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SVØMMETINGET 2016 - PROGRAM 
 

 

 

 

Lørdag 23. april 
kl. 10.00 – 13.00 Åpning og Tingforhandlinger i plenum 
kl. 13.00 – 14.30 Lunsj 
kl. 14.30 – 17.00 Tingforhandlinger i plenum 
kl. 19.00 Avreise til Tingmiddag 
kl. 24.00 Ankomst Bergen 
 
 
Søndag 24. april 
kl 09.00 – 11.00 Tingforhandlinger i plenum 

 
 
 
 
 

Tingforhandlinger 
 

Tingforhandlingene vil finne sted i Hans 
Tank auditorium, i adO arena/Amalie 
Skram videregående skole. 
Det vil bli anledning til å besøke 
Svømmemuseet, som ligger i samme bygg.  

 
 
 

 
 

 
Tingmiddag 
 
Lørdag kveld er det Tingmiddag, og den 
arrangeres på Cornelius Sjømatrestaurant 
på Holmen, like utenfor Bergen. Vi får 
servert en 5-retters meteorologisk meny. 
 
Avreisested er Dreggekaien, skur 8 - ca 15 
minutters gange fra Scandic Ørnen. 
Avreisetid: 19.00 – ankomst Holmen 19.30. 
Retur etter Tingmiddag: 23.30 – ankomst 
Bergen 24.00 
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Åpning 
 
 
Sak a Godkjenning av de fremmøtte 

representanters fullmakter 
  

Forbundsstyrets forslag: 
 Alle fullmakter godkjennes. 

 
 

Sak b Godkjenning av innkalling, sakliste og 
forretningsorden 

  
Forretningsorden: 
1. Tinget ledes av valgte dirigenter 
2. Protokollen føres av valgte sekretærer 
3. Alle som ønsker innlegg, må melde dette til dirigenten før saken tas opp 

til votering. I saker/sakspunkter der det ikke blir meldt innlegg, 
betraktes saken/sakspunktet som vedtatt i henhold til Forbundsstyrets 
forslag/anbefaling. 

4. Personer som holder innledningsforedrag til komitéinnstillinger har 
ubegrenset taletid. Dette gjelder også adgangen til å ta ordet på nytt. 
For øvrige forslagsstillere settes taletiden til 5 minutter første gang, 3 
minutter andre gang og 2 minutter tredje gang. For alle andre er 
taletiden 3 minutter pr gang. Ingen representanter, unntatt de som 
holder innledningsforedrag til komitéinnstillinger, må gis rett til å ta 
ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Replikk skal bare brukes for å 
oppklare direkte uklarheter i sistnevnte talers innlegg. Ingen replikk får 
vare mer enn 1 minutt. Det gis kun adgang til en replikk pr representant 
pr innlegg. Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og strek satt for 
inntegnet taler. 

5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og skal være undertegnet 
med klubbens/kretsens og forslagsstillerens navn. Tidligere forslag kan 
ikke trekkes, og nye forslag ikke fremmes etter at strek er satt, eller at 
saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står 
på saklisten. 

6. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de 
unntak NSFs lov fastsetter. 

7. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for 
og imot. 

8. Utvalgsleder som ikke sitter i Forbundsstyret, samt ansatte i 
administrasjonen, gis talerett i saker som angår deres arbeidsområde. 

 
 

Forbundsstyrets forslag: 
 Innkalling, sakliste og forretningsorden godkjennes. 
 



Svømmetinget 2016 – Tingdokument 01.04.2016 - side 8 

 
 

Sak c Valg av dirigenter 
 
Forbundsstyrets forslag: Marit Pedersen og Bjørn Gran 
 
 

Valg av sekretærer 
 
Forbundsstyrets forslag: Caroline Brinchmann og Tor Arne Volden 

  
  

Valg av 2 representanter til å 
underskrive protokollen 

   
Forbundsstyrets forslag: 

 
 
 

 
 

Sak d Forbundets beretning for perioden 
01.01.2013-31.12.2015 

 
 

1. Sammensetning av Forbundsstyret, utvalg og komiteer 
 
På forbundstinget i Svolvær 19.-20. april 2013 ble følgende styre og komiteer valgt for 
perioden 20. april 2013 til 23. april 2016:  
 
Forbundsstyre:  
President:    Per Rune Eknes, Lambertseter Svømmeklubb 
Visepresident:   Svein Harald Afdal, Eidsvoll Svømmeklubb 
Styremedlem:   Line Møllerop, Madla Svømmeklubb 
Styremedlem:   Aleksander Hetland, Bærumsvømmerne 
Styremedlem:   Anna Maja Holm Thorsen, Bergen Stupeklubb 
Varamedlem:    Christopher Hansen, Bergen og Omegn Masters 
Varamedlem:    Nina Pedersen, Sørreisa Svømmeklubb 
 
Fagutvalg:  
 
Svømmeutvalget 
Leder:     Janne Gro Rasmussen, Arna Svømme- og Livredningsklubb 
Nestleder:    Toralf Westermoen, Mandal Svømmeklubb 
Medlem:    Kjersti Arefjord, NTNUI Svømming 
Varamedlem:   Jan Kjensli, SSK Svømming  
 
Stuputvalget 
Leder:     Arne Tellefsen, Kristiansand Stupklubb 
Nestleder:   Titti Mjaaland Skår, Trondheim SLK 
Medlem:    Helge Ordin Tuxen, Randabergstuperne 
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Synkronutvalget 
Leder:     Anne Cathrine Bergvatn, Oslo Synkron 
Nestleder:   Sara Skaslien Paulsen, Lambertseter Svømmeklubb  
Medlem:    Anniken Skiebe Heiland, Oslo Synkron 
Varamedlem:    Vilde Aasvær Sømnæs, Oslo Synkron 
 
Vannpoloutvalget 
Leder:     Harriet Engesvik, Namsos Vannpoloklubb 
Nestleder:    Dag Morten Madland, Stavanger Vannpoloklubb 
Medlem:    Terje Tollefsrud, Lørenskog/Rælingen KK Vannpolo 
 
Mastersutvalget 
Leder:     Inger Linn Krogh Hansen, Skedsmo Svømmeklubb 
Nestleder:    Erlend Alstad, Oslo Idrettslag 
Medlem:    Ellen Bjorvand, Masør 
 
Andre utvalg:  
 
Kontrollkomité 
Leder:     Rune Haaland, SK Delfana  
Nestleder:    Karin Aakermann, Lambertseter Svømmeklubb 
Medlem:    Ragnhild M. Tapio, Alta Svømmeklubb 
Varamedlem:    Thomas H. Wikberg, Oslo Idrettslag 
Varamedlem:    Annie Ryan, Oslo Idrettslag 
    
Dommerutvalg 
Leder:     Rune Gran, Kolbotn IL svømmegruppe 
Nestleder:    Unni Stensrud Hansen, SSK Skjetten Svømming 
Medlem:   Ivar Kolsum, Tromsø Svømmeklubb 
Varamedlem:    Renate A. Mosesen, Vestkantsvømmerne 
 
Lovutvalg 
Leder:     Bjørn Gran, Kolbotn IL svømmegruppe 
Nestleder:    Tore Andreas Haugli, SSK Skjetten Svømming 
Medlem:    Kari Anne Lang-Ree, Ski Svømmeklubb 
Varamedlem:    Cato Bratbakk, Lambertseter Svømmeklubb 
 
Valgkomite 
Leder:     Tor Aage Dæhli, Hamar IL Svømming 
Medlem:    Christine Svendsen, Stavanger Svømme Club 
Medlem:    Hans Bj. Hagenes, Bryne Symjeklubb 
Varamedlem:    Alice C. Boyd, Vestbyen IL Svømming 
 
 

2:  Sammensetning av oppnevnte utvalg og komiteer 
 
Hederstegnkomité 
Leder:     Bjørn Gran, Kolbotn IL svømmegruppe  
Medlem:    Paul Nestaas, Moss Svømmeklubb 
Medlem:    Lars Krogh, Oslo Idrettslag 
 
Integreringsutvalg 
Leder:     Line Møllerop, Forbundsstyret 
Medlem:    Morten Eklund, NSF landslagstrener 
Medlem.   Kristin Homb, NSF Adm.  
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3. Internasjonale representanter 
 
Sven Egil Folvik Past Secretary i LEN (fra 2012) – tale og forslagsrett.        
Per Rune Eknes  Medlem styret i LEN (fra 2012) 

Medlem FINA anleggskomite fra 2012. 
Medlem FINA Media Commitee fra 2013 
Vice Chair IPC swimming fra 2015 

Arne Tellefsen   Medlem i teknisk komite stup i LEN  
Bjørn Gran    Medlem i Panel for Disciplinary Matters & Disputes LEN  
Geir A. Patursson  Medlem i masterkomiteen i LEN 
 
 

4. Administrasjon  
 
Forbundets administrasjon har i perioden hatt følgende sammensetning: 
 
Bjørn Soleng   Generalsekretær 
Petter Løvberg   Landslagssjef svømming   
Brit W. Nakken  Idrettskonsulent (permisjon fra 01.02.2016) 
Tore de Faveri   Leder fagavdeling 
Tor Arne Volden   Administrasjonskonsulent  
Leif Håvard Bakken   Økonomikonsulent  
Ingrid Haslev Anmarkrud Idrettskonsulent  
John Erlend Christiansen  Systemutvikler 
Kristin Homb   Idrettskonsulent   
Lasse Hoel    Idrettskonsulent (permisjon fra 01.01.2016) 
Johan Setterberg  Utviklingskonsulent  
Kay-Arild Paulsen  Elitesenter trener (fra 01.04.2014) 
Robin Dale Oen   Trener elitesenter/jr. Landslag svømming 20% 
Brita Blenne Lien   Prosjektkonsulent Svømmeaksjonen 19% 
Erlend Alstad   Anleggskonsulent (fra 01.09.2013) 
Morten Eklund  Landslagssjef Landslag funksjonshemmede 60% 
Cathrine Aa Dalen   Utviklingskonsulent (fra 01.01.2015) 
Caroline Brinchmann Utviklingskonsulent (fra 04.01.2016) 
Kari Leer Backe-Hansen  Utviklingskonsulent (fra 01.11.2015) 
Jan Kjensli   Utviklingskonsulent (fra 01.08.2013) 
Hanne-Guri Arnesen  Administrativ ansvarlig Svøm Bergen 50 % (fra 01.08.2015) 
Astrid Alves    Hovedinstruktør Svøm Bergen 50% (fra 01.08.2015) 
 
Administrasjonen utgjør til sammen 16,5 årsverk.  
 
 
 

5. Tilsluttede kretser, lag og medlemmer 
 
Det vises til vedlagt statistikk.  
 
 

6. Tildelte utmerkelser 
 
Kongepokalene  Ingvild Snildal, Asker SK (2013) 

Lavrans Solli, Bergens Svømme Club (2013) 
    Cecilie Waage Johannessen, Bergens Svømme Club (2014) 
    Lavrans Solli, Bærumsvømmerne (2014) 

Cecilie Waage Johannessen, Bergens Svømme Club (2015)
 Henrik Christiansen, SSK Skjetten Svømming (2015) 
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NSFs Gullmerke   Ingen 
 
NSF Fortjenestemedalje Knut Erik Bjørnstad (2013) 

Ronald Veines (2013) 
Rune Gran (2013) 

 
NSFs Diplom   Bjørn Ivar Eidsvig (2013) 

Chris Fenton (2013) 
Gry Knudsen (2013) 
Hanne With Bjørnstad (2013) 
Helge Tuxen (2013) 
Hilde Jensen (2013) 
Inger Nordgård (2013) 
Kjell Skiftun (2013) 
Oddmund Klæboe (2013) 
Per Christian Gundersen (2013) 
Ronny Helland (2013) 
Tor Morten Wist (2013) 
Vidar Kristiansen (2013) 
Ivar Evje (2015) 

 
LEN Gullmerke  Sven Egil Folvik (2014) 
 
LEN Sølvmerke  Arne Tellefsen (2014)   
    
Beste klubb 
2012/2013    Lambertseter Svømmeklubb 
2013/2014    Lambertseter Svømmeklubb 
2014/2015    Bærumsvømmerne 
 
Årets trener 
2012/2013    Sondre L. Solberg, Bærumsvømmerne 
2013/2014    Kristian Thorsvald, Lørenskog-Rælingen KK 
2014/2015    Ronnie Anstensen, SSK Skjetten Svømming 
 
Beste klubb i ÅM 
2013     Lambertseter Svømmeklubb  
2014     Lambertseter Svømmeklubb 
2015     Lambertseter Svømmeklubb 
 
Årets svømmer 
2013     Aleksander Hetland, Bærumsvømmerne 
2014     Henrik Christiansen, Lørenskog-Rælingen KK 
2015     Henrik Christiansen, SSK Skjetten Svømming 
 
Årets stuper 
2013     Daniel Jensen, Stupeklubben Spinn 
2014     Daniel Jensen, Stupeklubben Spinn 
2015     Anne Vilde Tuxen, Randabergstuperne 
 
Årets funksjonshemmede svømmer 
2013     Sarah Louise Rung, Madla SK 
2014     Sarah Louise Rung, Madla SK 
2015     Sarah Louise Rung, Madla SK 
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7. Nasjonal representasjon 
 
2013 Ledermøte i NIF (Sandefjord) President, Visepresident og Generalsekretær 
2014    Ledermøte i NIF (Bergen)  President, Visepresident og Generalsekretær 
2015    Idrettsting (Trondheim)  President, Visepresident og Generalsekretær 
 
President er medlem i styret i SFF (Fra 2012).  
 
President, visepresident, øvrige forbundsstyremedlemmer og administrasjonen har, i den 
grad det har vært praktisk og økonomisk mulig, representert forbundet ved kretsting, 
jubileer, norske mesterskap og andre nasjonale stevner. I tillegg har det vært 
representasjon både hos regjering og Storting av både FS og aktive. 
 
