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Kriterier for utregning av beste klubb  
samt årets trener og utøver 

   
 
Beregningsåret er fra 1. september til 31. august.  
 
FS vedtok i Sak 50/07 møte 08/07 svømmeutvalgets forslag for kriterier for utregning av beste klubb:  
 
Beste klubb ÅM: 

Beregning: 7-5-4-3-2-1 sammenlagt 
Klubbstipend på kr 5000,-  

 
Beste klubb: 

Ved utregning av Årets Klubb hele sesongen benyttes prinsippet: 
 

Poeng for nasjonal deltagelse som følger: 
• ÅM  7-5-4-3-2-1 på individuelle øvelser 
• På Ungdomsmesterskapet(UM) gis det poeng etter rangering i finale med 7-5-4-3-2-1  
• På norske mesterskap (NM) gis det poeng etter rangering i finalene på 
• kortbane 7-5-4-3-2-1 og på langbane 9-7-6-5-4-3-2-1. 
• Stafettresultater gir dobbelt poeng, 14-10-8-6-4-2. 
• For de funksjonshemmede vil det gis ut poeng tilsvarende det antallet som deltar i 

finalen. Er det 5 med i en finale på kortbane NM vil vinneren for eksempel få 5 poeng, og 
er det 3 med i en finale på langbane NM vil vinneren maks få 3 poeng. Er det fulle finaler 
vil det deles ut poeng som for de funksjonsfriske. 

 
Poeng for internasjonal deltagelse som følger: 
• 5 poeng for deltagelse til internasjonale mesterskap (EM, VM og OL) 
• Poeng gis etter rangering 9-7-6-5-4-3-2-1 poeng i semifinale (nr. 1-8) og 
• 18-14-12-10-8-6-4-2 poeng i finale (nr. 1- 8) 
• For funksjonshemmede beregnes det 3 poeng for deltagelse (EM, VM, Para) 9-7-6-5-4-3-

2-1 poeng i finale 
• Det presiseres at man skal ha poeng både for semifinale og finale hvis man kommer til 

finalen og at det ikke gis poeng på 9-16 i semifinale. 
 

Klubbstipend på kr 10 000,- 
 
Beste utøver 

Det beste resultat oppnådd i internasjonalt mesterskap. 
Idrettsstipend 10 000,- 

  
Beste trener 

Trener til svømmer som oppnår det beste internasjonale resultat i internasjonalt mesterskap. 
Dette betyr ikke nødvendigvis det beste enkeltresultatet, her vil man måtte foreta en 
vurdering basert på kriterier som antall svømmere, fremgang osv. 
 
Idrettsstipend 10 000,- 
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