
SMART 
Pool Technology
Det prisvinnende folkehelse-produktet SWIMTAG 
blir stadig mer populært som tilbud i 
svømmehallen. SWIMTAG bidrar til å gjøre 
svømming mer morsomt og motiverende og på den 
måten skape flere besøkende til ditt bad.   
Premierte utfordringer på interaktive kart, Svøm 
Langt kampanjen integrert hvert år, 
treningsprogrammer og ulike konkurranser, er 
bare noen av mulighetene.                        
SWIMTAG er også et promoteringsverktøy som 
hjelper ditt bad til å bli mer synlig på sosiale 
medier. " Se side 5, 9 og 10 for å lese 

noen  av våre kunde og 
bruker referanser. 

Vi ble også nominert til 
Gaselle bedrift i 2018 "

Powered by



USED BY  
SWIMMERS

to track Personal Best's, perform 
trainingprograms , compete against 
friends and family or take part in 
virtual competitions to win 
prices. 

USED BY

POOL OPERATORS

to connect with their swimming 
community, promote their pool , 
create more activity and gain 
valuable insights into pool usage.

Tilby flere muligheter og få 
flere fornøyde gjester



Armbånd
De fleksible SWIMTAG armbåndene er designet for å 
gi minst mulig motstand i vannet, de er også  
komfortable å ha på. Armbåndene er 100% 
resirkulerbare og av ypperste kvalitet til å tåle vann i 
svømmehall.
Armbåndene kan ta opp 7 timer med sammenhengende 
svømming pr økt. Når armbåndet er returnert tilbake til 
lade-tårn for opplasting og lading,  tar det bare få 
minutter før det igjen er klart til bruk.

Lade-tårn og oppstart

SWIMTAG lade-tårnet er stasjonen hvor armbåndene 
lades og laster opp data til svømmernes bruker profil. 
Lade-tårnet kan stå som en selvbetjent løsning .( ca 90 % 
av våre kunder bruker selvbetjent løsning). Alternativet er 
å la resepsjonist håndtere utlevering. 

Lade-tårnet kan fungere med opp til 40 armbånd, hvor 10 
armbånd lades og laster opp data samtidig. 

Lade-tårnet er tilknyttet SWIMTAG systemet med en 
enkel USB tilkobling og tar svært liten plass.

SWIMTAG krever kun: 

* STRØM 

* INTERNETT via kabel 

Hardware

HVA BLIR LASTET OPP
* Svømmeteknikk: crawl, rygg

crawl,
butterfly, bryst

* Hvile %

* Svømmetid

* Total tid

* Kalorier

* Gj.snitt distanse pr. tak

* Distanse

* Frekvens

* Total antall av lengder

* Gj. snitt tempo/fart

* Splitt tider



Lane displays(Slippe telle lengder)

SWIMTAG Lane Display skjermer, gjør at gjestene 
bla. slipper å telle lengder.  Skjermene er et ypperlig 
tillegg som gir en enda bedre bruker opplevelse.       
De robuste og store skjermene lar gjestene se sine live 
data under hele svømmeøkten. En annen fordel er at 
skjermene har godt lys og stor skjermflate, dette gjør 
at man selv med dogg på brillene fint vil kunne se 
skjermen. ( Se bilde under).For å se sine live data, 
løfter man bare hånden med armbåndet opp mot 
skjermen. 
Den blå skum boksen som skjermen er plassert opp i, 
skaper alene interesse og blikkfang. Den er designet slik 
at man også kan sette flagg eller skilt av type sakte/
hurtig bane, ned i boksen. Skjermen er selvfølgelig 
WATERPROOF . Man lader enkelt skjermen over 
natten i en medfølgende trådløs lader og setter  
skjermen ut om morgenen før gjestene ankommer. 
Lane Display har blitt meget populære etter at vi 
lanserte dem som et tillegg til SWIMTAG systemet. 

Medlems integrasjon

Gjestene kan bruke eksisterende medlemskort eller et 
Swimtag kort for å aktivere et armbånd.  Dette 
avhenger av hvilket type medlemskort man bruker i 
fra før eks. strekkode, RFID eller magnet stripe, vi vil 
installere den scanner/leser som er best egnet.    