 

8. Internasjonal representasjon 
 
2013 LEN kalender møte (Edinburgh) President, Visepresident og Generalsekretær 

Nordisk Kongress (Helsinki)  President, Visepresident og Generalsekretær 
FINA Kongress (Barcelona)  President og Generalsekretær 

2014 FINA Convention (Doha)   President og Generalsekretær 
LEN kalender møte (Lake Garda) President, Visepresident og Generalsekretær  
Nordisk Kongress (Torshavn)  President, Visepresident og Generalsekretær 

2015 LEN kongress (Wien)   President, Visepresident og Generalsekretær 
Nordisk kongress (Bergen)  President, Visepresident og Generalsekretær 
FINA ekstraordinær kongress (Kazan) President 

 
 

9. Forbundsstyrets arbeid 
 
Det har vært følgende ordinære møter i perioden: 

2013      7 møter og 48 saker 
2014 6 møter og 44 saker 
2015 7 møter og 30 saker 
 

Virksomhetsplan 2013-2016 har vært et styringsverktøy for Norges Svømmeforbund (NSF) i 
tingperioden.  
Det understrekes at svømming har vært brukt som helhetsbegrep for idrettene svømming, 
stup, synkronsvømming og vannpolo. 
 
Grunnlaget for valg av mål og strategier for perioden 2013-2016 ble lagt gjennom prosessen 
under Trener-/Lederkonferansen 2012. Et overordnet mål er at alle ledd aktivt bruker 
dokumentet og brekker det ned til anvendelse på sitt nivå og lar det leve gjennom 
virksomhetsplaner, tiltak og handling gjennom tingperioden. 
 
Idégrunnlaget fra 2001 med visjon, verdier og hovedmål angir retningen og tydeliggjør 
idretten i alle sammenhenger. Dette idégrunnlaget danner fortsatt fundamentet for NSFs 
arbeid i kommende tingperiode.  
 
Forbundsstyret ønsker at hele organisasjonen skal ha et eierforhold til visjon og verdier. 
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Svømmeidrettens visjon 

 
 
 

 

Svømmeidrettens virksomhetsidé 
 
 
 
 
 

 
Svømmeidrettens verdier 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hovedmål 
 
Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis 
mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. NSFs mål for 
tingperioden 2013-2016 var sterke røde tråder gjennom dette dokumentet. Målet har vært 
å gjøre organisasjonen bedre slik at norsk svømmeidrett kan nå visjonen om å bli den mest 
fremgangsrike idretten i Norge. 
 
NSFs øverste prioritet er at norske svømmeklubber får best mulige vilkår til å drive 
svømmeaktiviteter for alle grupper i alle aldre, herunder også fokus på svømmingens 
fortrinn i forhold til inkludering av grupper med behov for spesiell tilrettelegging. 
 

 
For tingperioden prioriterte svømmetinget i NSF følgende 
innsatsområder: 
 

• Anlegg 
• Aktivitetsutvikling 
• Organisasjonsutvikling 
• Konkurranse- og toppidrett  

 

Svømming skal være den mest 
fremgangsrike idretten i Norge 

 

Hver nordmann en svømmer,  
hver svømmer en livredder 

 

• Grensesprengende 
• Lekende 
• Ansvarlig 
• Dristig 
• Inkluderende 

 
Som gir bokstavene 
”GLAD I” – vann! 
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NSF fikk i denne perioden det endelige gjennombruddet i forhold til svømmeopplæring, da 
det nå er innført klare kompetansemål for svømmeopplæringen. 
 
Dette medfører at opplæringen må prioriteres på en helt annen måte i skolene. I tillegg 
har Kunnskapsdepartementet et ønske om å teste elevene for deres kunnskap. Her er det 
for tiden ute et høringsutkast på hvordan denne ferdighets testen skal gjennomføres.  
 
Svømmeopplæringen har også fått en helt spesiell fokus i Bergen med prosjektet svøm 
Bergen. Her samarbeider kommunen med klubbene og NSF om gjennomføringen av 
svømmeopplæring i byen. 
 
Gjennom det nye hovedanlegget i Bergen (AdO arena) er det også etablert et norsk 
svømmemuseum som har fått svært fin omtale. 
 
 

Anlegg  
 
Perioden har vært preget av åpningen av hovedanlegget i Bergen – Alexander Dale Oen 
Arena (AdO). Hovedanlegget har, og vil få, stor betydning for svømming og stup i 
landsdelen og i landet som helhet. AdO har et 50x25m hovedbasseng, fullt internasjonalt 
stupoppsett i et 25-metersbasseng samt opplæringsbasseng. Anlegget har hatt flere norske 
og nordiske mesterskap og har blitt en fantastisk ramme for Bergen i tillegg til å huse 
elitesenteret og Svøm Bergen og Bergen Swim Festival. 
 
Aquarama i Kristiansand ble åpnet helt i slutten av forrige tingperiode og har også blitt et 
godt anlegg for mesterskap og andre kort- og langbanestevner.  
Et tilsvarende langbaneanlegg er planlagt i Tromsø.  
 
Pilotprosjektet for kostnadseffektive anlegg pågår fortsatt, ingen av de fire pilotanleggene 
er ferdigstilt. 
 
Norges Svømmeforbund har jobbet tett med Kulturdepartementet på Anleggspolitisk 
program for å heve nivået på de idrettslige kriteriene for tildeling av program-midler, 
særlig med tanke på tribunekapasitet og tilstrekkelige frie arealer rundt bassenget.  
 
Arbeidet med å bedre rammevilkårene for klubbene i eksisterende anlegg er fortsatt en 
hovedprioritet. Dette gjelder åpningstider og fordeling mellom brukere. 
 
Forbundet rapporterer systematisk til Kulturdepartementet brudd på 
spillemiddelsbestemmelsene knyttet til stengte anlegg og fortjenestebaserte aktører i 
anlegg, typisk knyttet til svømmeopplæring. 
 
Forbundet har avsluttet samarbeidet med bassengprodusenten Myrtha Pools. 
 
Perioden er den første med en fast ansatt anleggskonsulent i forbundsadministrasjonen. 
  
  

Aktivitetsutvikling og organisasjonsutvikling  
 
Antall klubber og antall aktive medlemmer har økt i tingperioden. 
 
Det vises til egne vedlegg med statistikk over antall aktive som er rapportert gjennom 
idrettsregistreringen, samt statistikk over de som har betalt startlisens. 
 
Med bakgrunn i NSF sitt klare samfunnsengasjement for svømming og svømmeopplæring ble 
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det i 2008 inngått en avtale med Gjensidigestiftelsen om vanntilvenningskurs. NSF er 
tilskuddsmottaker fra Gjensidigestiftelsen. Midlene tildeles basert på søknad fra NSF.  
En stor milepæl ble nådd i 2015 når barn nr. 60.000 fikk tildelt gratis svømmekurs.  
 
Norges Svømmeskole har i samme kontekst hatt en flott utvikling og i dag er det 159 
klubber som består kravene for å være med i Norges Svømmeskole. Portalen tryggivann.no 
brukes nå av 154 klubber, og gir stor avlastning på administreringen av svømmekursene i 
klubb. Portalen utvikles daglig, og NSF setter stor pris på at klubbene er aktive i 
utviklingen av portalen. Det er også utviklet et eget kvalitetssikringssystem for Norges 
Svømmeskole-klubbene. 
 
Flere klubber i perioden har gjennomført utviklingsprosesser og økning i antallet klubber 
med forankrede virksomhetsplaner. 
 
Veilederkorpset er styrket. 
 
I perioden er følgende nye tiltak etablert:  

 Kompetansehelgen  
 Samling for unge ledere, trenere og dommere 
 Daglig leder nettverk og nettverk for ansatte svømmeskoleansvarlige.  
 Vill i vann som skal være for barn og unge som synes det er gøy å være i vann og 

gjøre vannaktiviteter. Vill i vann skal være et alternativt aktivitetstilbud til 
klubbens trenings- og konkurransepartier for barn og unge som liker å være i vann 
men nødvendigvis ikke ønsker konkurrere aktivt. Gjennom Vill i vann skal 
deltakerne prøve seg i flere vannaktiviteter i klubben og som baserer seg på å ha 
det gøy i vann. Hensikten er å beholde barn og unge lengre i svømmeidrettene 
gjennom et differensiert aktivitetstilbud. 

 Ansettelse av konsulent hvor oppgaven til personen vil være 40 % vannpolo, 
40 % stup og 20 % synkron. Målet er å skape positiv utvikling i de forskjellige 
grenene og at vi skal kunne skape nok aktivitet/aktive medlemmer innenfor stup og 
vannpolo, slik at grentillegg kan oppnås. 

 Trenerløypa, i tråd med nye rammer fra Norges idrettsforbund, ble implementert i 
2013. Det er utviklet nytt Trener 1-kurs for svømming, stup, synkron og vannpolo. I 
tillegg en etterutdanningsmodul for å ivareta Open Water. Det er også utviklet nytt 
Trener 2 for svømming, og i 2015-2016 er dette gjennomført i samarbeid med 
Høgskolen i Hedmark og idrettene svømming, golf, innebandy og ski. Trener 3 
svømming er utviklet, og første kull har startet på dette. 

 Sportslig plan for svømming ble utviklet i 2014. Planen skal bidra til at alle har en 
felles forståelse av målene og hvordan klubber, trenere, utøvere og NSF sentralt 
arbeider for å skape best mulig aktivitet for flest mulig i norsk svømming. Planen 
motiverer for to løp i klubbenes aktivitet. «Livet som aktiv» representerer trenings- 
og konkurranseaktivitet. «Aktiv for livet» representerer all breddeaktivitet klubben 
tilbyr lokalmiljøet, fra babysvømming til masters. 
 

Kommunikasjon 
 
Forbundsstyret har i tingperioden vedtatt en kommunikasjonsplan som bygger på følgende 
prinsipper; Åpenhet, Ærlighet, Relevans og Profesjonalitet.  
Underbyggende budskap er:  

- Alle barn har rett til å lære å svømme.  

- Vugge til grav.  

- Svømming for alle.  

- Klubbene skal skape gode oppvekstarenaer for barn og unge.  

- God toppidrett er et resultat av god barne- og ungdomsidrett. 
 

http://tryggivann.no/
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Det brukes daglig både interne- og eksterne kommunikasjonskanaler. Gjennom nettsider, 
sosiale media, nyhetsbrev og medlemsblad forsøker man å nå ut til våre målgrupper.  
 
www.svomming.no  
er forbundets offisielle side. Ny hjemmeside ble publisert i februar 2016. 
 
I tillegg har vi følgende nettsider:   
www.tryggivann.no  
som er påmeldingsportalen til svømmeopplæring for barn, ungdom og voksne.  
 
www.svomlangt.no  
er i bruk i forbindelse med Svøm Langt-kampanjen, som er en del av vårt folkehelsearbeid.  
 
www.skolesvommen.no  
Skolesvømmen er en uhøytidelig konkurranse mellom skolene om hvem som har flest elever 
på skolesvømming og de beste svømmeferdigheter. 
Gjennom Skolesvømmen får elevene prøve seg på ulike ferdighetstester, alle knyttet opp 
mot Utdanningsdirektoratets støttemateriell for lærere og Norges Svømmeforbunds 
svømmemerker. Elevene blir trygge i vann og lærer seg ferdigheter de vil få bruk for resten 
av livet, og du som lærer sikrer at du har fulgt opp Læreplanens kompetansemål. 
w.   
www.medley.no  
inneholder terminliste, innbydelser, resultater, rankinger, rekorder, oversikt over 
medaljevinnere i norske mesterskap med mere.  
 
I tillegg er vi på to ulike sosiale mediaplattformer, Facebook og Instagram.  
 
Bladet Norsk Svømming er NSFs offisielle medlemsblad. Medlemsbladet har en samlende 
effekt av svømmeidrettene, og man får muligheten til trekke frem konkurranseutøvere på 
ulike nivå i større grad enn på andre plattformer.  
 
Kommunikasjonsmål:  
NSF skal være synlig og troverdig i nasjonale medier. 
Norges Svømmeforbund skal tydelig vise sine politiske standpunkt. 
Norges Svømmeforbund skal være en tydelig og aktiv bruker av sosial media. 
Norges Svømmeforbund skal være beredt når det uforutsette skjer. 
 
 

Samarbeid Forbundsstyret/administrasjon 
Samarbeidet mellom FS og administrasjonen har i perioden vært bra, der administrasjonen 
utfører den daglige virksomheten, mens FS står for strategi og politikk.  
 
