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Landslag Langbanekrav 
Distanse Tid 
50m fri 26,46 
100m fri 57,30 
200m fri 2.03,35 
400m fri 4.18,93 
800m fri 9.00,16 
50 m rygg 29,84 
100m rygg 1.04,43 
200m rygg 2.17,83 
50m bryst 32,69 
100m bryst 1.11,98 
200m bryst 2.35,43 
50m butterfly 28,09 
100m butterfly 1.02,04 
200m butterfly 2.16,34 
200m ind.medley 2.20,41 

Landslag Langbanekrav 
Distanse Tid 
50m fri 23,56 
100m fri 51,40 
200m fri 1.52,42 
400m fri 3.56,89 
800m fri 8.16,91 
50 m rygg 26,73 
100m rygg 56,96 
200m rygg 2.05,50 
50m bryst 29,03 
100m bryst 1.03,70 
200m bryst 2.18,10 
50m butterfly 25,07 
100m butterfly 55,59 
200m butterfly 2.05,73 
200m ind.medley 2.07,68 

Youth Olympic Games (YOG) 2018 
Sted og dato  Buenos Aires, Argentina 6.-18. Oktober 2018 

Kvalifiseringsperiode 1. april 2017 – 15. Juli 2018  
(NM langbane er siste kvalifiseringsmulighet for norske svømmere) 

Årsklasser Gutter og jenter født fra 1. jan 2000 - 31. des 2003 

Retningslinjer for 
uttak til YOG 

NSF vil 15. Juli melde inn alle utøvere som har A-krav til FINA. 
(de to beste pr. øvelse) 
FINA vil så lage en prioritering over utøvere som får delta. I tillegg til 
poengsummen, vil nivået på hver enkelt øvelse ha betydning for hvem 
som får plass. 25. august skal listen over deltakende utøvere være klar. 
Det er kun mulig å kvalifisere på langbane på FINA-godkjente stevner: 
https://www.fina.org/content/3rd-summer-youth-olympic-games-
swimming-qualifying-events  

Begrensing 
Norge har i utgangspunktet en kvote på 2 jenter og 2 gutter til 
mesterskapet, men vi er ikke sikret å få med fire utøvere, selv om 2 
gutter og 2 jenter har A-krav. Alt styres av FINAs totale kabal. 

Annet 

Det er en kvote på totalt 200 jenter og 200 gutter i mesterskapet. De 
nasjonene som er topp 16 i verden vil kunne stille med 8 utøvere og vi 
andre med 4.  
Norge kan vurdere å stille på mix stafetten dersom vi får med to gutter 
og to jenter, og nivået er godt nok. 