“ Skjermene lar svømmerne se hvor langt 
de har svømt, hvor mange lengder, tid i 
vannet og kan også hjelpe svømmeren med 
å sette den ønskede fart pr lengde."



" Vi introduserte Swimtag som et nytt tilbud til våre gjester på Stavanger Svømmestadion 
Gamlingen i august 2017. Basert på de mulighetene systemet tilbyr, hadde vi stor tro på at 
Swimtag skulle bli godt mottatt av våre gjester, men antall brukere og positive 
tilbakemeldinger har overgått våre forventninger. 
Etter 3 måneders bruk er vi allerede oppe i over 450 brukere hvorav flere av disse deltar i vår 
lokale utfordring og konkurranser. Systemet er enkelt å bruke (vi tilbyr Swimtag som 
selvbetjent) og tilbakemeldinger fra våre gjester er utelukkende positive. Vi vil også legge til at 
oppfølgingen fra Swimtag er av høy servicegrad, og jeg kan uten tvil anbefale produktet til 
andre svømmehaller." 

NB: Gamlingen har i 2019 over 1000 Swimtag brukere.

Rasmus Gjesdal
Daglig Leder |  Gamlingen Stavanger

" Vi på Bjørkebadet mottok et tips om swimtag våren 2018, og gikk til anskaffelse av swimtag 
til åpningen av vår nye svømmehall Bjørkebadet høsten 2018. Vi ønsket å gi et flott tilbud 
hovedsakelig til våre mosjonister, da Bjørkebadet er bestående av 25- og 12,5m basseng.  
Nysgjerrigheten og iveren etter swimtag spredde seg raskt etter første 
markedsføringskampanje. Nå står mange av kundene i kø etter å ta i bruk swimtag på deres 
svømmeøkter. Dette produktet har gått over all forventning og gir brukerne inspirasjon til 
hyppigere bruk av badet. Bjørkebadet har brukere av swimtag som deltar på våre lokale og 
nasjonale utfordringer. 
For å benytte seg av produktet i vår svømmehall må alle kunder gå til en selvbetjente stasjon 
for å hente ut bånd. Kundene er meget fornøyde og synes produktet er brukervennlig og 
enkelt. Ønsker å gi skryt til kontaktpersonen i swimtag for meget god oppfølging. Kan trygt 
anbefale swimtag som produkt til andre svømmehaller."      

Ole Holt Olsen
Daglig Leder |  Bjørkebadet Aurskog-Høland



Bruker Nettside

" Det blir litt ekstra 
temperatur i diskusjonene 
blant morgensvømmerne 
når resultatene vises på 
storskjerm i kaffeområdet.

SWIMTAG nettsiden og 
APP`en er utviklet slik at den 
er brukervennlig  for alle 
aldre. Våre brukere er i fra 
5 til over 90 år gamle!"

SWIMTAG som produkt er utviklet med mål om å 
bidra til økt folkehelse. Dette ved å gjøre svømming 
mer morsomt, motiverende, interaktivt og sosialt. 
SWIMTAG nettsiden og APP`en er utviklet slik at 
den er brukervennlig  for alle aldre. Våre brukere er 
i fra 5 til over 90 år gamle!

Det er spesielt det sosiale aspektet ved produktet 
som blir høyt verdsatt blant brukerne. Dette fordi 
man lett kommer i kontakt med hverandre og 
konkurranse instinktet trigges daglig. 

" Det blir litt ekstra temperatur i diskusjonene blant 
morgensvømmerne når resultatene vises på 
storskjerm i kaffeområdet." 

I SWIMTAG profilen finner man en oversikt over 
progresjon og alle økter, nye rekorder, oppdaterte 
konkurranser , utvikling i det pågående tren. 
program og evt. beskjeder og invitasjoner i fra  
venner og din lokale svømmehall.



Svømme venner

SWIMTAG tilbyr muligheten for dine svømmende 
gjester å linke opp med hverandre og bli venner. 
Dette gjennom funksjonen "Svømme venner".          
På den måten kan de komme i kontakt med 
hverandre, de kan se hverandres utvikling, motivere 
hverandre , konkurrere og sende meldinger. At man 
svømmer sammen eller mot noen, gjør at man tar 
turen oftere i svømmehallen.