 
 

10. Nøkkeltall 
 

Tryggivann.no 

2013: 
Antall kurs: 7.427 
Antall påmeldinger: 56.093 
Antall personer på kurs: 34.188 
Omsatt for: kr 78,07 mill. 
Betalt via nettbetaling: kr 35,19 mill. 
Antall epost sendt: 1.003.505 (Vanlig epost: 771.159 Påminnelse om svømmekurs: 232.346) 

http://www.svomming.no/
http://www.tryggivann.no/
http://www.svomlangt.no/
http://www.skolesvommen.no/
http://www.medley.no/
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Antall SMS sendt: 36.954 
Antall besøk på nettsiden: 463 897 (ca 1.270 besøkende i snitt pr dag) 
Antall sidevisninger: 4.999.644 (ca 13.700 sidevisninger pr dag) 

2015: 
Antall kurs: 9.863 
Antall påmeldinger: 65.230 
Antall personer på kurs: 40.796 
Omsatt for: kr 104,08 mill. 
Betalt via nettbetaling: kr 49,76 mill. 
Antall epost sendt: 1.257.058 (Vanlig epost: 988.105 Påminnelse om svømmekurs: 268.953) 

Antall SMS sendt: 57.545 
Antall besøk på nettsiden: 644.096 (ca 1.765 besøkende i snitt pr dag) 
Antall sidevisninger: 6.423.324 (ca 17.600 sidevisninger pr dag) 

 
Medley.no: 

2013: 
Antall besøk på nettsiden: 366.568 (ca 1.000 besøkende i snitt pr dag) 
Antall sidevisninger: 2.829.905 (ca 7.750 sidevisninger pr dag) 

2015: 
Antall besøk på nettsiden: 382.352 (ca 1.050 besøkende i snitt pr dag) 
Antall sidevisninger: 2.877.262 (ca 7.880 sidevisninger pr dag) 

 
Svomming.no: 

2013: 
Antall besøk på nettsiden: 291.690 (ca 800 besøkende i snitt pr dag) 
Antall sidevisninger: 767.059 (ca 2.100 sidevisninger pr dag) 

2015: 
Antall besøk på nettsiden: 257.307 (ca 705 besøkende i snitt pr dag) 
Antall sidevisninger: 644.910 (ca 1.767 sidevisninger pr dag) 
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SVØMMELANDSLAGET 2013-2015 
 

 

Aktivitetsplan for junior- og seniorlandslaget 2013 
 
 

Måned Periode Aktivitet Sted 

Februar 1.-4. feb Juniorsamling Oslo 

 11.-25. feb Seniorsamling Florida (USA) 

    

April 25- april-11. mai Seniorsamling Sierra Nevada (ESP) 

    

Juni  3.-10. juni Juniorsamling (EM-jnr.gr) Calella (ESP) 

 6.-9. juni Juniorsamling (utviklingsgr) Oslo 

 11.-13. juni  Mare Nostrum (snr og jnr) Barcelona (ESP) 

 14.-17. juni  Mare Nostrum (snr) Calella (FRA) 

    

Juli 10.-14. juli EM-Junior Poznan (POL) 

 8.-25. juli VM-samling Oslo/Rijeka (CRO) 

 14.-19. juli EYOF Utrecht (NED) 

 29. juli-5. aug  VM langbane Barcelona (ESP) 

    

September 13.-20. sep  Samling junior og senior Kypros  

    

Oktober 16.-21. okt  World Cup Dubai og Doha 

 25.-28. okt Juniorsamling Oslo 

 22.okt-5. Nov Seniorsamling  Fuerteventura (ESP) 

    

Desember 6.-8. des Nordisk Juniormesterskap Færøyene 

 10.-15. des  EM Kortbane Herning (DEN) 
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Resultater i internasjonale mesterskap i 2013 
 

 
 
EM Junior, Poznan (POL) - 10.-15. juli 2013 
Deltakere: Armin Porobic, Henrik Christiansen, Ole Martin Bjørlykke, Håkon Wulf 
Haugen, Maria Altmann, Sofie Reisænen, Elise Næss Olsen, Nina Therese Storstein 
 
Resultater (finaler) 

Utøver Øvelse Tid i finale Plassering Merknad 

Elise Næss Olsen 50m butterfly 27,04 4  

Elise Næss Olsen 100m butterfly 1.01,26 8  

Henrik Christiansen 800m fri 8.08,06 7  

Henrik Christiansen 1500m fri 15.31,36 9  

Sofie Reisænen 200m bryst 2.36,51 9  

 
 

 
 
EYOF, Utrecht (NED) - 14.-20. juli 2013  
Deltakere: Marte Løvberg, Emma Augustsson, Marius Solaat Rødland, Tim Samuelsen,  
Sigurd Holten Bøen, Erik Årsland Gidskehaug, Mads Henry Steinland 
 
Resultater (finaler)  

Utøver Øvelse Tid i finale Plassering Merknad 

Marte Løvberg 50m fri 27,07 7  

Marte Løvberg 100m fri 58,82 6  

Norge 4x100fri mix 3.43,04 4  

Marius Solaat Rødland 100m fri 51,68 3  

 

 
 
 
VM langbane (senior), Barcelona (ESP) - 28. juli - 4. august 2013 
Deltakere: Ingvild Snildal, Lavrans Solli, Henriette Brekke og Susann Bjørnsen 
 
Resultater (semifinaler og finaler) 

Utøver Øvelse Tid i finale/semi Plassering Merknad 

Ingvild Snildal 100m butterfly 58,93 13  

Lavrans Solli 50m rygg 25,18 11  

 
 
 

 
Nordisk Juniormesterskap + Nordisk Pre-seniormesterskap 
Færøyene - 6.-8. desember 2013 
Deltakere: Henrik Christiansen, Armin Porobic, Peter Arnet, Sander Sivertsen, Sander 
Andersen, Ole Martin Bjørlykke, Håkon Wulf Haugen, Ole-Mikal Fløgstad, Marius Solaat 
Rødland, Erik Årsland Gidskehaug, Mads Henry Steinland, Tim Samuelsen, Silje 
Mikkelborg, Marte Løvberg, Natalie Kosiander, Ingrid Svan Kjær, Nina-Therese 
Storstein, Alexandra Røys Stranden, Hanna Louise Berge, Elise Næss Olsen, Sofie 
Reisænen 
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Resultater (medaljer)  

Utøver Øvelse 
Tid i 

finale/semi 
Plassering 

Merknad 

Marte Løvberg 200m fri 2.02,43 2  

Marius Solaat Rødland 200m fri 1.47,90 1  

Henrik Christiansen 200m fri 1.49,85 2  

Elise Næss Olsen 200m fri 1.59,96 2 Pre-senior 

Silje Poll Mikkelborg 100m bryst 1.08,77 1  

Armin Porobic 100m rygg 53,51 1  

Elise Næss Olsen 50m fly 26,81 1 Pre-senior 

Marius Solaat Rødland 50m fly 24,43 2  

Sander Nilsen Sivertsen 50m fly 24,88 3  

Hanna Louise Berge 200m IM 2.21,81 3  

Sofie Reisænen 200m IM 2.15,57 1 Pre-senior 

Sander Andersen 200m IM 2.04,24 2  

Henrik Christiansen 1500m fri 14.56,99 1 Norsk seniorrekord 

Ole Martin Bjørlykke 1500m fri 15.19,31 2  

Silje Poll Mikkelborge 50m bryst 32,67 2  

Marte Løvberg 100m fri 57,74 2  

Natalie Kosiander 100m fri 58,07 3  

Marius Solaat Rødland 100m fri 48,95 1  

Peter Arnet 100m fri 50,48 3  

Ingrid Svan Kjær 100m fly 1.01,56 1  

Hanna Louise Berge 100m fly 1.05,07 3  

Elise Næss Olsen 100m fly 59,43 1 Pre-senior 

Ole-Mikal Fløgstad 100m fly 57,47 3  

Sofie Reisænen 400m IM 4.54,56 3 Pre-senior 

Henrik Christiansen 400 IM 4.19,49 1  

Sander Andersen 400 IM 4.27,62 3  

Elise Næss Olsen 50m rygg 29,05 3  

Armin Porobic 50m rygg 25,20 1  

Marius Solaat Rødland 50m rygg 25,68 2  

Elise Næss Olsen 50m fri 25,84 1  

Marius Solaat Rødland 50m fri 22,90 1  

Armin Porobic 200m rygg 1.57,71 1  

Sander Andersen 200m rygg 2.02,10 2  

Silje Poll Mikkelborg 200m bryst 2.27,97 1  

Sofie Reisænen 200m bryst 2.28,50 1 Pre-senior 

Mads Henry Steinland 200m bryst 2.16,03 1  

Nina-Therese Storstein 400m fri 4.20,84 2  

Marte Løvberg 400m fri 4.24,72 3  

Henrik Christiansen 400m fri 3.47,94 1  

Ole Martin Bjørlykke 400m fri 3.54,14 2  

Hanna Louise Berge 200m fly 2.29,32 2  

Sander Andersen 200m fly 2.04,62 1  

Norge-jenter 4x100m medl 4.12,26 1  

Norge-gutter 4x100m medl 3.40,03 1  

Norge-mixed 8x50m fri 3.13,40 1  

Norge-gutter 4x200m fri 7.19.38 1  

Norge-jenter 4x200m fri 8.20,86 2  

Norge-gutter 4x100m fri 3.18,12 1  

Norge jenter 4x100m fri 3.50,72 2  
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EM kortbane, Herning (DEN) - 10.-15. desember 2013 
Deltakere: Cecilie Waage Johannessen, Monica Waage Johannessen, Lavrans Solli, 
Markus Lie, Sindri Thor Jakobsson, Henrik Christiansen, Susann Bjørnsen, Henriette 
Brekke og Elise Næss Olsen 
 
Resultater (semifinaler og finaler)  

Utøver Øvelse 
Tid i 
finale/semi 

Plassering 
Merknad 

Henriette Brekke 50m bryst 31,09 16  

Sindri Jakobsson 100m fly 52,60 20  

Cecilie Waage Johannessen 100m fri 54,47 19  

Lavrans Solli 50m rygg 24,06 13  

Elise Næss Olsen 50m butterfly 26,24 9  

Elise Næss Olsen 100m buttefly 58,66 15  

Sindri Thor Jakobsson 50m butterfly 23,50 16  

Norge 4x50m fri damer 1.40,06 7  

Norge 4x50m fri mix 1.33,84 9  

 

 
 
 
 

Norske seniorrekorder satt i 2013 
 
 

 Navn Klubb Øvelse Tid Rekord Sted Dato 

1 Cecilie W. Johannessen BSC 50m fri 25,63 langbane Barcelona 11.06.13 

2 Cecilie W. Johannessen BSC 50m fri 25,57 langbane Kristiansand 05.07.13 

3 Cecilie W. Johannessen BSC 100m fri 55,65 langbane Kristiansand 07.07.13 

4 Lavrans Solli BSC 50m rygg 25,15 langbane Barcelona 03.08.13 

5 Henrik Christiansen LRK 1500m fri 14.56,99 kortbane Færøyene 06.12.13 

6 Sindri Thor Jakonsson BS 100m fly 52,34 kortbane Herning 12.12.13 
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Aktivitetsplan for junior- og seniorlandslaget 2014 
 

 
 

Måned Periode Aktivitet Sted 

Januar 2.- 16. januar Seniorsamling Thailand 

    

Februar 31.jan – 3.feb Juniorsamling Oslo 

 15.feb-1.mars  Seniorsamling Tenerife 

    

Mai 1.-16. mai Seniorsamling Mallorca 

 29.mai-1. juni Juniorsamling Øygarden 

    

Juni 
2.-16. juni 

Senior- og Juniorsamling + Mare 
Nostrum 

Calella, Canet og 
Barcelona (ESP) 

    

Juli 8.-14. juli EM-junior Dortrecht, NED 

 20.-25. juli EM/YOG-samling Oslo 

 25.-31. juli VM Langbane Shanghai (CHN) 

    

August 29. jul-14. aug EM/YOG-samling Rijeka 

 14.-28. aug YOG Nanjing 

 18.-24. aug EM langbane Berlin 

    

Oktober 18.-31. okt Senior- og Juniorsamling Kypros 

    

November 28.-30. nov Juniorsamling Bergen 

    

Desember 3.-7. des VM-Kortbane Doha (QTA) 

 12.-14. des Nordisk Juniormesterskap Väsby (SWE) 

 

 



Svømmetinget 2016 – Tingdokument 01.04.2016 - side 23 

Resultater i internasjonale mesterskap i 2014 
 
 
 

EM Junior, Dortrecht (NED) - 9.-13. juli 2014 
Deltakere: Henrik Christiansen, Armin Porobic, Erik Årsland Gidskehaug, Marius Solaat 
Rødland, Mads Henry Steinland, Sigurd Holten Bøen, Silje Poll Mikkelborg, Marte 
Løvberg, Ingrid Svan Kjær, Inger Ane Sætra Schefte, Hedda Øritsland 
 
Resultater (semifinaler og finaler)  

Utøver Øvelse Tid i finale Plassering Merknad 

Henrik Christiansen 400m fri 3.49,60 2  

Henrik Christiansen 800m fri 7.58,72 3  

Henrik Christiansen 1500m fri 15.09,48 3  

Armin Porobic 100m rygg 56,49 12  

Armin Porobic 50m rygg 26,69 15  

Ingrid Svan Kjær 50m butterfly 27,95 12  

Inger Ane Sætra Schefte 50m butterfly 27,98 14  

Silje Poll Mikkelborg 100m bryst 1.11,95 14  

Marius Solaat Rødland 50m butterfly 25,02   

Norge – mixed 
4x100m medley  7 

Løvberg, Kjær, Porobic, 
Steinland 

Norge - gutter 
4x200m fri  7 

Christiansen, Gidskehaug, 
Bøen, Porobic 

 
 

 
 
Youth Olympic Games, Nanjing (CHN) - 14.-28. juli 2014 
Deltakere: Sofie Reisænen, Elise Næss Olsen, Henrik Christiansen, Armin Porobic 
 
Resultater (semifinaler og finaler)  

Utøver Øvelse Tid i finale Plassering Merknad 

Henrik Christiansen 400m fri 3.51,55 3  

Henrik Christiansen 800m fri 7.57,07 3  

Elise Næss Olsen 50m 
butterfly 26,85 6  

Elise Næss Olsen 100m 
butterfly 1.00,23 7  

Armin Porobic 50m rygg 26,26 11  

Armin Porobic 
50m 
butterfly 24,25 5  

  
 
 

EM Langbane, Berlin (GER) - 18.-24. juli 2014 
Deltakere: Cecilie Waage Johannessen, Stina Kajsa Colleou, Sverre Næss, Lavrans Solli,  
Markus Lie, Sindri Thor Jakobsson 
 
Resultater (semifinaler og finaler)  

Utøver Øvelse Tid i finale Plassering Merknad 

Lavrans Solli 100m rygg 55,06 15  

Lavrans Solli 50m rygg 25,28 7  

Cecilie Waage Johannessen 100m fri 55,51 10  

Cecilie Waage Johannessen 200m fri 2.01,32 16  

Sverre Næss 100m bryst 1.01,74 14  
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VM Kortbane, Doha (QTA) - 3.-7. desember 2014 
Deltakere: Elise Næss Olsen, Lavrans Solli, Henrik Christiansen, Sverre Næss,  
Cecilie Waage Johannessen, Sindri Thor Jakobsson, Susann Bjørnsen 
 
Resultater (semifinaler og finaler)  

Utøver Øvelse 
Tid i 

finale/semi 
Plassering 

Merknad 

Lavrans Solli 100m rygg 51,33 14  

Lavrans Solli 50m rygg 23,48 8  

Norge – mixed 
4x50m fri 1.33,88 8 

Solli, Jakobsson, Johannessen, 
Bjørnsen 

 
 
