelsen av kursene. 
For å begrense frafall i gjengene er det viktig å styrke det sosiale miljøet i gjengene og 
vektlegge både sportslige og sosiale hensyn ved opprykk. Samtidig er det viktig å gi 
svømmerne tilstrekkelig sportslige utfordringer. 
For de aller beste utøverne vil det sportslige tilbudet veie tyngst. For å videreutvikle 
toppidrettskulturen i BSC vil det være viktig å fokusere på trenerkompetanse, 
konkurransedeltagelse og andre motiverende tiltak. I tillegg vil det være viktig å tilby tilgang 
til et godt medisinsk apparat for denne gruppen. 
Mål 

• Stabil eller økt deltagelse på internasjonale stevner. 
• Økt deltagelse på LÅMØ. 
• Beholde de beste utøverne lenge. 
• Opparbeide og spre kompetanse. 

Strategier 
• Beholde og videreutvikle BSCs gode trenerressurser. 
• Tilby utøverne mulighet for deltagelse på internasjonale leirer. 
• Tilrettelegge for hyppig og god dialog med utøver og foresatte. 
• Ta hensyn til sosiale forhold ved opprykk i treningsgruppene. 

Økonomi 
Innledning 
Å sikre en sunn økonomi for klubben har vært hovedfokus for BSCs styre i perioden 2012-
2016. I løpet av perioden BSC fått ekstern regnskapsfører og vi har innført rutiner for 
bilagskontroll som gjør oss i bedre stand til å vurdere klubbens økonomiske situasjon til 
enhver tid. Økonomistyring vil også være viktig i den kommende perioden. Nøkkelen til en 
sunn økonomi er økt inntjening og kontroll på utgiftene. 
Hovedinntektene til klubben kommer fra kursvirksomheten og det er derfor viktig å jobbe 
for økt bassengtid og utnytte tilgjengelig bassengtid. I tillegg er det viktig å ha oversikt over 
støtteordninger og andre tilgjengelige inntektskilder, samt arbeid mot sponsorer. 
De siste årene har en større del av kostnaden blitt flyttet over på medlemmene. Dette 
henger sammen med lavere inntekt og økte utgifter. For å sikre at ikke kostnadsnivået øker 
ytterligere er det viktig at klubben prøver å begrense unødvendige utgifter. Tiltak kan være å 
bestille reiser i god tid og å søke samarbeid med andre klubber i forbindelse med reiser til 
utenbys stevner. 



Mål 
• En solid og forutsigbar økonomi. 
• Økte inntekter. 
• Bedret kostnadskontroll. 

Strategier 
• Utarbeide realistiske budsjett. 
• Rapportere økonomi med forbedret presisjon og økt hyppighet. 
• Vedlikeholde oppdaterte likviditetsbudsjett basert på planlagt aktivitet. 
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