Konkurrer mot andre 
svømmere

I SWIMTAG konkurranser har man muligheten til å 
konkurrere mot hverandre i virtuelle ligaer som 
inneholder premier. Hvert år ligger det en premiepott 
med verdier for over 50.000,- NOK fordelt på ulike 
konkurranser som alle brukere kan ta del i.

Hver konkurranse har en gitt distanse og gitt teknikk 
som må følges for å kunne kvalifisere seg. I vårt 
system blir alle svømmeøktene automatisk sjekket 
om de stemmer overens med kriteriene i den gitte 
konkurransen. Resultatlisten blir oppdatert løpende 
og kan vises på svømmehallens info-skjermer.         
De som vil delta ,men ikke vises på resultatlisten, kan 
markere seg som "privat bruker" og dermed delta 
uten at navn vises på resultatlisten.

Forbedre din svømming

Treningsprogrammene i SWIMTAG gir brukerne 
muligheten til å tilmelde seg en strukturert plan som 
går over en gitt tid. Hver plan kan tilpasses den 
enkelte for de dager man har tenkt å svømme.          
At man velger ut sine spesifikke dager for trening, gir 
også en ekstra motivasjon til å ta turen til sin lokale 
svømmehall og gjennomføre planen. 

Etter gjennomførelse vil man få en "score" og basert 
på totalen få bronse, sølv eller gull. Ofte blir en 
trenings-plan gjennomført flere ganger, nettopp 
fordi man første gangen ikke klarte gull. Dette gjør at 
man blir motivert til å prøve flere ganger og derav 
besøket svømmehallen enda oftere.



Dine svømmeøkter bidrar til 
å motivere andre

Hver uke pågår det flere konkurranser. Her deltar 
alle som vil ,uansett nivå og teknikk. Her kan man 
sammenligne seg mot andre på samme alder eller 
kjønn og se om man klarer å forbedre seg uke for 
uke.

Link SWIMTAG til din 
trenings App

SWIMTAG er integrert med en rekke kjente helse 
apper. Dette gjør at du kan få overført alle 
dine SWIMTAG data til den appen du bruker til å 
samle alle dine aktiviteter i. Eks. Health appen til 
Iphone, Runkeeper, Strava, FiBit, Technogym 
m.fler.

Ett klikk og din SWIMTAG profil er linket opp!

Når du har tilkoblet SWIMTAG til "din" valgte app, 
vil dine data automatisk bli lastet inn. 

Rule The Pool 
Rule The Pool er en ukentlig konkurranse, om går i fra 
søndag-søndag, utviklet for å øke deltakelsen og 
interessen for å svømme og derav besøke ditt bad oftere. 
Samtidig med at den skaper interesse, bidrar 
konkurransen til å "pushe" deltakerne til å svømme 
bedre for hver gang. 

Melder man seg på, må man besøke svømmehallen 
MINST 1 gang i uken for å være med.

Interaktive utfordringer

Man kan delta i forskjellige utfordringer som bla. 

inklduerer premier . Meld deg på en lokal distanse i 

fra ditt nærmiljø og vinn premie i din lokale 

svømmehall, eller delta på en global utfordring hvor 

du skal svømme den engelske kanal, rømme i fra 

Alcatraz, kryss Gibraltar stredet, Skagerrak, Suez 

kanalen eller andre.  SWIMTAG vil oppdatere 

deg underveis og du kan selv se hvordan du 

beveger deg på kartet etter hver svømmeøkt. 

Man ser også sine konkurrenter, noe som 

trigger de fleste til å svømme oftere og lengre!

along our interactive challenge map.

Users cans invite their Swim Mates to join them 

in a team or race as individuals. Once started, 

their progress can be shared with friends and 

family or linked to an online fundraising page 

using the public link.