 
 

Nordisk Juniormesterskap, Väsby (SWE) - 12.-14. desember 2014 
Deltakere: Mads Henry Steinland, Erik Gidskehaug, Tim Samuelsen, Marius Solaat 
Rødland, Ariel Braathen, Marte Løvberg, Alexandra Røys Stranden, Hedda Øritsland, 
Eivind Bjelland, Ole-Mikal Fløgstad, Sigurd Holten Bøen, Celine Hilton, Silje Mari 
Bjørlykke, Andrea Holmboe, Markus Lie, Ole Martin Bjørlykke, Knut Oscar Skipperud, 
Silje Poll Mikkelborg, Maria Thompson Clausen, Klara Farkas, Elise Næss Olsen, Sofie 
Reisænen, Majken Smith 
 
Resultater (medaljer)  

Utøver Øvelse Tid i finale Plassering Merknad 

Marte Løvberg 200m fri 2.00,48 2  

Maria T. Clausen 200m fri 2.02,42 3 Pre-senior 

Sigurd Holten Bøen 200m fri 1.48,47 1  

Knut Oscar Skipperud 200m fri 1.49, 15 2 Pre-senior 

Ariel Braathen 100m bryst 1.08,82 1  

Silje Poll Mikkelborg 100m bryst 1.08,79 2 Pre-senior 

Mads Henry Steinland 100m bryst 1.02,24 3  

Marius Solaat Rødland 100m rygg 55,04 2  

Markus Lie 100m rygg 52,57 1 Pre-senior 

Elise Næss Olsen 50m fly 26,86 2  

Marte Løvberg 200m IM 2.17,07 1  

Sofie Reisænen 200m IM 2.17,60 3 Pre-senior 

Markus Lie 200m IM 2.01,51 1 Pre-senior 

Silje Mari Bjørlykke 800m fri 8.58,14 3  

Erik Årsland Gidskehaug 1500m fri 15.14,09 1  

Tim Samuelsen 1500m fri 15.43,95 3  

Ole Martin Bjørlykke 1500m fri 15.11,11 1 Pre-senior 

Ariel Braathen 50m bryst 31,76 2  

Silje Poll Mikkelborg 50m bryst 31,87 3  

Marte Løvberg 100m fri 56,25 2  

Maria T. Clausen  100m fri 56,34 1 Pre-senior 

Marius Solaat Rødland 100m fri 49,82 2  

Markus Lie 100m fri 49,49 1 Pre-senior 

Elise Næss Olsen 100m butterfly 1.01,16 3 Pre-senior 

Sofie Reisænen 400m IM 4.53,66 3 Pre-senior 

Elise Næss Olsen 50m rygg 28,77 2  

Markus Lie 50m rygg 24,24 1  

Markus Lie 200m rygg 1.56,71 1 Pre-senior 

Ariel Braathen 200m bryst 2.28,75 1  
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Sofie Reisænen 200m bryst 2.29,42 2 Pre-senior 

Silje Poll Mikkelborg 200m bryst 2.29,78 3 Pre-senior 

Mads Henry Steinland 200m bryst 2.15,65 2  

Marte Løvberg 400m fri 4.18,62 3  

Majken Smith 400m fri 4.19,12 3 Pre-senior 

Erik Årsland Gidskehaug 400m fri 3.50,21 2  

Knut Oscar Skipperud 400m fri 3.49,43 1 Pre-senior 

Ole Martin Bjørlykke 400m fri 3.49,70 1 Pre-senior 

Norge – jnr. jenter 
4x100m fri 3.48,38 3 

Løvberg, Røys Stranden, 
Holmboe, Øritsland 

Norge – presenior jenter 
4x100m fri 3.48,84 3 

Næss Olsen, Clausen, Smith, 
Reisænen 

Norge – jnr. Gutter 
4x100m fri 3.20,30 1 

Rødland, Bøen, Fløgstad, 
Bjelland 

Norge – jnr. Jenter 
4x200m fri 8.21,25 3 

Løvberg, Røys Stranden, 
Holmboe, Bjørlykke 

Norge – jnr. Gutter 
4x200m fri 7.24,50 3 

Bøen, Fløgstad, Bjelland, 
Gidskehaug 

Norge – presenior jenter 
4x100m medley 4.11,69 3 

Næss Olsen, Mikkelborg, 
Clausen, Smith 

Norge – jnr. jenter 
4x100m medley 3.40,86 3 

Solaat Rødland, Steinland, 
Bjørlykke, Bøen 
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Norske seniorrekorder satt i 2014 
 

 

 Navn Klubb Øvelse Tid Rekord Sted Dato 

1 Henrik Christiansen LRK 800m fri 7.43,26 kortbane Stavanger 03.04.14 

2 Armin Porobic LSVK 200m rygg 1.56,08 kortbane Stavanger 03.04.14 

3 Sindri Thor Jakobsson BS 200m fly 1.56,01 kortbane Stavanger 05.04.14 

4 Henrik Christiansen LRK 1500m fri 14.47,55 kortbane Stavanger 05.04.14 

5 Henrik Christiansen LRK 400m IM 4.13,85 kortbane Stavanger 06.04.14 

6 Henrik Christiansen LRK 800m fri 8.01,50 langbane Eindhoven  12.04.14 

7 Henrik Christiansen LRK 400m fri 3.49,60 langbane Dortrecht 09.07.14 

8 Henrik Christiansen LRK 1500m fri 15.09,48 langbane Dortrecht 10.07.14 

9 Henrik Christiansen LRK 800m fri 7.58,72 langbane Dortrecht 12.07.14 

10 Henrik Christiansen LRK 400IM 4.23,18 langbane Drammen 18.07.14 

11 Cecilie Waage Johannseen BSC 50m fri 25,49 langbane Drammen 18.07.14 

12 Lavrans Solli Bærumsvømmerne 200m rygg 2.01,77 langbane Drammen 18.07.14 

13 Cecilie Waage Johannseen BSC 100m fri 55,62 langbane Drammen 19.07.14 

14 Lavrans Solli Bærumsvømmerne 100m rygg 54,77 langbane Drammen 19.07.14 

15 Cecilie W. Johannessen BSC 100m fri 55,61 langbane Berlin 19.08.14 

16 Sindri Thor Jakobsson BS 200m fly 1.59,80 langbane Berlin 20.08.14 

17 Lavrans Solli Bærumsvømmerne 50m rygg 25,14 langbane Berlin 20.08.14 

18 Henrik Christiansen SSK Skjetten sv 800m fri 7.57,07 langbane Nanjing 21.08.14 

19 Armin Porobic Lambertseter SK 50m fly 24,25 langbane Nanjing 21.08.14 

20 Sindri Thor Jakobsson BS 100m fly 53,99 langbane Berlin 22.08.14 

21 Lavrans Solli Bærumsvømmerne 100m rygg 51,33 kortbane Doha 03.12.14 

22 Henrik Christiansen SSK Skjetten sv 400IM 4.12,32 kortbane Doha 04.12.14 

23 Lavrans Solli Bærumsvømmerne 50m rygg 23,50 kortbane Doha 05.12.14 

24 Lavrans Solli Bærumsvømmerne 50m rygg 23,33 kortbane Doha 05.12.14 

25 Henrik Christiansen SSK Skjetten sv 400m fri 3.42,75 kortbane Doha 05.12.14 

26 Lavrans Solli Bærumsvømmerne 200m rygg 1.56,01 kortbane Doha 07.12.14 

27 Henrik Christiansen LRK 800m fri 7.43,26 kortbane Stavanger 03.04.14 
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Aktivitetsplan for junior- og seniorlandslaget 2015 
 

 
 

Måned Periode Aktivitet Sted 

Januar 28.-31. januar Juniorsamling Oslo (NOR) 

    

Februar 14.-28. februar Seniorsamling Tenerife (ESP) 

    

April 10. apr - 16. mai Høydeleir – senior Sierra Nevada (ESP) 

    

Mai 22.-25. mai Juniorsamling Øygarden (NOR) 

    

Juni 1.-9. juni Senior- og Juniorsamling Calella (ESP) 

 10.-11. juni Mare Nostrum Barcelona (ESP) 

 20.-27. juni European Games Baku (AZE) 

    

Juli 8.-10. juli VM/EYOF-samling Bergen (NOR) 

 14.-28. juli VM/EYOF-samling Mallorca (ESP) 

 25. juli-1. aug EYOF Tblisi (GEO) 

    

August 3.-9. aug VM langbane Kazan (RUS) 

    

September 18.-26. sep Senior- og Juniorsamling Kypros 

    

Oktober 21. okt - 11.nov Høydesamling  Sierra Nevada (ESP) 

 29. okt - 1. nov Juniorsamling Bergen (NOR)  

    

Desember 2.-6. des EM Kortbane Netanya (ISL) 

 11.-13. des Nordisk Juniormesterskap Bergen (NOR) 
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Resultater i internasjonale mesterskap i 2015 
 

 

EUROPEAN GAMES, Baku (AZE) – 20.-27. juni 2015 
Deltakere: Eivind Bjelland, Sigurd Holten Bøen, Ariel Braathen, Ole Mikal Fløgstad,  
Erik Årsland Gidskehaug, Marte Løvberg, Marius Solaat Rødland, Mads Henry Steinland 
 
Resultater (semifinaler og finaler)  

Utøver Øvelse 
Tid i 

finale/semi 
Plassering 

Merknad 

Marte Løvberg 50m fri 25,97 5  

Ariel Braathen 100m bryst 1.11,99 12  

Ariel Braathen 200m bryst 2.34,71 7  

Marte Løvberg 200m fri 2.02,85 10  

Marius Solaat Rødland 50m butterfly 24,51 12  

Ariel Braathen 50m bryst 32,90 13  

Marte Løvberg 100m fri 57,86 15  

 
 
 
 

EYOF, Tbilisi (GEO) - 25. juli-1. august 2015 
Deltakere: Malene Rypestøl, Astrid Julie Halvorsen, Synne Hovden Eidheim, Truls 
Wigdel, André Klippenberg Grindheim, Tomoe Zenimoto Hvas 
 
Resultater (semifinaler og finaler)  

Utøver Øvelse 
Tid i 

finale/semi 
Plassering 

Merknad 

Tomoe Zenimoto Hvas 100m butterfly 57,64 12  

Truls Wigdel 200m fri 1.52,99 7  

Malene Rypestøl 200m fri 2.07,43 7  

Tomoe Zenimoto Hvas 200 IM 2.09,19 8  

Truls Wigdel 400m fri 3.57,38 5  

Malene Rypestøl 100m fri 58,38 5  

André Klippenberg Grindheim 100m bryst 1.05,05 8  

Norge – mixed 4x100m medley  8  

 
 
 
 

VM, Kazan (RUS) - 3.-9. august 2015 
Deltakere: Cecilie Waage Johannessen, Henrik Christiansen, Lavrans Solli 
 
Resultater (semifinaler)  

Utøver Øvelse 
Tid i 

finale/semi 
Plassering 

Merknad 

Henrik Christiansen 800m fri 7.45,66 5  

Lavrans Solli 50m rygg 24,84 6  

 
 
 
 

EM kortbane, Netanya (ISL) - 2.-6. desember 2015 
Deltakere: Henrik Christiansen, Lavrans Solli, Markus Lie, Erik Årsland Gidskehaug,  
Sindri Thor Jakobsson, Cecilie Waage Johannessen, Monica Waage Johannessen, Sverre 
Næss 
 



Svømmetinget 2016 – Tingdokument 01.04.2016 - side 29 

Resultater (semifinaler og finaler)  

Utøver Øvelse 
Tid i 

finale/semi 
Plassering 

Merknad 

Lavrans Solli 50m rygg 23,83 9  

Markus Lie 100m IM 53,85 15  

Sindri Jakobsson 50m fly 23,59 16  

Henrik Christiansen 1500m fri 14.23,60 3 Bronse! 

Cecilie W. Johannessen 100m fri 53,90 11  

Monica W. Johannessen 50m fly 26,20 13  

Sindri Jakobsson 100m fly 51,71 15  

Henrik Christiansen 400m fri 3.37,26 4  

 
 
 
 

Nordisk Mesterskap (junior og senior), Bergen (NOR), 11.-13. desember 2015 
Deltakere: Marte Løvberg, Ariel Braathen, Hedda Øritsland, Aleksandra Røys Stranden,  
Celine Hilton, Maria Storstein, Camilla Rimmereide, Astrid Julie Halvorsen, Malene 
Rypestøl, Silje Poll Mikkelborg, Majken Smith, Sofie Reisænen, Maria T. Clausen, Emilie 
Nyenget Løvberg, Ingalill Urrang Naustvik, Stine Lise Grønvold Stenseth, Cecilie Waage 
Johannessen, Monica Waage Johannessen, Vegard Straume, Eivind Bjelland, Truls 
Wigdel, William Mikal Ruud, Tomoe Zenimoto Hvas, André Klippenberg Grindheim, 
Patrick Toth, Erik Årsland Gidskehaug, Armin Porobic, Markus Lie, Knut Oscar 
Skipperud, Håkon Wulf Haugen 
 
Resultater (medaljer)  

