
 

Delmål – Viken idrettskrets 
Akershus svømmekrets ønsker være en proaktiv aktør i fora der idrettsanlegg 
med basseng skal planlegges. Svømmekretsen ønsker å ha en aktiv rolle, for 
å påvirke beslutningstakere slik at alle svømmeidrettene skal få et så godt 
tilbud som mulig når bassenger bygges. 
Svømmekretsen ønsker et godt samarbeid med VIK også utenfor områder 
som omhandler anlegg. Svømmekretsen ønsker være en tydelig og sterk 
stemme samt samarbeidspartner til VIK når ulike aktiviteter som omhandler 
svømmeidretter blir diskutert. Det er også viktig for svømmekretsen å kjenne 
til de ulike kommunenes idrettsråd, og få en forståelse av hvordan 
samarbeidsformen mellom VIK, kommune, idrettsråd og klubb fungerer. 
For å kunne gjennomføre målet om å være en god samarbeidspartner er det 
viktig at VIK og de andre nevnte aktørene ser verdien av å samarbeide med 
kretsen. Kretsen ønsker derfor å delta i lederfora for å selv bistå, men også 
for å høste erfaringer. 
Dette delmålet er potensielt en oppgave som kan legge beslag på mye tid. 
Det er derfor viktig av man før deltagelse i de ulike fora gjør seg godt kjent 
med agenda, mulighet til påvirkning, mulighet for å innhente nyttig 
informasjon samt hvilke andre aktører om deltar. Å delta bare for å delta er 
ikke som en god prioritering av kretsens tid og ressurser. 

Forslag, idéer og tanker: 
Et samarbeid fordrer god kunnskap og felles interesser. Kretsen ønsker 
derfor å delta på anleggskonferanser for å bygge kunnskap samt utveksle 
erfaringer. Det samme gjelder for samarbeidsform og aktuelle lederfora. 
For å sikre at alle svømmeidrettene har et relevant tilbud i nærheten er det 
viktig at kretsen sitter med tidlig kunnskap om kommende anlegg i VIK. På 
denne måten kan kretsen være med på å påvirke anleggene, samt bidra med 
kunnskap tidlig i prosessen. 
For å tilegne seg mest mulig kunnskap er det viktig å være godt forberedt til 
deltagelse i alle fora, samt stille relevante spørsmål som trigger interesse for 
samarbeid. 
Suksessfaktorer og utfordringer: 
Kretsen blir en viktig samarbeidspart til VIK i spørsmål om svømmeidrettene 
og tilrettelegging for disse.   
Den største utfordringen er tilgjengelig tid og ressurser til å følge opp 
delmålet både når det gjelder forarbeid samt deltagelse i de ulike fora. Vi må 
sitte med kunnskap samt ideer som er relevante for VIK for at vi skal være en 
interessant samarbeidspart.  



 
Det bygges ikke ofte nye svømmeanlegg, så innholdet i de ulike fora kan 
være irrelevant for kretsen, noe som gjør at vi ikke har relevant kunnskap å 
komme med. Dette kan føre til at kretsen blir glemt når svømmeanlegg 
endelig står på agendaen. 
  



 
 
 

Lest gjennom Gjort endringer Initialer Dato 

Ja Ja ØRK 14/2-23 

Ja Ja TS 15/2-23 

Ja Ja KB 20/2-23 

Ja Ja, småord MUL 23/2-23 

 


