Svømmeskolen 2021
Svømmeskolen kort oppsummert for 2021:
-

Mye nedstengt i perioden januar- april 2021
Ny struktur på svømmeopplæring iverksatt
Veldig stor pågang og mange barn på ventelister

Første halvår av 2021 var Svømmeskolen, også i år, dessverre preget av nedstengninger. Noe som
medførte en uforutsigbar hverdag både for ansatte, foreldre og barna. Til tross for en ustabil hverdag
første halvår 2021 opplevde Delfana ikke noe økning i utmeldinger eller at ansatte sluttet.
For å utnytte bassengkapasiteten og tildelt tid har vi rekruttert mange nye instruktører, stort sett er
det tidligere svømmere eller fortsatt aktive svømmere som har fått jobb. Nye instruktører for i
begynnelsen rollen som assistent, og bistår på svømmeopplæring sammen med godkjent instruktør.
Etter hvert som de får erfaring og instruktørkurs får de rollen som instruktør.
Ukes oppsett for svømmeopplæring har gjennom 2021 blitt evaluert flere ganger, og det jobbes
aktivt med å tilby flest mulig barn muligheten for å begynne på svømming.
Ved utgangen av desember hadde vi 713 unike deltagere på Svømmeskolen. Se bilde for fordeling av
ulike nivåer.

Nivå
Summer av antall barn
Tilrettelagte
7
Småbarnssvømming, Elias
36
Vannmerket
32
Hvalmerket
123
Skilpaddemerket
145
Pingvinmerket
133
Selungenmerket
95
Selmerket
64
Sjøløvemerket
28
Delfinmerket
25
Ungdom
10
Voksen
15
Totalt
713
Overgangen til ny nivåstige, NSF standard, har fungert veldig bra. Barna kan få opprykk litt oftere enn
før, noe som vi vet oppleves som positiv stimuli, og Delfin er per dags dato en mindre flaskehals
sammenlignet med tidligere.
Fra Delfin til T4.
Nytt i 2021 er at barn som er i sjiktet for overgang til T4 i perioder har fått hospitere på T4 før
eventuelt tilbud om overflytting. Dette har vi fått positive tilbakemeldinger på.
Høsten 2021 ble Delfana Cup arrangert igjen under vanlige omstendigheter. Og totalt var det i
overkant av 40 barn fra Svømmeskolen som deltok på Delfana Cup desember 2021.
I tillegg til den ordinære driften i svømmeskolen, har Delfana holdt Intensivkurs i vinterferien, før
sommeren og høst i samarbeid med de øvrige svømmeklubbene i Bergen. Sommeren 2021 ble det

holdt Aquacamp som var både heldags- og halvdagsaktivitet for barn og unge. Disse tilbudene har
vært populære.
Nytt i 2021:
Delfana får flere henvendelser fra foresatte med barn i alderen 10-14 år som ønsker å begynne med
svømming. Tidligere har det vært vanskelig å inkludere de i Delfana, da trenings og
konkurransepartiene holder et for høyt nivå for en del av disse barna. I januar 2022 er det derfor
opprettet eget ungdomsparti for nybegynnere, hvor målet er å kunne tilby disse barna plass i
treningsgruppene etter hvert som de når får gode nok ferdigheter.

Desember 2021 var det 43 ansette på svømmeskolen.

Ellers har 2021 vært preget av forholdsvis høyt sykefravær blant instruktørene på grunn av
koronapandemien. I tillegg har lønnskostnadene vært noe høyere lønnskostnader enn hva vi ser for
oss vil være normen fremover. Det har vært stor vekst i svømmeskolen på relativt kort tid og dette
har krevd endel ekstra instruktørressurser til opplæring. Vi ser imidlertid nå at mange instruktører
begynner å bli trygg i rollen sin og mer selvstendige, i tillegg til at vi forventer en nedgang i
sykefraværet utover våren og sommeren.