Din 
svømmehall 

Din svømmehall profil

Du kan som svømmehall selv velge hvor mye du vil 
administrere i din admin.profil. SWIMTAG er som 

utgangspunktet selvkjørende og selvbetjent 
og krever INGEN administrasjon. Dog, ønsker du 

å opprette egne utfordringer og interne 
konkurranser utenom de allerede pågående 
aktivitetene, kan man enkelt gjøre dette i systemet.  
Du kan sette opp egne brukerkontoer til de av dine 
ansatte som skal ha tilgang til admin. systemet. Her 
har man full oversikt over all aktivitet som: 

daglig bruk, svømmernes progresjon , sette opp 
resultatlister og lage egne info slides som kan vises 
på deres info-skjermer.  

Informasjon om hvem som svømmer når, hvor ofte, 
hvem er mine mest lojale gjester,  hvem har sluttet å 
komme, er bare noe av informasjonen man får tilgang 
til.

Hva sier brukerne
"Med tiden har jeg blitt en fast svømmer og det kan jeg 
blant annet takke swimtag for. Det store plusset er at 
produktet er brukervennlig og jeg kan lett bruke det til 
å observere min egen formutvikling. Jeg er glad for at 
Bjørkebadet anskaffet swimtag! "
- Bjørn A. Furunes - Bjørkebadet

"Swimtag er veldig motiverende og enkel og bruke. 
Lettere å sette seg mål om hvor langt man skal 
svømme på en måned og se om man har fremgang .Jeg 
er selv nybegynner, så for meg er dette ett fantastisk 
hjelpemiddel."   
- Tommy Bergersen - Gamlingen Stavanger                     
- 
"Jeg er 53 år og bruker Swimtag hver gang jeg 
svømmer i Sandnessjøen Bad." 
- Stig Rølvaag- Sandnessjøen

SE BRUKER 
PRESTASJONER

Halldrifter kan til enhver tid se en liste med 
alle bruker prestasjoner. Her har man 
muligheten til å oppmuntre dem til å 
svømme mer og kommunisere direkte. 
Under en liste av hva man ser i systemet:

* Nye brukere som oppretter konto

* Hvem som deltar på utfordringer

* Hvem som har gjennomført utfordringer

* Hvem som har satt opp personlig beste tider

* Hvem som har slått sine personlige

rekorder og hvilke

* Hvem som melder seg på treningsplan

* Hvem som har gjennomført treningsplan

* Hvem som melder seg på konkurranse

* Hvem som har svømt lengst i en og samme

svømmeøkt

* Hvem som setter nye farts rekorder

* Hvem som svømmer lengst

* Hvem som har nådd 100 svømmeøkter



" Vi ser veldig frem til å kunne tilby noe nytt og innovativt, et tilbud som vil gjøre det 
enda morsommere og motiverende å ta sin svømmeøkt hos oss.
Bakgrunnen for å installere Swimtag ligger bla. i at vi ser et behov for noe nytt til å 
motivere flere til å bruke svømmehallen til mosjon, samtidig ønsker vi å tilby våre 
allerede svømmende gjester noe som kan inspirere og gi et løft til denne kundegruppen. 
De som bruker svømmehallen til mosjon er ikke bortskjemt med nye tilbud, med 
Swimtag treffer vi med et tilbud tilpasset både barn og voksne som ønsker å svømme.
 Før vi tok den endelige beslutningen besøkte vi også Husebybadet i Trondheim  som 
allerede har Swimtag installert. De var meget godt for fornøyd med produktet både 
driftsmessig og hvordan det blir tatt i bruk av gjester. Nå gleder vi oss til at våre egne 
gjester skal få den samme muligheten hos oss i Trønderhallen. "

Svenn Robert Berg
Daglig Leder |  Trønderhallen Levanger

" Holmen svømmehall gikk til anskaffelse av Swimtag i november 2017. Holmen 
svømmehall er bygd som en ren treningsarena og vi tenkte at Swimtag ville være et 
hyggelig tilbud som burde passe godt til vår målgruppe. Responsen fra våre gjester har 
vært overveldende.I løpet av et par måneder hadde vi over 200 registrerte brukere av 
Swimtag, og det uten at vi gjorde noen nevneverdige markedsføringstiltak. Produktet 
markedsfører seg selv. Tilbakemeldingene fra våre gjester er ensidig positive. Swimtag 
er utvilsomt motivasjonsskapende. Systemet vekker også konkurranseinstinktet til 
mange av brukerne. Jeg har hørt gjester som sier at de kommer i svømmehallen ene og 
alene fordi de konkurrerer mot noen venner om hvem som svømmer lengst. For min 
egen del bruker jeg systemet for å se om jeg klarer å forbedre mine 
svømmeprestasjoner."

