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Innmelding av stevner 
  

1.1 Stevneledelse/ansvarsområder 

 
Innmelding av stevner til skal skje i henhold til NSF`s lover og regler til www.medley.no.  
Det er særs viktig at den enkelte klubb planlegger sine stevner i god tid og overholder de tidsfrister som er satt 
for innmelding til henholdsvis krets eller forbund. Administrasjonen i NSF sender hvert år ut informasjon 
vedrørende innmelding av stevner.   
Innmelding kan skje elektronisk, men skal inneholde alle nødvendige opplysninger.  
Stevneleder og påmeldingsansvarlig skal meldes inn ved innmelding av stevner. 

 
Ved hvert stevne skal det være en definert stevneleder. 
Stevneleder har det overordnede ansvaret for at stevnet gjennomføres i henhold til NSF`s lover og regler.  
(Se referanser til aktuelle lover og regler) 
I tillegg er det hensiktsmessig å utarbeide en egen liste over hvilke personer som har hvilke ansvarsområder. 
Det er stevnets struktur og størrelse som er avgjørende for antall personer.  
Ref. til GE 19B 

 
Her nevnes de viktigste:  

 Stevneleder  

 Speaker  

 Dommeransvarlig: kvalitets sikrer innkallingen av dommere dersom dette ikke skjer via krets 

 Ansvarlig for innkalling av dommere hvis ikke dette skjer via krets 

 Ansvarlig for tidtagere 

 Påmeldingsansvarlig 

 Salg, bevertning ev. overnatting/sponsor 

 Klargjøring av konkurransearena 

 Resultatansvarlig - sekretariat –stevnekontor 

 Premiering  

 Etterarbeid 
 

Se punkt 2,6 for mer info. 
 
 

1.2 Påmeldingsansvarlig 
 
Påmeldingsansvarlig registrerer de påmeldte og gir tilbakemelding om mottatt påmelding. Gjerne med utskrift 
av registrerte starter.    Det er derfor svært viktig at riktig adressat kommer tydelig fram i innbydelsen - både 
med postadresse og e-post adresse. Påmeldingsansvarlig registrerer de påmeldte.  
Flere og flere klubber ønsker startlister lagt ut på nett i forkant av stevner. 
Det er derfor viktig at påmeldingsfristen settes slik at dette er mulig.  
Å legge ut startlister i forkant av stevnet er en fin måte å få flere til å hjelpe til med å finne eventuelle feil før 
heatoppsettet lages. 
Ref. Approberte GE2A og Mesterskap GE34.  
«Tips! Onsdag er god påmeldingsfrist dag» 

  

http://www.medley.no/
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Forarbeid 
 

2.1 Bestilling av anlegg  

 
Bestille svømmeanlegg og utstyr i god tid. 
 
Ref. GE 29, SV 11, samt NSF’s spesifikasjoner for svømmehaller. www.svomming.no – anleggsidene.  
 
 

2.2 Bestilling av innkvartering  

  
GENERELT: 

Lage avtaler vedrørende overnattingsmuligheter. 
Det være skole, vandrerhjem og hotell. 
Ta i mot bestilling på overnatting og mat (se forslag til skjema). 
 

OVERNATTING PÅ SKOLE: 

Ved overnatting på skole må en undersøke skolens reglement. 
Det være seg med tanke på nattvakt, brannvakt og lignende. 
Organisere frokostservering 
Organisere opprydding og rengjøring 
 

2.3 Sponsorarbeid 

 
Selge reklame til program 
 
Eksempler kan være: 

 Hovedsponsor for stevnet, eks. kalle stevnet dette navnet, reklame i innbydelsen 

 Helside/halvside reklame i programmet. 

 Betale for en/ flere av øvelsene 
 
 

2.4 Premiering  

 
 Beregne premier etter beskjed fra påmeldingsansvarlig.  

 Utpeke premie utdeler 

 Husk deltagerpremie til alle på rekrutt 

 Husk deltagerpremie til alle 10-11-12 åringer på approberte stevner.  
 