Utøver Øvelse 
Tid i 

finale/semi 
Plassering 

Merknad 

Marte Løvberg 200m fri 1.58,95 2 Jnr 

Stine Lise Stenseth 200m fri 1.59,59 3 Snr 

Markus Lie 200m fri 1.45,49 1 Snr 

Truls Wigdel 200m fri 1.47,13 2 Jnr 

Ingalill Urrang Naustvik 100m bryst 1.08,77 2 Snr 

Silje Poll Mikkelborg 100m bryst 1.08,59 1 Snr 

André Klippenberg Grindheim 100m bryst 1.01,90 2 Jnr 

Markus Lie 100m rygg 52,58 1 Snr 

Armin Porobic 100m rygg 53,08 2 Snr 

Monica W. Johannessen 50m fly 26,38 1  

Sofie Reisænen 200m IM 2.12,80 1 Snr 

Tomoe Zenimoto Hvas 200m IM 1.59,64 1 Jnr 

Majken Smith 800m fri 8.44,39 1 Snr 

Astrid Julie Halvorsen 800m fri 8.49,61 1 Jnr 

Maria Storstein 800m fri 9.03,21 3 Jnr 

Erik Årsland Gidskehaug 1500m fri 15.06,50 1 Snr 

Truls Wigdel 1500m fri 15.10,65 1 Jnr 

Ingalill Urrang Naustvik 50m bryst 31,65 2  

Cecilie W. Johannessen 100m fri 54,18 1 Snr 

Marte Løvberg 100m fri 55,84 3 Jnr 

Markus Lie 100m fri 48,86 1 Snr 

Håkon Wulf Haugen 100m fri 48,89 2 Snr 

Monica W. Johannessen 100m fly 58,85 2 Snr 

Astrid Julie Halvorsen 400m IM 4.49,22 2 Jnr 

Erik Årsland Gidskehaug 400m IM 4.20,21 1 Snr 

Tomoe Zenimoto Hvas 400m IM 4.16,91 1 Jnr 

Vegard Straume 400m IM 4.21,02 3 Jnr 
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Markus Lie 50m rygg 24,12 1  

Armin Porobic 50m rygg 25,10 3  

Monica W. Johannessen 50m fri 24,99 2  

Cecilie W. Johannessen 50m fri 25,09 3  

Håkon Wulf Haugen 50m fri 21,94 1  

Sofie Reisænen 200m bryst 2.27,75 2 Snr 

Ariel Braathen 200m bryst 2.28,47 1 Jnr 

André Klippenberg Grindheim 200m bryst 2.14,83 3 Jnr 

Majken Smith 400m fri 4.14,58 2 Snr 

Marte Løvberg 400m fri 4.13,27 3 Jnr 

Erik Årsland Gidskehaug 400m fri 3.49,23 3 Snr 

Truls Wigdel 400m fri 3.47,19 1 Jnr 

Eivind Bjelland 400m fri 3.50,90 3 Jnr 

Cecilie W. Johannessen 200m fly 2.13,33 3 Snr 

Astrid Julie Halvorsen 200m fly 2.16,79 3 Jnr 

Vegard Straume 200m fly 2.02,04 2 Jnr 

Norge – damer  
4x200m fri 8.01,10 1 

Johannessen, Clausen, 
Stenseth og Smith 

Norge – jenter 
4x200m fri 8.09,88 2 

Rimmereide, Løvberg, 
Stranden, Halvorsen 

Norge – menn 
4x200m fri 7.17,41 1 

Skipperud, Porobic, 
Gidskehaug, Lie 

Norge – gutter 
4x200m fri 7.23,80 2 

Ruud, Bjelland, Hvas og 
Wigdel 

Norge – damer  
4x100m fri 3.43,12 2 

Johannessen, Clausen, 
Stenseth og Nyenget 
Løvberg 

Norge – jenter 
4x100m fri 3.47,06 3 

Løvberg, Stranden, 
Rypestøl og Halvorsen 

Norge – menn 
4x100m fri 3.17,01 1 

Haugen, Skipperud, Porobic 
og Lie 

Norge – damer 
4x100m 
medley 4.03, 55 1 

Reisænen, Mikkelborg, 
Johannessen, Johannessen 

Norge – jenter 
4x100m 
medley 4.11,44 3 

Halvorsen, Braathen, 
Rimmereide, Løvberg 

Norge – mixed 
8x50m fri 3.11,40 3 

Lie, Johannessen, Løvberg, 
Porobic, Rypestøl, Hvas, 
Stranden og Haugen 
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Norske seniorrekorder satt i 2015 
 
 

 Navn Klubb Øvelse Tid Rekord Sted Dato 

1 Henrik Christiansen SSK Skjetten Sv. 800m fri 7.38,58 Kortbane Kristiansand 19.03.15 

2 
Monica W. 
Johannessen BSC 50m fri 24,87 Kortbane Kristiansand 19.03.15 

3 Lavrans Solli Bærumsvømmerne 200m rygg 1.55,85 Kortbane Kristiansand 20.03.15 

4 Lavrans Solli Bærumsvømmerne 200m rygg 1.55,16 Kortbane Kristiansand 20.03.15 

5 Henrik Christiansen SSK Skjetten Sv. 400m fri 3.41,81 Kortbane Kristiansand 20.03.15 

6 Henrik Christiansen SSK Skjetten Sv. 1500m fri 14.37,44 Kortbane Kristiansand 21.03.15 

7 Henrik Christiansen SSK Skjetten Sv. 400 IM 4.09,79 Kortbane Kristiansand 22.03.15 

8 
Cecilie W. 
Johannessen BSC 100m fri 55,50 Kortbane København 30.03.15 

9 
Cecilie W. 
Johannessen BSC 200m fri 1.59,42 Langbane Bergen 30.05.15 

10 
Cecilie W. 
Johannessen BSC 50m fri 25,45 Langbane Bergen 30.05.15 

11 
Cecilie W. 
Johannessen BSC 100m fri 55,48 Langbane Bergen 31.05.15 

12 Runar Borgen Tromsø SK 50m butterfly 24,21 Langbane Bergen 05.07.15 

13 Lavrans Solli Bærumsvømmerne 200m rygg 1.59,84 Langbane Bergen 05.07.15 

14 
Cecilie W. 
Johannessen BSC 50m fri 25,41 Langbane Bergen 05.07.15 

15 
Cecilie W. 
Johannessen BSC 100m fri 55,41 Langbane Bergen 07.07.15 

16 Lavrans Solli Bærumsvømmerne 100m rygg 54,57 Langbane Bergen 07.07.15 

18 Henrik Christiansen SSK Skjetten Sv. 400m fri 3.47,71 Langbane Kazan 02.08.15 

19 Henrik Christiansen SSK Skjetten Sv. 800m fri 7.49,70 Langbane Kazan 04.08.15 

20 Henrik Christiansen SSK Skjetten Sv. 800m fri 7.45,66 Langbane Kazan 05.08.15 

21 Lavrans Solli Bærumsvømmerne 200m rygg 1.59,23 Langbane Kazan 06.08.15 

22 Lavrans Solli Bærumsvømmerne 50m rygg 24,93 Langbane Kazan 08.08.15 

23 Henrik Christiansen SSK Skjetten Sv. 1500m fri 15.02,37 Langbane Kazan 08.08.15 

24 Henrik Christiansen SSK Skjetten Sv. 400IM 4.21,67 Langbane Kazan 09.08.15 

25 Lavrans Solli Bærumsvømmerne 50m rygg 24,84 Langbane Kazan 09.08.15 

26 Sindri T. Jakobsson Lambertseter SK 100m butterfly 51,99 Kortbane Netanya 02.12.15 

27 Sindri T. Jakobsson Lambertseter SK 100m butterfly 51,71 Kortbane Netanya 02.12.15 

28 Sindri T. Jakobsson Lambertseter SK 200IM 1.56,15 Kortbane Netanya 04.12.15 

29 Sindri T. Jakobsson Lambertseter SK 200m butterfly 1.55,18 Kortbane Netanya 06.12.15 

30 Sindri T. Jakobsson Lambertseter SK 200m butterfly 1.59,66 Langbane Amsterdam 13.12.15 

31 Henrik Christiansen SSK Skjetten Sv. 400m fri 3.40,32 Kortbane Netanya 02.12.15 

32 Henrik Christiansen SSK Skjetten Sv. 400m fri 3.37,26 Kortbane Netanya 03.12.15 

33 Henrik Christiansen SSK Skjetten Sv. 1500m fri 14.28,03 Kortbane Netanya 04.12.15 

34 Henrik Christiansen SSK Skjetten Sv. 1500m fri 14.23,60 Kortbane Netanya 04.12.15 

35 Henrik Christiansen SSK Skjetten Sv. 800m fri 7.36,06 Kortbane Netanya 04.12.15 

36 Markus Lie Bergensvømmerne 100m IM 53,56 Kortbane Netanya 05.12.15 
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UTVALG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
 

 
 
Medlemmer i tingperioden: 
Line Møllerop, leder 
Trude Halvorsen, Klubbveileder 
Morten Eklund, landslagstrener funksjonshemmede 
Kristin Homb, NSF Administrasjon 
 
Antall møter i perioden: 
2013: 2 
2014: 3 
2015: 1 
2016: 1 
 
 
Tidligere Integreringsutvalget, fikk i denne tingperioden nytt navn: Utvalg 
Funksjonshemmede. Norges Idrettsforbund hadde ingen innvendinger mot dette navnet.  
 
Med dette ble også arbeidsområdet avgrenset til gjelde mennesker med 
funksjonsnedsettelser.   
 
Utvalg funksjonshemmede har i tingperioden 2013-2016 hatt følgende mandat: 

 Utvalget skal bestå av representant(er) fra Forbundsstyret og personer fra ulike 
organisasjonsledd.  

 Utvalget rapporterer til Forbundsstyret via generalsekretæren, men kan behandle 
saker som er oversendt fra Forbundsstyret, NSFs generalsekretær, samt egne 
initierte saker.  

 Utvalgets hovedoppgave er å komme med råd og innspill til forbundsstyret på 
spørsmål som omhandler politiske saker for mennesker med funksjonsnedsettelser i 
tråd med vedtatt mandat.  

 Utvalget for funksjonshemmede skal arbeide hovedsakelig med alt fra rekruttering 
og hele veien opp til toppidrett for funksjonshemmede i norsk svømming.  

 Utvalget skal stimulere og legge til rette for at denne satsingen følges opp i alle 
norske svømmeklubber gjennom da spesielt kompetanseutvikling, samlinger, 
økonomiske tilskudd og klubbutvikling.  

 Utvalget skal holde oppsyn med og kvalitetssikre at funksjonshemmede får et 
tilstrekkelig godt tilbud i norsk svømming.  

 Utvalget skal i samarbeid med NSFs administrasjon arbeide med å fremskaffe best 
mulig faktagrunnlag, som bakgrunn for egne og styrets vurderinger.  

 Det forutsettes et nært samarbeid med NSFs administrasjon, som også stiller med 
sekretær til utvalget. 

 
 
I Virksomhetsplanen, som ble vedtatt på Tinget i Svolvær 2013, ble følgende vedtatt som 
Hovedmål for norsk svømming:  

- Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker 
gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov.  

 
Videre heter det: …… «NSFs øverste prioritet er at klubbene får best mulig vilkår til å drive 
svømmeaktiviteter for alle grupper i alle aldre, herunder også med fokus på svømmingens 
fortrinn i forhold til inkludering av grupper med behov for spesiell tilrettelegging.  
 
Utvalget har også hatt en egen Handlingsplan det har vært jobbet ut i fra. I 
Handlingsplanen var følgende hovedområder satt opp: 
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1. Fokus på inkluderingsarbeid i svømmeklubbene 
2. Fokus på kompetanse om svømming for funksjonshemmede 
3. Rekrutterings- og lavterskeltilbud 
4. Toppidretten  
5. Tilbud til mennesker med utviklingshemming 

 
1. Fokus på inkluderingsarbeid i svømmeklubbene 

a. Tilskudd 
På hjemmesiden er det informasjon om tilskuddsordninger. Det kan søkes 
om tilskudd til tilrettelegging for kurs og trening og generelt til tiltak som 
bidrar til økt aktivitet for målgruppen. Kun 4 klubber søkte om tilskudd i 
tingperioden.   

b. Ny brosjyre om inkludering 
Vinteren 2015 ble det laget en ny brosjyre om inkludering av 
funksjonshemmede, ”Frihet i vann for alle”.  Denne deles bl.a. ut på 
aktuelle konferanser, er tilgjengelig på sentere/sykehus som f.eks. 
Beitostølen og Valnesfjord og den distribueres ut via NIF sine regionale 
fagkonsulenter. 

c. Informasjon og oppfølging av klubber 
I den grad det er behov og etterspørsel, bidrar NSF eller NIF sine regionale 
fagkonsulenter med hjelp med å finne klubb til nye potensielle utøver. Det 
er en økende etterspørsel etter tilbud, noe kurs, men særlig trening. I den 
sammenheng oppfordres alle klubber til å ha synlig noe om tilbud til 
funksjonshemmede på hjemmesiden sin. Dette kan være tilbud de har – eller 
de har muligheten til å gi.  
Det gis også hjelp til klubber som trenger hjelp til oppstart eller utvikling av 
tilbud samt en stadig økende etterspørsel etter informasjon om og 
muligheten for klassifisering.  

d. Klassifisering 
Tidligere måtte all klassifisering av bevegelseshemmede foregå på stevne. 
Dette er det endret på og nå er tilbud om klassifisering er en fast del av 
Åpen Samling i november/desember hvert år.  Ca 20 svømmere har blitt 
klassifisert i løpet av tingperioden.  

e. Åpen samling 
Hvert år siden 2009, har Svømmeforbundet arrangert Åpen samling der unge 
funksjonshemmede svømmere får trene sammen med landslag 
funksjonshemmede. For hvert år har det blitt flere utøvere, i 2015 var det 
med totalt 24 svømmere fra 18 klubber.  
 

2. Fokus på kompetanse om svømming for funksjonshemmede 
a. Instruktørkurs funksjonshemmede og etterutdanningsmodul 

Fra 2013 til januar 2016 har det vært gjennomført 11 dagskurs, med til 
sammen a 150 deltakere. Deltakere på kurs er i hovedsak instruktører i 
klubben, men også fysioterapeuter utgjør mange av deltakerne.  
I 2015 ble det utviklet en etterutdanningsmodul for diagnosene 
Asberger/Autisme, Tourettes og Downs. Dette er en modul som kan 
gjennomføres i egen klubb. Den var også tema på Impulsuka i 2015.  

b. Trenerkompetanse via Åpne samlinger 
Deltakere på Åpen samling skal ha med egen trener. Dette for å gi de gode 
råd og tips til trening, både på land og i vann.  
Klubbtrenere til utøvere på landslaget inviteres med på samlinger og 
mesterskap for å gi de erfaring og kompetansen. 

c. Modul om trening av funksjonshemmede inn i Trenerløypa 
I Trenerløypa er det nå egne moduler om funksjonshemmede på Trener 1 og 
Trener 2. På Trener 1 er den en generell del om idrett for 
funksjonshemmede (nettbasert, utarbeidet av NIF), samt en del om 
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tilrettelegging (utarbeidet av NSF). På Trener 2 er det en egen del om 
klassifisering i svømming. 
 

