
   

Tillegg til GE 18 (Stevner) for grenene stup, synkron og vannpolo 

Fastsatt av Forbundsstyret i Norges Svømmeforbund (FS) 02.09.2016 som en 

forsøksordning frem til Forbundstinget 2019 

 

Under Svømmetinget i Bergen 23. april 2016 ble det vedtatt endringer i GE 18 

(Stevner) for tilpasning til de nye aldergrensene i NIFs barneidrettsbestemmelser.  

I henhold til gjeldende krav i GE 18 (Stevner) kan barn i 9- og 10-årsklassene delta i 

approberte stevner innenfor egen krets og i lokale stevner.  

Lokale stevner omfatter også deltagelse i stevner i annen krets så fremt det er 

tilstrekkelig nærhet og samarbeid mellom klubbene på tvers av kretsene. 

Lovutvalget har i tidligere saker vedrørende grenen svømming lagt til grunn som 

tommelfingerregel at lokalt betyr de to-tre nærmeste klubbene geografisk, slik at 

utøvere som bor ved en kretsgrense kan delta i stevner hos klubber i nabokretsen 

(typisk Oslo og Akershus).  

For grenene stup, synkron og vannpolo med store avstander mellom klubbene og til 

nærmeste konkurransearenaer, vil krav om deltagelse i konkurranser begrenset til 

egen krets og stevner lokalt kunne utgjøre et hinder for at 9- og 10-åringer kan 

utøve idretten sin i approberte stevner utenfor eget nærområde. Store geografiske 

avstander er spesielt utfordrende i Nordland, Troms og Finnmark hvor klubbene 

ligger svært spredt, men også for klubber i andre deler av landet. 

Med dette som bakteppe, har FS besluttet å myke opp de geografiske 

begrensningene i GE 18 (Stevner) og innføre regioninndeling for 9- og 10-

årsklassene for så vidt gjelder grenene stup, synkron og vannpolo, se 

regioninndelingene Øst, Vest og Nord nedenfor.   

FS vil presisere at klubbene i forhold til NIFs barneidrettsbestemmelser fortsatt er 

ansvarlige for å foreta en konkret helhetsvurdering om hvorvidt en utøver på 9 eller 

10 år bør delta på et approbert stevne innenfor den aktuelle regionen som angitt.  

 

Hensynet til barnets vel og ve skal alltid stå i fokus!  

 

Klubbene skal legge betydelig vekt på den eventuelle påkjenning eller belastning 

som 9- og 10-åringer antas å kunne bli utsatt for f.eks. som følge av reisetid, 

overnatting mv. Det sentrale for klubbene må være at barn til enhver tid skal føle 

trygghet i sine omgivelser og at stevnedeltagelsen skal bli en god idrettslig og sosial 

opplevelse for barna.  

  



   

Regioninndeling for stup, synkron og vannpolo: 

 

Region Øst: 

 Vestfold 

 Telemark 

 Buskerud 

 Oslo 

 Akershus 

 Østfold 

 Oppland 

 Hedmark 

 Sør-Trøndelag 

 Nord-Trøndelag 
 

Region Vest: 

 Aust-Agder 

 Vest-Agder 

 Rogaland 

 Hordaland 

 Sogn og Fjordane 

 Møre og Romsdal 
 

Region Nord 

 Nordland 

 Troms 

 Finnmark 
 