 

  

http://www.svomming.no/
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2.5 Kafeteria  

 
 Avtale egnet lokale 

 Innkjøp. Lag handleliste 

 Få mest mulig varer gratis som spons for salg. 

 Prisene må være konkurransedyktige 
«Tips!, Selg idrettsmat og frukt. Reklamer for dette på innbydelsen.»  

 
 

2.6 Dommer- og funksjonærbehov 

 
Noen kretser har en ansvarlig i kretsen som setter opp dommerlister, andre klubber gjør det selv. 

 
Undersøk i din krets hvordan dette gjøres. 
I Regler for svømming, SV1 står det: 
 

 

DOMMERBEHOV 

For alle approberte stevner skal det oppnevnes minimum 12 dommere. Ved oppmøte av færre  
dommere kan overdommer unntaksvis vurdere om stevnet allikevel kan gjennomføres som  
approbert.  
 
Ved mesterskap skal det være fullt oppsett i samsvar med listen nedenfor:  

 Overdommer 2  

 Starter 2  

 Tidtagersjef 1  

 Måldommersjef 1  

 Måldommere, 2  

 Vendedommersjef 2  

 Vendedommere, 1 i hver bane på start- og vendesiden  

 Teknikkdommere 2 
 
Jfr. Spesifisering fra lovutvalget om dommerantall ved flere enn 6 baner.  
Ref. SV1. 
 
 

FUNKSJONÆRBEHOV 

 Stevneleder  1  

 Tidtager  1 pr. bane  

 Sekretær              1  
 
I tillegg skal det være to reservetidtagere. Totalt 8 tidtagere i 6 baners basseng og 10 tidtagere i 8 baners 
basseng 
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SPESIELT FOR KVALITETSSIKRING AV TILSTREKKELIG ANTALL DOMMERE: 

 Teknisk arrangør må sette opp en dommeransvarlig, som fungerer som kontakt mot oppsatte 
overdommere. Dommerutvalget (DU) i NSF kan ved behov kontaktes på mail: du@medley.no.  

 Teknisk arrangør setter opp en komplett liste med autoriserte dommere (sjekk medley.no) etter gjeldende 
regler, inklusive reserver, og har ansvar for å kvalitetssikre denne før og under mesterskapet.  

 Ved forfall, må dommeransvarlig hos arrangør sørge for erstatningsdommer. 

 Dersom man ser at man ikke har nok lokale dommere som har anledning til å stille, må arrangør 
undersøke muligheten for å bruke dommere fra tilreisende klubber. Ekstrakostnader kan tilkomme. 

 
Jfr.: punkt 3.10. 
 

2.7 Stevneinnbydelser  
 

 Kvalifikasjonsperioden starter 12 mnd. før påmeldingsfristen. 
Ref. GE 22 
 

 Husk eventuelt egne krav for funksjonshemmede, eller presiser at krav ikke gjelder for funksjonshemmede 

 Et approbert stevne er kun åpent for lisensierte svømmere med minste alder 10 år. Det er ikke tillatt med 
øvelser for yngre rekrutter på et approbert stevne.  Rekruttstevner må arrangeres som egne stevner 
innenfor rammen av barneidrettsbestemmelsene til Norges Idrettsforbund, og disse stevnene må være 
klart adskilt fra approberte stevner. 

Ref GE 18, 20 og 22 i tillegg Mesterskap GE 33.  
 

 Svømmestevner bør ikke bli for lange. Det er flere tiltak som kan vurderes i innbydelsen for å redusere 
omfanget av stevnet: 

o Heatbegrensinger i noen (eller alle) øvelser.  
o Åpne for at enkelte øvelser bare er åpne for noen årsklasser.  
o Sette et «tak» på hvor mange øvelser en enkelt utøver kan delta på.  
o Redusere antall øvelser. 
o Sette opp en ekstra stevnedag.  

 
 

STARTKONTINGENT : 

 Mesterskap og approberte stevner: maks kr. 100,- pr. start og kr. 200 for lagstart. 10 åringer kun 
deltakeravgift maks kr. 100,- pr. stevne. 