3. Tilbud til utviklingshemmede 
a. Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede 

Etter Landsstevnet i svømming i 2013, ble det jobbet fram en endring av 
strukturen på Landsstevnet. Fram til og med 2013 var det et eget stevne for 
rekruttklassen i forkant av det approberte stevnet og gjorde at 
rekruttklassen ikke fikk den oppmerksomheten den fortjener. Fra og med 
2014 har derfor rekruttklassen vært en del av selve Landsstevnet. 
Strukturendringen har vært vellykket vil bli opprettholdt. Det skal være ett 
stevne for alle, uavhengig av hvor fort en svømmer.  
I 2014 ble det satt ny deltakerrekord med 74 deltakere fra 18 klubber.  
  

b. Special Olympics  
Special Olympics Europeiske sommerleker ble arrangert i Belgia i 2014. 
Norge hadde med 4 svømmere som til sammen kom hjem med 4 gull og en 
sølvmedalje. De norske svømmerne var Arja Johansen, Rona Hjelmstad, 
Adam Ismael Wenham og Marcus Haus.  
I 2015 ble Norges Idrettsforbund formelt sett godkjent som Special 
Olympics-organisasjon med det overordnede ansvaret for idrett for 
utviklingshemmede. Med dette har de også signalisert en økt satsing på 
idrett for denne målgruppen. Verdenslekene i Los Angeles ble det første 
arrangementet NIF var involvert i og de klarte å skape mye god 
oppmerksomhet for våre utøvere. 3 svømmere var med til Los Angeles og 
det ble til sammen 1 gull og 4 sølvmedaljer til  Arja Johansen, Rona 
Hjelmstad og Marcus Haus.  
 

4. Høyt nivå på toppidretten 
a. Landslag funksjonshemmede har, under ledelse av Morten Eklund, fortsetter 

å hevde seg internasjonalt. I løpet av siste tingperiode har de til sammen 
tatt 24 medaljer (VM 2013, EM 2014, VM 2015). Se for øvrig egen rapport fra 
landslaget.  
 

5. Klassifisering 
a. Klassifisering av nye utøvere 

Klassifisering av bevegelseshemmede gjennomføres fast på Åpen samling. Ut 
over dette etter behov. Ca 20 nye utøvere er klassifisert i løpet av perioden, 
8 har fått internasjonal klasse.  

b. Internasjonal klassifisør 
NSF har to egne klassifisører for de fysiske klasser. Ingrid Ravnan er 
internasjonal klassifisør.  
Når det gjelder utviklingshemmede, synshemmede og hørselshemmede, 
støtter NSF seg på klassifisører og ressurser via NIF.  

  
 
Det er utarbeidet en egen oversikt og rapport for landslaget. 
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Landslag funksjonshemmede 2013-2015 
 

 

 

Aktivitetsplan 2013 
 

Måned Periode Aktivitet Sted Merknad 

Januar     

     

Februar 11.-25.feb Samling Fort Lauderdale, Florida Landslag 

     

Mars 8.-10.mar Danish Open Esbjerg Landslag og inviterte 

 14.-17.mar NM, kortbane Stavanger Klubbregi 

     

April 24.04.-11.05. Høydeleir Sierra Nevada Landslag 

     

Mai 23.-25.mai German Open Berlin Landslag 

     

Juni  Klubbaktiviteter   

     

Juli 4.-7.juli NM, langbane Kristiansand Klubbregi 

 22.-26.juli VM-samling  VM-kvalifiserte 

     

August 1.-15.aug VM-samling Florida VM-kvalifiserte 

 12.-18.aug VM, langbane Montreal, Canada VM-kvalifiserte 

     

September 13.-20.sep Oppstartsleir Kypros Landslag 

     

Oktober     

     

November 2.-3. nov Nordisk Mesterskap Stockholm Landslag og inviterte  

     

Desember 
6.-8. des Åpen samling Oslo 

Landslag + åpen for 
alle 
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Resultater i internasjonale mesterskap 2013 
 

VM Langbane 12.-18. august – Montreal, Canada 
Deltakere: Sarah Louise Rung, Mina Marie Heyerdahl Klausen, Ingrid Djupskås, Ragna 
Forså 
 
Ca 600 svømmere fra 60 nasjoner deltok i det første store mesterskapet etter Paralympics i London i 
2012. Sarah Louise Rung var utpekt som en av de store favorittene på forhånd – og hun gjennomført 
det beste VM av en norsk svømmer siden 1994. Med 4 gull og 1 bronse på fem starter er hun nå oppe 
i 22 mesterskapsmedaljer totalt, hvorav 12 av dem av edleste valør. Ingrid Djupskås svømte seg til 2 
finaler (200 IM og 100 bryst). To finaler ble det også på Mina Marie Heyerdahl Klausen, på 100 rygg 
satte hun en solid personlig rekord og ble nr 4, mens det ble en 5. Plass på 100 m bryst.  
Vår VM-debutant, Ragna Forså klarte å svømme seg til 2 finaler (400 fri og 100 butterfly). 
 
 
Resultater (finaler) 

Utøver Øvelse Klasse Tid  Plassering Merknad 

Sarah Louise Rung 50 butterfly S5 43,74 1  

 100 bryst SB4 1.45,86 1  

 200 fri S5 2.50,57 1  

 100 fri S5 1.23,66 3  

 200 IM S5 3.20,44 1  

Mina Marie Heyerdahl Klausen 100 bryst SB7 1.51,80 5  

 100 rygg S7 1.30,83 5  

Ingrid Djupskås 100 bryst SB7 1.53,99 6  

 200 IM SM8 3.33,17 8  

Ragna Forså 100 butterfly S13 1.38,25 8  

 400 fri S13 6.04,37 6  
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Aktivitetsplan 2014 
 

Måned  Periode  Aktivitet Sted  Merknad 

Januar 14.-21. Samling  Fuerteventura Landslag 

     

Februar 15.02-01.03 Samling  Tenerife Landslag 

     

Mars 7.-9. Danish Open Esbjerg Landslag og inviterte 

     

April 3.-6. NM kortbane Stavanger Klubbaktivitet 

 24.-27. German Open Berlin Landslag og inviterte 

     

Mai 6.-13. Samling Mallorca Landslag 

     

Juni   Klubbaktivitet   

     

Juli 17.-20. NM langbane Drammen Klubbaktivitet 

 21.-24. EM-leir Drammen EM-kvalifiserte 

 28.07-01.8 EM-leir Mallorca EM-kvalifiserte 

     

August 4.-10. EM langbane Eindhoven, Nederland EM-kvalifiserte 

     

September     

     

Oktober 10.-24 Oppstartsleir Kypros Landslag 

     

November     

     

Desember 5.-7 Åpen samling Oslo Landslag + åpen for alle 

 
 

Resultater internasjonale mesterskap 2014 
 

EM Langbane 4.-10. august – Eindhoven, Nederland 
Deltakere: Sarah Louise Rung, Mina Marie Heyerdahl Klausen, Ingrid Djupskås, Ragna 
Forså, Sara Josefine Hanssen, Ingrid Thunem, Marte Heggertveit, Ingvild Bye, Andreas 
Bjørnstad 
 
EM 2014 er det beste mesterskap noensinne i nåværende konkurranseform. Norge stilte med en 
rekordstor tropp, 9 utøvere som til sammen tok hele 12 medaljer (4 gull, 5 sølv og 3 bronse). 6 av 
de 9 utøverne tok en eller flere medaljer og 5 av utøverne var debutanter. Totalt 375 utøvere fra 36 
nasjoner var med på EM. For første gang i historien stilte vi med stafettlag. Jentene stilte i både 
4x50 fri og 4x50 medley – det ble sølv på begge stafettene.  
 
Resultater (finaler) 

Utøver Øvelse Klasse Tid  Plassering Merknad 

Sarah Louise Rung 100 bryst SB4 1.44,64 1  

 100 fri S5 1.22,82 2  

 50 fly S5 43,43 1  

 200 IM SM5 3.25,27 1  

 200 fri S5 2.53,75 1  

 50 rygg S5 46,50 2  

Mina Marie Heyerdahl 
Klausen 200 IM 

SM7 
3.37,41 3  

 100 rygg S7 1.32,74 3  

 100 bryst SB7 1.53,24 4  

Ingrid Djupskås 200 IM SM8 3.29,64 5  

 100 bryst SB7 1.55,70 5  
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Ragna Forså 100 rygg S13 1.32,19 7  

Sarah Josefine Hanssen 50 fly S6 53,94 7  

 100 bryst SB5 2.10,35 8  

 100 rygg S6 1.44,16 6  

Ingvild Bye 100 bryst SB13 1.27,81 5 Norsk rekord 

 200 IM SM13 2.50,54 5 Norsk rekord 

 400 fri S13 5.21,05 6 Norsk rekord 

Marte Heggertveit 400 fri S9 5.33,91 1  

Ingrid Thunem 
100 fri 

S1 
1.56.10 7 

Klasse S1-S4 slått 
sammen, V-rekord i S1 

 
50 fri 

S1 
53,94 7 

Klasse S1-S4 slått 
sammen, V-rekord i S1 

 100 rygg S1 2.27,94 3  

 50 rygg S1 1.10,48 4  

Andreas Bjørnstad 400 fri S7 3.59,76 2 Norsk rekord 

 100 bryst SB6 1.30,32 4 Norsk rekord 

 200 IM SM7 2.53,35 4 Norsk rekord 

      

Stafett damer, 20 poeng 
5x50 fri 

 
 2 

Første gang Norge tar 
stafett-medalje 

Stafett damer, 20 poeng 4x50 IM   2  
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Aktivitetsplan 2015 
 

Måned  Periode Aktivitet  Sted  Merknad 

Januar 22.-23 Samling-Skagerak 
swim 

Kristiansand ”Morgendagens 
utøvere” 

     

Februar 13.02-1.03
  

Samling Tenerife Elite, utfordrer  

     

Mars  6.-8 Danish Open Esbgjerg Landslag og 
inviterte 

 22.-25 NM, kortbane Drammen Klubbregi 

 27.-29 British Open Glasgow Landslag og 
inviterte 

     

April/mai 24.04.-16.05 Høydeleir Sierra Nevada Elite og utfordrer 

     

Juni 4.-5. Samling Aquarama 
Open 

Kristiansand ”Morgendagens 
utøvere” 

  Klubbaktivitet   

     

Juli 74.-7 NM, Langbane Bergen Klubbregi 

 7.-10 VM-leir Bergen VM-kvalifiserte 

 13.-19. VM langbane Glasgow VM-kvalifiserte 

     

August     

     

September 19.-27 Oppstartssamling Kypros Landslag 

     

Oktober 3.-4 Nordisk Mesterskap Bergen Landslag og 
inviterte 

 19.-20. Storsamling Rio Gardermoen PL-aktuelle 

 21.10-11.11 OLT høydeleir Sierra Nevada PL-aktuelle 

     

November     

     

Desember 4.-6 Åpen samling Bergen Landslag + åpen 
for alle 
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Resultater internasjonale mesterskap 2015 
 

 

VM langbane 13.-19.juli, Glasgow, Skottland 
Deltakere: Sarah Louise Rung, Mina Marie Heyerdahl Klausen, Ingrid Thunem, Andreas 
Bjørnstad, Adam Ismael Wenham 
 
Med total 9 medaljer, ble dette et av de beste VM noen gang for Norge – og i et VM som er et av de 
største som noen gang er arrangert, med nærere 600 deltakere fra ca 70 nasjoner Sarah Louise Rung 
er igjen vår beste svømmer og det ble hele 4 gull, en sølv og en bronse. Totalt har hun nå vunnet 36 
mesterskapsmedaljer (21 gull) siden hun debuterte i 2009!  
 
Norge hadde med 3 VM-debutanter til VM. Andreas Bjørnstad fra Drammen svømte inn til sølv på 400 
m fri noe som også sikret plass i Paralympics i Rio. Det ble to bronsemedaljer på Tromsøsvømmer 
Ingrid Thunem, mens Adam Ismael Wenham, også fra Tromsø VM-debuterte med en 7. plass i finalen 
på 100 m bryst. Mina Marie Heyerdahl Klausen svømte 3 øvelser i VM og det ble finaler.   
 
Resultater (finale)  

Utøver Øvelse Klasse Tid  Plassering Merknad 

Sarah Louise Rung 50 rygg S5 46,96 3  

 200 fri S5 2.53.20 1 Ubeseiret siden 2010 

 50 fly S5 43,80 1  

 100 bryst SB5 1.44,83 1  

 200 IM SM5 3.19,83 1  

 100 fri S5 1.22,84 2  

Mina Marie Heyerdahl 
Klausen 100 bryst 

SB7 
1.49,39 6  

 200 IM SM7 3.29,85 8  

 100 rygg S7 1.22,84 7  

Ingrid Thunem 100 rygg S1 2.37,52 3  

 50 rygg S1 1.15,14 3  

Andreas Bjørnstad 100 bryst SB6 1.28,04 4  

 400 fri S7 4.58,60 2  

Adam Ismael Wenham 100 bryst SB14 1.12,46 7  

 
 
 

Nordisk mesterskap, 3.-4. oktober, Bergen 
Deltakere landslag: Sarah Louise Rung, Mina Marie Heyerdahl Klausen, Marte Heggertveit, 
Andreas Bjørnstad, Adam Ismael Wenham 
Deltakere invitert med: Sara Josefine Hansen, Ragna Forså, Arja Helene Johansen, 
Kristoffer Voldengen Hansen, Fredrik Hårsaker, Marcus Haus 

 
Det er første gang Norge arrangerer Nordisk Mesterskap for funksjonshemmede. I tillegg til våre 
landslagssvømmere, var flere unge lovende svømmere invitert med til å være med for å få prøve seg 
mot de beste i Norden, samt at to av medaljevinnerne fra sommerens Special Olympics 
Verdensleker var med. fra Adam Ismael Wenham utmerket seg med hele 9 medaljer (6 gull, 2 sølv 
og 1 bronse) og 3 norske rekorder. Norge ble neste beste nasjon etter Sverige med medaljerekken 
12-9-6.   
 

