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Arrangementsstruktur
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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 i samsvar med NIFs barneidrettsbestemmelser 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 kvalik 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. 
 
UM/NM JR: 

Kvalifikasjonskrav 
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: 

Kvalifikasjonskrav 
Fra 13 år 
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NM langbane Junior og senior: 

Kvalifikasjonskrav 
Junior 13-19 år 
Senior fra 13 år 
 
Stevnearrangementdokumenter: Brukermanual, lover og regler etc: 

http://www.svomming.no/index.php?menuid=321&expand=26,321 
 
Strukturen er i tråd med NIF sine, idrettens barnerettigheter for bestemmelser for barneidrett 
http://www.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/Sider/rettigheter_bestemmelser.aspx 
 