 Uapproberte stevner, deltakeravgift kr. 100,- pr stevne.   
Ref. GE 21. 

  

2.8 Klargjøring av anlegg    

         
 Bestille tidtageranlegg. 

 Eventuelt sørge for egnet frakt av anlegget og oppbevaring. 

 Høyttaleranlegg  

 Prøv alt utstyr i god tid og rett før bruk  

 Kontroller bane tau og tyvstartsnor 

 Markering av 15 metersmerke fra begge bassengender 

 Ved innsvømming kan en ytterbane markeres som sprintbane 
Ref. SV 11 – Basseng. 

mailto:du@medley.no
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2.9 Tidtaking 

 
 Finn egnede personer til tidtaking.  

 Husk at dere må ha en tidtakersjef som er dommer.  

 Sørg for at tidtagerne er opplært og kjent med klokkene før stevnestart. 

 En til hver bane + to reserver 
Ref. SV 7 – Tidtaking og Rekorder SV 8. 
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Gjennomføring av stevnet 
 

 

Lagledermøtet 
 
 Tidspunktet for møtet skal komme tydelig frem på stevneinvitasjonen. 

«Tips! Beregn minimum 30 min fra laglederslutt til stevnestart.» 

 Likeledes bør arrangør informere om dette ved fremmøte i svømmehallen. (Oppslag og gjennom 
speakertjenesten) 

 Møtet bør avholdes i god tid før stevnestart og skal normalt ledes av stevneleder.            
Ref. GE 34   
 

3.1 Strykninger/tilbaketrekking og etter anmeldinger. Stafettregler. 
 
Strykninger/tilbaketrekking skal, i hovedsak, foretas under lagledermøtet. 
En utøver eller lag som har kvalifisert seg til en finale, kan stryke seg inntil 30 min. etter siste forsøks økt før 
øvelsens finale finner sted. 
Ref. GE 9.  
 
Rekkefølgen på stafettlaget skal meldes arrangøren(resultatansvarlig) i god tid før øvelsen begynner. 

 
 

3.2 Speakertjeneste 
 

 Denne funksjonen må ha direkte kontakt/kommunikasjon med sekretariatet og resultatservice. 
(Tidtakersjef) 

 Speaker må ha en tydelig stemme som bærer i hele hallen, ha en viss svømmefaglig innsikt og kunne skape 
stemning i hallen. En forutsetning er selvfølgelig at et tilfredsstillende høyttaleranlegg er tilgjengelig. 

 Speaker må samordne sin funksjon under stevnet med overdommer og starter slik at f.eks. 
startprosedyrer og bekjentgjøring av resultater og eventuelle diskvalifikasjoner gjennomføres 
forskriftsmessig. 

 En dyktig speaker er bindeleddet mellom de øvrige funksjonene under stevnet, det er derfor viktig at 
denne personen, på forhånd og sammen med stevneleder, tenker gjennom logistikken i arrangementet. 
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3.3 Sekretariat/stevnekontor 
 Denne funksjonen må til enhver tid ha totaloversikten over progresjonen i stevnet og kunne informere 

utøvere, overdommer, trenere, lagledere, presse og publikum ved behov. Ref. GE 45. 

 Ved større stevner kan det være hensiktsmessig å skille fysisk mellom stevnekontoret og resultatservice. 

 Aktuell informasjon til klubbene må være tilgjengelig på et godt synlig sted. 

 Under større stevner kan det være lurt å ha start - og resultatlister slått opp på flere steder i anlegget. 
 

3.4 Premiering 
 Det skal komme tydelig frem av stevneinvitasjonen hvordan premieringen skal foregå. Dette bør også 

bekjentgjøres under lagledermøtet. 

 Alle barn til og med det året de fyller 12 år skal ha premie, dersom premiering skjer. Dette reguleres i NIF’s 
bestemmelser om barneidrett. (obs dersom det betales startkontingent pr. øvelse skal det i tillegg være 
1/3 premiering for 11 og 12 åringer) 

Ref. Approberte stevner : GE 18 a og b. Mesterskap GE 44 og 46.  
NIF: Idrettens barnerettigheter – bestemmelser om barneidrett. 