Utøver Øvelse Klasse Tid  Plassering Merknad 

Sarah Louise Rung 200 fri S5 2.59,67 1  

 100 fri S5 1.25,21 4  

 50 bryst SB4 49,27 1  

 100 rygg S5 1.37,67 1  

 50 fri S5 43,16 4  

 100 bryst SB4 1.46,29 1  
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Mina Marie Heyerdahl Klausen 50 rygg S7 45,79 3  

 50 bryst SB7 51,03 2  

 100 rygg S7 1.38,03 2  

Marte Heggertveit 400 fri S9 5.29,87 4  

 100 fri S9 1.14,93 5  

 50 fly S9 39,57 3  

 50 fri S9 34,58 4  

Sara Josefine Hanssen 50 rygg S6 51,21 4  

 50 bryst SB5 1.00,19 3  

 100 rygg S6 1.50,37 6  

 100 bryst SB5 2.16,76 4  

Ragna Forså 100 fly S13 1.29,60 1  

 100 rygg S13 1.31,28 5  

 50 fly S13 36,88 2  

Arja Helene Johansen 200 fri S14 3.56,93 5  

 50 bryst SB14 59,06 4  

 100 bryst SB14 2.13,52 6  

Andreas Bjørnstad 400 fri S7 5.16,17 2  

 50 bryst SB6 41,51 3  

 50 fly S7 37,91 4  

 200 IM SM7 3.01,35 2  

 100 bryst SB6 1.31,27 3  

Adam Ismael Wenham 200 fri S14 2.09,61 1  

 50 rygg S14 35,12 1  

 100 fly S14 1.10,65 1  

 100 fri S14 59,82 1  

 50 bryst SB14 33,70 2  

 50 fly S14 33,10 3  

 50 fri S14 27,48 1  

 200 IM SM14 2.26,28 1  

 100 bryst SB14 1.13,08 2  

Kristoffer Voldengen Hansen 50 rygg S10 35,56 2  

 100 fri S10 1.07,44 7  

 50 fly S10 34,99 6  

 50 fri S10 30,45 6  

 100 bryst SB9 1.38,07 6  

Fredrik Hårsaker 400 fri S6 7.45,98 8  

Marcus Haus 200 fri S14 2.45,51 6  

 200 IM SM14 3.04,34 6  
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HEDERSTEGNKOMITEEN 
 
 

Utvalget har i tingperioden bestått av: 
 
Bjørn Gran, leder 
Lars Krogh, medlem 
Paul Nestaas, medlem 
 
Utvalget har i tingperioden hatt fire møter, telefonkontakt, samt bruk av e-post. 
 
Etter søknader har utvalget gitt innstillinger til forbundsstyret på kandidater til forbundets 
hederstegn. 
 
Det vises til liste fra Forbundsstyret over tildelte utmerkelser. 
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SVØMMEUTVALGET 
 
 
Svømmeutvalget (SvU) har i tingperioden bestått av: 
 
Leder: Janne Gro Rasmussen, Arna SLK 
Nestleder: Toralf Westermoen, Mandal SK 
Medlem: Kjersti Arefjord, NTNUI svømming 
Varamedlem: Jan Kjensli, SSK Skjetten Svømming (fra april 2013 til august 2013) 
Varamedlem: Tommy Kvilvang, Kongstensvømmerne (fra november 2013) 
 
På grunn av at Jan Kjensli ble ansatt i NSF og ikke kunne fortsette i sitt verv, ble Tommy 
Kvilhaug tatt inn som nytt varamedlem.  
 
Svu vil takke FS, andre utvalg, svømmeklubbene og administrasjonen for et godt 
samarbeide i perioden.  
 
Svømmeutvalget har i tingperioden hatt følgende rammebetingelser:  
 
Svømmepolitisk dokument, vedtatt på Svømmetinget i Svolvær 2013. 
 
Mandat for svømmeutvalget: 

 
L22 C: Utvalgene er rådgivende organer for forbundsstyret i særskilte oppgaver som er 
pålagt det enkelte utvalg: enten ifølge lov eller vedtak. 
 
Følgende oppgaver er delegert av forbundsstyret for tingperioden 2013-2016  

 
 Arrangement  

Tildeling og kontraktsutsendelse i forbindelse med NSF sine mesterskap og 
mønstringer.  
Teknisk delegat (TD) ved Norske mesterskap, ÅM og LÅMØ. TD sitter som medlem av 
jury under mesterskap.  
Ansvaret som delegeres er teknisk arbeid som NSF har ansvar for i forbindelse med 
ovennevnte arrangement bortsett fra: 

- Oppfølging NSF sine sponsorer, dvs. saker med eksklusivitet og rettigheter  

- Alt i forbindelse med resultatservice.  

- Kvalitetssikring av innbydelser 

 Konkurransestruktur 
- Terminliste. 
- Evaluere og eventuelt foreslå forbedring av dagens struktur 
- Jobbe for maksimal deltagelse på LÅMØ i samtlige landsdeler  
  
 Klubbene/kretsene  
- Råd og veiledning i forhold til arrangement og konkurransestruktur 
- Samarbeide med dommerutvalget for å rekruttere og beholde dommere. 

 
 Høringsinstans for forbundsstyre og sportslig ledelse 

 
 
Oppsummering noen utvalgte saker i perioden 
 
SvU har tatt opp saker som har hatt betydning for utviklingen av svømmeidretten i Norge, 
med særlig fokus på tilrettelegging for juniorer og rekrutteringsgrupper på nasjonalt nivå. 
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SvU har i hele perioden tildelt mesterskap, samt godkjent og utarbeidet krav til nasjonale 
mesterskap.  
 
Vi har hatt noe utskiftning av varamedlem, i denne perioden. Vi fikk tillatelse fra tinget til 
å ta inn en varamedlem i SvU. Vi fikk inn Jan Kjensli, Skjetten Svømming i mai 2013, han 
ble ansatt av NSF og måtte derfor si fra seg sitt verv i SvU. I november 2013 fikk vi inn 
Tommy Kvilvang, Kongstensvømmerne. I tillegg hadde Kjersti Arefjord fødselspermisjon fra 
januar til juni 2014.  
 
Den største utfordringen i perioden har vært å få søkere til våre mesterskap og 
mønstringer. Forventinger til fasilitetene er endret, det har blitt færre anlegg som svarer 
til miljøets forventninger. Vi har jobbet aktivt med å finne nye arrangører og bedt disse 
om å søke. Vi har vært proaktive og sjekket i miljøet for å finne egnede basseng. Vi har 
iverksatt flere tiltak for å gjøre det mer interessant å være arrangør.  
 
 
Veiledningshefter 
Vi har laget flere veiledningshefter i perioden. Hefter for klubbstevne, mesterskap og 
mønstringer samt approberte stevner er utviklet. Dette skal være levende dokumenter som 
tar for seg spesifikasjoner og disse blir forløpene oppdatert på svomming.no. 
 
 
Endringer i struktur 
I tingperioden har Svømmeutvalget utført forandringer på hvordan mesterskap og 
mønstringer gjennomføres. For LÅMØ er det gitt tillatelse til å bruke 8 baner der dette er 
mulig, vi har også gjort forandringer i øvelsesrekkefølgen for å forkorte øktene. Det er også 
gjort forandringer i øvelsesoppsettet i NM senior kortbane for å få inn mix stafetter. For å 
få dette til måtte vi gjøre forandringer i rekkefølgen på alle øvelsene.  
Fra 2014 har vi lagt om prosedyrene for når NM krav offentligjøres. Kravene for kommende 
sesong skal publiseres på svomming.no senest 10. mai. 
Fra 2015 har SvU innført utdeling av plakett til teknisk arrangør av mesterskap i stedet for 
diplom.   
 
 
Callroom  
Vi har sett et økende behov for å innføre callroom for å gi utøverne like forutsetninger 
samt å forbedrede utøverne for større internasjonale stevner og mesterskap hvor callroom 
er obligatorisk. 
SvU satt opp callrom på norske mesterskap som et prøveforsøk. Dette har gitt like 
forutsetninger for svømmerne og det har fungert bra i praksis. SvU har sendt over 
lovendringer til LU hvor callroom blir obligatorisk på norske mesterskap og internasjonale 
stevner som står på FINAs terminliste. Dette skal behandles på svømmetinget 2016.      
  
 
Oppmåling av basseng  
SvU ønsker å forsikre seg om at bassengene har et godkjent målebrev før tildeling. Det er 
nå et krav at søkerne må legge ved målebrev av basseng sammen med kontrakten.   
 
 
Premiering Årsklassemesterskapet  
På svømmetinget i Svolvær ble det vedtatt at det skulle være premie til 1.-3. plass for 
hver øvelse i ÅM. Svømmeutvalget vedtok at det skal gis en pin som premie, og vi var med 
å designe motivet. En pin vil kunne motivere utøvere til å delta selv om de føler at de er 
svake i en del øvelser. Det vil også kunne fremme bredden i konkurransen, og motivere 
flere til å delta. 
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ÅM Rekorder 
ÅM-rekorder for de eldste klassene manglet per april 2014, og innen utgangen av 2014 ble 
rekorder for alle årsklassene i ÅM synliggjort.  
  
Presisering til barneidrettsbestemmelsene 
På Idrettstinget i juni 2015 ble det vedtatt reviderte barneidrettsbestemmelser for NIF, og 
som en konsekvens av dette har også NSF revidert sine barneidrettsbestemmelser slik at 
disse er i overensstemmelse med de som ble vedtatt på idrettstinget. Svømmeutvalget har 
kommet med innspill til en revidert GE 18, tilpasset svømming og definert begrepene lokalt 
og regionalt. De nye reglene sier "Utøvere kan delta i lokale konkurranser fra det året de 
fyller 6 år, først og fremst i egen klubb". Dersom de minste barna fra 6 år skal konkurrere, 
bør dette skje i omgivelser der de er trygge. Svømmeutvalget har vurdert og konkludert 
med at følgende avgrensninger bør gjelde: 
Lokalt fra 6 år: Egen by. 
Lokalt fra 8 år: Egen krets og nabokommuner 
Regionalt: Eget LÅMØ-område og nabokretser.  
 
 
Kompetansehelga 
Vi skal ha et eget arrangementskurs under kompetansehelgen april 2016. Dette gjør vi for å 
heve kvaliteten på stevner. Vi vil tilby hjelp og utvikle klubbenes stevnekomiteer. Målet er 
kompetanseheving og å senke terskelen for å søke om å arrangere mesterskap og 
mønstringer.  
 
  
NSF arrangement i tingperioden 

 
2013 
Landsdelårsklassemønstring (LÅMØ) 8.-10.2.2013 
Nord: Tromsø Svømmeklubb 
Vest: Rogaland Svømmekrets 
Midt: Trondhjems Svømme og Livredningsklubb 
Øst: Lørenskog og Rælingen Kappsvømmingsklubb 

Sør: Lillesand Svømmeklubb 
 
NM kortbane for senior og funksjonshemmede  
Stavanger Svømme Club i Stavanger svømmehall, 14.-17.3.2013 
 
Årsklassemesterskap (ÅM)   
Fauske Svømmeklubb i Fauske svømmehall, 5.-7.4.2013 
 
NM langbane for senior, junior og funksjonshemmede,  
Kristiansand Svømmeallianse i Aquarama, 4.-7.7.2013 
 
NM/UM kortbane junior  
Asker Svømmeklubb i Risenga svømmehall, 14.-17.11.2013 
 
 
 
2014 
Landsdelårsklassemønstring (LÅMØ) 7.-9.2.2014 
Nord: Alta Svømmeklubb 
Vest: Førde I.L. symjing 
Midt: Namsos Svømmeklubb 
Øst: Oslo Idrettslag  
Sør: Sandefjord Svømmeklubb 
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NM kortbane for senior og funksjonshemmede  
Madla Svømmeklubb i Stavanger svømmehall, 3.-6.4.2014 

 

Årsklassemesterskap (ÅM) 

Rogaland Svømmekrets i Stavanger svømmehall, 25.-27.4.2014 

 

NM langbane for senior, junior og funksjonshemmede  

Drammen Svømmeklubb i Drammensbadet, 17.-20.7.2014 

 

NM/UM kortbane junior 

Bærumsvømmerne i Bærum svømmehall, 20.-23.11.2014 
 
 
2015 
Landsdelårsklassemønstring (LÅMØ) 6.-8.2.2015 
Nord: Sortland Svømmeklubb 

Vest: Bergen Svømme og Livredningsklubb 

Midt: Aalesund Svømmeklubb 

Øst: Kongstensvømmerne 

Sør: Mandal Svømmeklubb 
 
NM kortbane for senior og funksjonshemmede  
Vågsbygd Svømme- og Livredningsklubb og Varodd Svømmeklubb i Aquarama, 19.-22.3.2015 

Årsklassemesterskap (ÅM) 

Lambertseter Svømmeklubb i Lambertseter svømmehall, 10.-12.4.2015 

 

NM langbane for senior, junior og funksjonshemmede  

Bergensklubbene i ADO-arena, 4.-7.7.2015 

 

Nordisk mesterskap for funksjonshemmede 

Norges Svømmeforbund, ADO-arena i Bergen, 3-4.10.2015 

 

NM/UM kortbane junior 

Alta Svømmeklubb i Alta svømmehall, 19.-22.11.2015 

 

Nordisk Mesterskap, 11.-13.12.2015 

Norges Svømmeforbund, ADO-arena i Bergen.  