Tore Opheim
Daglig Leder |  Trønderhallen Levanger

" Antall besøkende i svømmehallen har tatt seg kraftig opp etter at vi lanserte Swimtag 
som nytt tilbud og gjestene våre er meget fornøyde.  Systemet fungerer meget stabilt og vi 
kan med trygghet anbefale Swimtag til andre svømmehaller."

Inge Larsen
Daglig Leder |  Førdehallen



Digital Notice Boards

I SWIMTAG vil du få tilgang til et eget system som 
du kan bruke på dine info-skjermer. Vi har kalt det 
Digital Notice boards. Vi ser en klar trend i at de 
svømmehallene som er flinke til å vise resultatlister 
og utfordringer på sine info-skjermer, er de som får 
flest brukere og mest utbytte av SWIMTAG.       
Dette har en sammenheng med at man skaper en 
aktivitet som folk blir interessert i å følge med på. 
Når dette så vises på info-skjermene blir det en 
"snakkiss" og litt stas å være med på. Daglig vil 
resultatlister om hvem som har svømt lengst, 
hurtigst og flest svømmeøkter vises. I tillegg vises alle 
pågående konkurranser og utfordringer på 
interaktive kart. 

Digital Notice boards oppdaterers automatisk hver 
måned , slik at informasjonen på info-skjermen til 
enhver tid er oppdatert.

Et tillegg, er at man selv kan importere bilder og/
eller annen informasjon som man ønsker å vise på 
sine info-skjermer. I realiteten får man et  info-
skjerm system som man vanligvis må betale ekstra 
for via eksterne leverandører.

Utfordringer på interaktive 
kart vises på info-skjerm

Promoter dine SWIMTAG utfordringer via info-
skjermene. La gjestene se hvor langt de er kommet 
på kartet. Vi vet at denne funksjon skaper stor 
interesse! 

Nye utfordringer som startes opp, legger seg 
automatisk inn i linken og dermed er din info-
skjerm alltid oppdatert med nyeste utfordringer.

Konkurranser

Se de seneste resultater for dine lokale og globale 
konkurranser. La dine gjester kunne sammenligne 
resultater ved å publisere dem på din info-skjerm 
via vårt Digital Notice Board system. 

Svøm Langt Kampanjen og 
premier

Hvert år arrangeres Svøm Langt kampanjen som en 
integrert del av SWIMTAG. På denne måten slipper 
du administrasjonen rundt kampanjen. Dette ved å 
motivere dine gjester til å delta på Svøm Langt i 
SWIMTAG. Da blir alt automatisk lastet inn og 
sendt til NSF. På denne måten unngås også juks! 
Det er i tillegg premieverdier for over 50.000,- NOK 
i ulike konkurranser hvert år!

Digital Notice Boards -Infoskjerm- 

Resultatlister
Våre månedlige resultatlister er en ypperlig 
måte å skape aktivitet og interesse for svømme 
deltakelse i ditt bad. Dette fungerer også 
meget godt mot dine allerede eksisterende  
svømmere for å få dem til å svømme mer. 

Hver resultatliste viser dine "topp" 
svømmere og deres prestasjoner og du kan 
selv velge hva som skal vises. 

Her ser du noen av statistikkene som vises:

* Kalori forbruk

* Total svømmetid

* Total distanse svømt

* Gj.snitt fart

* Gj.snitt distanse pr tak



Swimtag Nordic AS
Skrevegen 71. 
5541 Kolnes.
Norge

@swimtag

seeyourswim

E-post: info@swimtag.no

Telefon: 40 54 78 60

www.seeyourswim.com 
www.swimtag.no       
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" Opplev SWIMTAG "live" i egen svømmehall? Kontakt oss i dag for en uforpliktende presentasjon. 

Du finner oss også på badeteknisk messe på Hamar 13-15 mars" 