 
 

3.5 Presseservice 
 

PRESSEANSVARLIG BØR 

 være vertskap for pressen, og være tilgjengelig på epost/tlf. før, under og etter  

 påse at pressen får enkelt tilgang på start- og resultatlister 

 hjelpe pressen med å finne svømmere for intervju m.m. 

 kunne avhjelpe/forklare pressen ved behov, svømmefaglige forhold 

 sende ut pressemeldinger i forkant og underveis 

 tilrettelegge for fotografering. I haller med vinduer endrer lyset seg ila. dagen, og det kan være behov for 
forflytning/fleksibilitet ift. distanse/øvelser – her må det vises godt skjønn ift. bevegelsesfrihet, men det 
må selvsagt tas hensyn til dommere/startere. 

 bør ”selge inn” forhåndsstoff, spesielt til lokalmedia 

 bør påse at når drikke/mat deles ut til dommere/funksjonærer på bassengkanten, at pressen også tilbys 
det samme 

 legge til rette for direkte adgang til hallen for media - ikke kun gjennom garderobe 

 legge til rette for et sentralt sted å sitte i hallen (helst langside nær målrområdet) 

 påse at plassering av seierspall gjøres slik at det er tilstrekkelig med plass til fotografering 
 

Bruk pressen aktivt for å fremme idretten vår! 
 

3.6 Lege/medisinsk ansvarlig 
Om ikke det finnes en ansvarlig stevnelege til stede, må arrangør på forhånd forvisse seg om at medisinsk 
hjelp kan kontaktes på kort varsel, enten ved at lege kan tilkalles eller at en evt. pasient straks kan fraktes til 
sykehus/legevakt. Oppdatert førstehjelpsutstyr og beredskapsplaner må være tilgjengelig for arrangør i 
svømmehallen.  
 

3.7 Logistikkskjemaer/gjøremålslister. 
 Dette er viktige dokumenter for å avklare hvem som gjør hva. 
 Se for tips: svomming.no – svømming (venstre meny) – Svømmeutvalget- tips 
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3.8 Samarbeidet med dommere. 
 Jfr.: 3.2 og 3.3. Overdommer skal være til stede under lagledermøtet for å kunne svare på spørsmål 

knyttet til lovverket. 

 I forkant av stevnet bør overdommer og stevneleder gå gjennom anlegget for å sikre at sikkerhet er 
ivaretatt og at regelverket kan håndheves på  forskriftsmessig måte under stevnet. 

Ref. SV 1 og GE 9E.  
Jfr.: punkt 2.6. 
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Etterarbeid 
 

4.1. Opprydding og klargjøring av anlegg  
 
Dersom ikke annet er avtalt skal opprydding og klargjøring av anlegg skje samme dag som stevnet avsluttes. 
Dette er et viktig arbeid som er med på å sikre et godt samarbeidsklima med eiere og ansatte i svømmehallen.  

 

4.2 Tilbakemelding av stevneresultater 
 

Tilbakemelding av resultater skal skje elektronisk innen oppgitt tidsfrist fra NSF. 
Dette for å sikre den nødvendige oppdateringen av nettstedet www.medley.no   

 

4.3. Stevnevaluering 
 

Erfaring har vist at det å sette av tid til stevneevaluering umiddelbart etter stevneslutt øker 
kvaliteten på senere stevner og sikrer at positive og negative sider blir snakket om.  
Innholdsfortegnelsen i dette dokumentet egner seg godt til evalueringsmomenter. 
Ref. GE 27 – Stevnerapportering. 

