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Velkommen til oss 

Som ny i Speed er det sikkert mye du lurer på og mange spml som  svirrer i luften. 

I dette skrivet finner du noe info om oss. De fleste brikkene faller på plass etter hvert og i alle 

miljøer er det en tilvenningsperiode. Relativt fort får man kontroll på det viktigste, så som 

treningstider, treners navn og kontaktinfo, priser, stevner og lignende. Våre trenere, utvalg med 

flere vil kunne fylle på med info ingen forventer at du skal kunne eller kunne alt om Speed.  

 

Historikk 

SK Speed er en klubb med rike tradisjoner. Klubben ble stiftet i 1918 og har gjennom årene bidratt til 

en lang liste norgesmestre i svømming, spesielt på jentesiden har vi stolte tradisjoner. 

Klubben har sine røtter blant guttene i Vika, i sentrum av Oslo. Etter hvert ble det en klubb med 

tilhold i området Bislett/St hanshaugen. Gjennom årenes løp har klubben tilbudt flere sportsgrener: 

ski, friidrett, bandy og håndball.  I dag tilbyr klubben svømming og fotball. I de senere år har 

svømming dominert, og etter at svømmerne flyttet fra gamle Torggata bad til Nordtvedt bad på 

syttitallet har klubben etter hvert fått sin tilhørighet i Groruddalen. 

SK Speed dekker i dag følg bydeler og områder: Bydelene Stovner, Grorud, Bjerke og Grünerløkka. I 

tillegg har vi nedslagsfelt i området fra Sinsenkrysset og inn mot Nydalen, samt området fra 

Sinsenkrysset og østover inn mot Ryen og nedover mot byen inkludert Gamle Oslo. En annen måte å 

tenke på er at vi mellom Akerelva og Loelva har interesser og nedslagsfelt.  

Målsetning 
SK Speed skal være en klubb for alle og følger idrettens bestemmelser vedr barne og ungdomsidrett  

Det er en målsetning for oss å kunne tilby alt fra rene bredde/trimgrupper til å legge forholdene til 

rette for at konkurransesvømmere skal kunne trene for å oppnå sitt beste. 
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Svømmegruppene 
SK Speed har forskjellige konkurransepartier. Opprykk fra et parti til neste gjøres 2-3 ganger pr år og 

er basert på om svømmeren har oppfylt kravene til å nå neste nivå. De øverste konkurransepartiene i 

SK Speed er A – og B- gruppene. 

Sportsklubben Speed har pt følgende 

partier: 

 F - gruppe 

 E – gruppe 

 D - gruppe 

 Sprint – gruppe  

 C – gruppe 

 B – gruppe 

 A - gruppe 

Trenere 
Sportsklubben Speed er så heldige å ha et motivert trenerteam med lang erfaring og høy 

kompetanse.  

Trenerteamet i 2017 består av: 

 Hovedtrener og trener A: Kristian Thorsvald  

 Breddetrener og trener B: Jon Marius Rønning   

 Trener C: Silje Chr Austveg        

 Trener D: Kristian Korneliussen  

 Trener E og F: Heidi M. Skjebstad 

 Trener Sprint: Sara T Myhre  

Stevner 
SK Speed arrangerer 2 egne store stevner i løpet av et år. Disse er: 

 Obos Cup (mars/april) 

 Speed Open (november) 

 

I tillegg arrangeres det: 

 Klubbmesterskapet (Desember) 

 Rekruttstevner/Internstevner 

I tillegg legges det ut en terminliste på www.sk-speed.no over stevner som klubben prioriterer å dra 

til. Det er trenerne som sørger for påmelding til de ulike stevnene. 

http://www.sk-speed.no/
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For de yngste svømmerne og de som er på F- og E-gruppen vil rekruttstevner være aktuelle. Dette er 

stevner hvor man øver seg. Her vil man ikke bli diskvalifisert, men få rettledning fra dommerne. 

Approberte stevner er for svømmerne i konkurranseparti A, B, C og D.  

Hva koster det? 
Et medlemskap i Sportsklubben Speed koster kr. 200,- pr år for barn og kr. 250,- pr år for voksne. 

I tillegg kommer for aktive svømmere en treningsavgift som varierer avhengig av hvilken gruppe man 

svømmer på (fra 1.500 til 5.000.- i halvåret). Svømmelisens til Norges Svømmeforbund. 

Svømmelisens må være løst for å delta i approberte stevner. Lisensen inneholder også 

skadeforsikring. Svømmelisens må løses en gang pr. år av alle svømmere 10 år og eldre. 

Dugnader 
Dugnader er en viktig forpliktelse som medlemmene har ovenfor klubben. Det frivillige idrettsnorge 

kan i dag ikke drives uten vesentlig dugnadsinnsats. Dette innebærer for vår del at foreldre et par 

ganger i året må delta i dugnad gjennom avvikling av stevner (kantine, tidtaking, servering, salg etc), 

vakthold på bad etc.  

Kontaktinformasjon 
Kontaktinformasjonen til SK Speed er: 

Sportsklubben Speed 

Postboks 5, Kalbakken, 0901 Oslo 

Tlf: 415 79 475 

E-post: dagligleder@sk-speed.no  

På vår hjemmeside www.sk-speed.no finner du mange nyttige linker, tips og råd. Og igjen, ikke fortvil 

om alt virker nytt og ukjent, det går fort over   

 

Mvh, 

Kristian Austveg  

Daglig leder 

SK Speed 

 

mailto:dagligleder@sk-speed.no
http://www.sk-speed.no/