 

 

 
  

http://www.medley.no/
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Stevnestruktur Svømming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fra 13 år 
NM langbane og 

NM senior 

Fra 13 – 19 år 
Ungdomsmesterskap og NM 

junior 

 

Fra 13 – 16 år 
Årsklassemesterskap 

(ÅM) 

 
 

Fra 11 – 16 år 
Landsdelårsklassemønstring 

(LÅMØ) 
 
 

Fra 10 år 
Approbert stevne 

(10 åringer ikke rangert) 
 

 
 

Fra 8 år 
Uapprobert stevne 

 

 
 

 

Fra 6 år 
Kan delta på uformelle 

arrangement i egen klubb med 
kun klubbens egne utøvere 
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PRESISERINGER: 
 

Uformelle arrangement 
Barn fra 6-7 år kan kun delta på uformelle arrangement i egen klubb og for klubbens egne utøvere. Det 
presiseres at de ikke kan delta der det også deltar voksne, det skal ikke benyttes startlister eller resultattavle. 
  

Uapproberte stevner: 
Barn kan delta fra det året de fyller 8 år.  
For 10 år og yngre skal resultatlisten listes alfabetisk, og for 9 år og yngre skal ikke resultatet oppgis i 
resultatlisten. 
 

Presisering approberte og uapproberte (rekruttstevner) er to helt separate stevner  
Det presiseres at approberte og uapproberte (rekruttstevner) er to helt separate stevner. Dersom man velger 
å arrangere disse to stevnene på samme dag, skal disse være klart avgrenset ved en pause. Det skal ikke 
forekomme blanding av disse to stevnetypene ved å ha uapproberte klasser innimellom de approberte. Det 
skal også være to separate invitasjoner.  
 

Approberte stevner: 
For kretsstevner er yngste klasse 10 år, hvor resultatene for 10-åringene skal listes alfabetisk. For juniorene 
skal det være en klasse for hver årsklasse. Kreves det startkontingent skal 10-åringene betale en sum, 
maksimalt kr 100,-, for hele stevnet.  
For nasjonale stevner er yngste klasse 11 år. For disse stevnene er det anledning til å slå sammen flere 
årsklasser for juniorene til en klasse. 
For alle stevner skal det gis deltakerpremie i klassene 10, 11 og 12 år uavhengig av antall øvelser eller 
diskvalifikasjoner.  
Forøvrig skal det gis 1/3 premiering i klassene 11 år og eldre, se GE21 for unntak. 
Nasjonale stevner med internasjonal deltagelse har aldersgrense på 11 år, men inviteres det klubber med 
tilhørighet utenfor Norden og Nordkalotten er aldersgrensen 13 år. 
Benyttes det kvalifikasjonskrav er yngste alder 13 år. 
 

Landsdelsårsklassemønstring: 
11-16 år 
11 og 12 årsklassene er åpne. Dette betyr at alle 11 og 12 åringene som har gyldig tid i alle 5 øvelser har rett til 
å delta.  
Det kan være opptil 24 deltakere i 13-16 årsklassen 
LÅMØ gjelder som direkte kvalifisering til ÅM (Årsklassemesterskap) for årsklassene 13-16 år. 
LÅMØ skal arrangeres før påske. 
Premiering som tidligere, men i tillegg skal alle 11 og 12 åringene ha deltakerpremie. Etter LÅMØ er avsluttet 
vil det bli laget en nasjonal rangeringsliste for alle 11 og 12 åringene. De tre beste 11 og 12 åringene på 
landsbasis får tilsendt diplom.   
 

Årsklassemesterskap (ÅM): 
13-16 år 
Resultater oppnådd i LÅMØ, sammenlagt poengsum for 4 av 5 øvelser, er kvalifisering for deltagelse til ÅM, og 
danner grunnlaget for rangering. 
De 24 utøverne i Norge i hver årsklasse med de høyest sammenlagte poengsummene er kvalifisert til 
deltakelse. 
ÅM skal arrangeres etter påske.  
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Ungdomsmesterskap(UM) / NM Junior: 
Kvalikkrav 
UM 13-16 år 
NM junior 13-19 år 
Utøvere i klassen 13-16 år må melde seg på ungdomsmesterskapet, og kvalifiserer seg til finalene i 
juniormesterskapet gjennom oppnådde resultater i UM. 
 

NM Senior kortbane:  
Kvalikkrav 
Fra 13 år 
 

 

NM langbane Junior og senior:  
Kvalikkrav 
Junior 13-19 år 
Senior fra 13 år 

 
 
 

- slutt - 