 

 

2016 
Landsdelårsklassemønstring (LÅMØ) 5.-7.2.2016 
Nord: Harstad Svømmeklubb 
Vest: Rogaland Svømmekrets 
Midt: Levanger Svømme- og Livredningsklubb 
Øst: Sarpsborg Idrettslag 
Sør: Øvre Eiker Svømmeklubb 
 

NM kortbane for senior og funksjonshemmede  
Stavanger Svømme Club i Stavanger svømmehall, 10.-13.3.2016 
 

Årsklassemesterskap (ÅM) 

Mandal Svømmeklubb i Mandal svømmehall, 1.-3.4.2016 
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NM langbane for senior, junior og funksjonshemmede  

Kristiansand Svømmeallianse i Aquarama, 14.-17.7.2016 

 

NM/UM kortbane junior 

Bergensklubbene i ADO-arena, 17.-20.11.2016 

 

 

Tildelt 

2017 
Landsdelårsklassemønstring (LÅMØ). 10.- 12.2.2017 
Nord: Hammerfest Svømme- og Livredningsklubb 
Vest: Førde IL Symjing  
Øst: Lambertseter Svømmeklubb 
Sør: Sandefjord Svømmeklubb 
Midt: Aalesund Svømme- og Livredningsklubb  
 
NM kortbane for senior og funksjonshemmede 16. – 19.03.2017 
Arna SLK, Bergen Svømme Club, Bergen S-LK, Bergensvømmerne, Delfana, 
Vestkantsvømmerne og Åstveit SK  
  
Årsklassemesterskap (ÅM) 21. – 23.04.2017 
Levanger Svømme og Livredningsklubb 
 
NM langbane for senior, junior og funksjonshemmede 
MANGLER ARRANGØR  
 
NM/UM kortbane junior 16. – 19.11.2017 
Kristiansand Svømme Allianse (KSA) 
 

*Dato og kvalperioder for 2017 kommer så fort den internasjonale terminlisten er klar.  
 

 
Møter 
 
Antall møter:   Antall behandlede saker: 
2013 : 6   2013:   13 
2014:  8   2014:   17 
2015:  7   2015:   16 
2016 : 2   2016:     7 
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STUPUTVALGET 
 
 
Sammensetning og møteaktivitet 
På forbundstinget i 2013 ble følgende valgt til Stuputvalg, fram til april 2016 
Leder: Arne Tellefsen, Kristiansand Stupeklubb 
Nestleder: Titti Mjaaland Skår, Trondheim SLK 
Medlem: Helge Tuxen, Randabergstuperne (trakk seg desember 2015) 
 
Aktives representant: Anne Vilde Tuxen 
 
Stuputvalget har i perioden avholdt følgende møter: 

2013: 8 møter  
2014: 6 møter  
2015: 5 møter  

 
Representant fra FS har deltatt på møtene i STU etter behov.  
Arne Tellefsen er også representant I LEN`s tekniske komite og har informert fortløpende 
STU har også hatt møter etter behov med de som har ansvarsoppgaver for STU. 
 
 
Arbeidsplan 
STU har arbeidet etter handlingsplan for Stuputvalget 2013- 2016 
STU har i perioden hatt flere gode seniorstupere og det er også begynt å utvikle seg gode 
juniorstupere som allerede har gode resultater å vise til. 
 
 
Landslagene 
STU har i tingperioden arbeidet aktivt med landslaget for å bedre arbeidsvilkårene. 
Økonomien har vært en stor utfordring da vi har hatt mange utøvere som har gjort seg 
fortjent til støtte fra STU. 
Roy Terje Nygaard har tatt over som sjef for landslaget og det har blitt en fantastisk 
struktur etter at han tok over. Det har blitt flere samlinger for laget og informasjonene har 
blitt veldig bra. 
 
 
Konkurranseaktivitet landslaget 2013-2016 
 
 

2013 
 
 

Konkurranse: Landslag bestod av: Beste plassering / 
medaljer: 

Dresden Daniel Jensen – Spinn 
Filip Devor – Bærum 
Thelma Baatz – Kr. sand. 
Anne Vilde Tuxen – Randaberg 
Julie S. Thorsen – Bergen St. 

1 bronse 

Fina Grand Prix Rostock Daniel Jensen – Spinn 
Filip Devor - Bærum 

 

Fina Grand Prix Kazan Espen G. Bergslien – SSC 
Espen Valheim – Bergen St. 
Daniel Jensen – Spinn 

1 bronse 
4. pass 
3 semifinaleplasser 

Nordisk Kristiansand Anne Vilde Tuxen  
Daniel Jensen  

12 gull 
6 sølv 
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Daniel Nybro Sørensen 
Eirik Skarpeid 
Elise Haavik 
Emma Ravnås 
Espen Gilje Bergslien 
Espen Valheim  
Filip Julius Devor  
Henry Kristensen 
Julie Synnøve Thorsen 
Kirill De Klerk 
Serina Haldorsen 
Thelma Baatz Strandberg 

10 bronse 

EM junior Daniel Jensen – Spinn 
Filip Devor – Bærum 
Anne Vilde Tuxen – Randaberg 
Julie S. Thorsen – Bergen 
Thelma Baatz – Kr. sand. 

5. plass 
7 finale plasser 

EM senior Espen Valheim – Bergen 
Espen Bergslien – SSC 
Daniel Jensen – Spinn 

5. plass 
6 stk. finaleplasser 

VM Senior Espen Valheim – Bergen 
Espen Bergslien – SSC 
Daniel Jensen – Spinn 

13. plass 

 
 

2014 
 

Konkurranse: Landslag bestod av: Beste plassering / 
medaljer: 

Ungdoms OL Daniel Jensen - Spinn Gull 

Fina Grand Prix Bolzano Amund Gismervik – Pingvin 
Espen Valheim – Bergen 

3. plass. 
 

EM senior – Berlin Espen Valheim – Bergen 
Espen Bergslien - SSC 

13. plass 
 

EM junior Daniel Jensen – Spinn 
Filip J. Devor – Bærum 
Thelma Baatz – Kr. Sand 
Julie Thorsen – BSTK 
Anne Vilde Tuxen - Randaberg 

1 sølv 
3 bronse 

Nordisk Jønkøping Eirik Valheim – SSC 
Guro Trettenes – SSC 
Thelma Baatz – Kr. Sand 
Anne Vilde Tuxen – Randaberg 
Helle Tuxen – Randaberg 
Daniel Jensen – Spinn 
Filip Devor – Bærum 
Lina G. Lund – Bærum 
Elma G. Lund – Bærum 
Julie Thorsen – Bergen 
Emil Jakobsen – Kr. Sand 
Axel Nyborg – Bærum 
Amalie Kupka – BSTK 
Julie Thorsne – BSTK 
Linn Orderud – BSTK 
Serina Haldorsen – BSTK 
 

11 gull 
6 sølv 
13 bronse 
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2015 
 

Konkurranse: Landslag bestod av: Beste plassering / 
medaljer: 

Fina Grand Prix Madrid Espen Valheim – Bergen 
Filip Devor – Bærum 
Thelma Baatz – Kr. Sand 
Julie S. Thorsen – Bergen 
Espen Bergslien - SSC 

Sølv 
Bronse 
6. plass 

Fina Grand Prix Bolzano Espen Valheim – Bergen 
Filip Devor – Bærum 
Espen Bergslien - SSC 

4. plass 
5. plass 

EM senior Rostock Daniel Jensen - Spinn 
Espen Bergslien – SSC 
Anne Vilde Tuxen – Randaberg 
Thelma Baatz – Kr. Sand 

10. plass 

EM junior Helle Tuxen – Randaberg 6. plass 

Euro Games Anne Vilde Tuxen – Randaberg 
Julie Synnøve Thorsen – 
Bergen 

8. plass 

Fina Grand Prix Rostock Thelm Baatz – Kr. Sand 
Anne Vilde Tuxen – RS 
Daniel Jensen – Spinn 
Filip Devor – Bærum 
Espen Valheim - Bergen 

13. plass 

VM Senior Kazan Espen Valheim – Bergen 
Espen Bergslien – SSC 
Daniel Jensen – Spinn 
Filip Devor – Bærum 

18. plass 

Nordisk Norge Espen Valheim – BSTK 
Espen Bergslien – SSC 
Eirik Valheim – SSC 
Daniel Jensen – Spinn 
Filip Devor – Bærum 
Henry Kristiansen – Spinn 
Ulrik Evensen – Spinn 
Ravn Kamfjord – Bærum 
Emil Jakobsen – Kr. Sand 
Axel Nyborg – Bærum 
Anne Vilde Tuxen – Randaberg 
Helle Tuxen – Randaberg 
Julie S. Thorsen – Bergen 
Lina G. Lund – Bærum 
Elma G. Lund – Bærum 
Amalie Kupka – Bergen  
Serina Haldorsen – Bærum 
Agathe Engelstad – Bærum 
Sandra Staavi – Bærum 
Thelma Baatz – Kr. Sand 
 
 

7 gull 
6 sølv 
6 bronse 

 
 
STU er fornøyd med de utøverne vi har hatt på laget men rekrutteringen nedenifra kunne 
vært bedre. Vi er sårbare når noen av de etablerte forsvinner. 
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Internasjonale dommere og representanter 
FINA har begynt med et nytt system hvor man må sertifiseres hvert andre år. For å bli 
sertifisert må man gå en dommerskole med påfølgende teoretisk og praktisk eksamen. 
 
Følgende dommere står på de internasjonale listene til FINA og LEN: 
Arne Tellefsen      Fina   LEN A 
Espen Nordby   Fina  LEN B 
Inger Grødem Haraldsen   LEN A 
Kim Daniel Jensen  FINA  LEN A 
Liv Anne Evertsen Tuxen FINA  LEN B 
Anna Maja Holm Thorsen FINA  LEN A 
Paul Joachim Bloch Thorsen   LEN A 
Eli Kristin Titti Skår  FINA  LEN B 
 
 
LEN 
Representant i LEN, teknisk stupkomité: Arne Tellefsen, Kristiansand Stupeklubb 
 
 
Kompetanseheving 
Det har vært arrangert flere klinikker i Norden. Det var en klinikk i Moskva arrangert av 
LEN hvor flere norske trenere var tilstede. 
Vi hadde også en klinikk arrangert av LEN i Bergen hvor det var trenere fra 11 nasjoner 
tilstede. Denne var en stor sukssess og det var synd at det ikke var flere norske trenere 
som benyttet muligheten til å komme her. 
                                                                     
Paul Joachim Thorsen har hatt ansvar for trenerutdanning. Det har vært avhold kurs i 
trener 1 og vi venter på at flere skal gjøre seg ferdig med utdanningen. 
 
 
Trener-/Lederkonferanse 
STU er fortsatt ikke fornøyd med deltakelse på Trener Lederkonferansen. Det er tydelig at 
dette forumet ikke fatter interessen i norsk stup. En annen faktor er at det er de samme 
personene som er trenere ledere og dommere og da prioriterer de helger med utøverne i 
stedet. 
 
 
Ungdom/rekruttering 
Tripp Trapp skal være første møte med konkurransesystemet i stup. Disse stevnene har 
tatt seg opp veldig og deltakelsen her er veldig stor. Det er også stor etterspørsel etter å 
få arrangere TrippTrapp.Reglene er endret litt så terskelen for å være med er blitt lavere.  
 
 
Klubbstatus 
Vi har pr. dags dato 10 aktive stupklubber.   
I perioden har Sandefjord trukket seg tilbake og samarbeider med Stupeklubben Spinn. 
Klepp har kommet på banen igjen etter mange år og det er positivt. De har engasjerte 
ledere som vil bygge klubben. 
 
 
Anlegg 
Paul Joachim B. Thorsen er kontaktperson i NSF for stup i forhold til anlegg. Både Bergen 
og Kristiansand er kommet i drift i perioden. Dette har ført til en stor oppblomstring i disse 
to miljøene. De har allerede vært arrangører for mange stevner og det er fantastisk med 
to store anlegg for stupsporten. 
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Økonomi 
Økonomi vil alltid være en stor utfordring. Og med deltakelse i så mange Grand Prix 
stevner og samtidig deltakere i EM, VM og OL så sier det seg selv at det vil bli en del 
utgifter på utøverne også.  
 
 
Stuputvalget takker for samarbeidet med FS, LEN-representanten og administrasjonen.  
Det har vært en inspirerende tingperiode, og vi er sikre på at stup vil fortsette med 
framgangen i neste tingperiode. 
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SYNKRONUTVALGET 
 

 
Sammensetning av Synkronutvalget: 
Leder:   Anne Cathrine Bergvatn, Oslo Synkron 
Nestleder: Sara Skaslien Paulsen, Lambertseter Svømmeklubb (byttet til Asker SK) 
Medlem:  Anniken Skiebe Heiland, Oslo Synkron 
Varamedlem:  Vilde Aasvær Sømnæs, Oslo Synkron (byttet til TSLK) 
 
 
2013 jobbet vi for det meste med å få tilgang og godkjennelse fra Canada og sende ut på 
høring til klubbene om nytt system som skal byttes ut med de gamle gradene våre. Jobbet 
en del med startpakken for klubber som ønsker å starte med synkron.  
I 2014 fortsatte vi å jobbe mye med Stjernesystemet fra Canada som nå endelig er klart til 
bruk offisielt. Vi har også utarbeidet mal for klubbutvikling, også kalt Synkronbesøk. Dette 
i samarbeid med Lasse Hoel i NSF. 
 
Anniken holdt oppdateringskurs for de som allerede er dommere/trener i de nye regler og 
figurer fra 2014 som vi arrangerte på Ekeberg i forbindelse med de oppdaterte FINA 
reglene. Sara svarte på spørsmål i en artikkel vedrørende samarbeid mellom 
«vannaktivitetorganisasjonene» i «Livredderen», magasinet til Norges Livreddningsforbund. 
 
Sara og Anne deltok på trener og lederkonferansen, og Anniken var på Vill i Vann i 2015.  
Vi har fått kontakt og forespørsler om oppstart med synkronsvømming fra 3 klubber; 
Bergen, Grimstad og Ålesund. Førde har og vist interesse. Vi fortsatte kompetansehevingen 
av dommere og trenere. Vi har hatt både en dommer og en trener i Luxemburg da Oslo 
Synkron stilte med sine jenter der i vår, 2015.  
 
2015 var Anniken var i Barcelona på FINA Clinique for å fornye sitt dommersertifikat som 
FINA dommer – og besto. 
 
Sara jobbet med en Synkronsamlingshelg i mars 2015 hvor vi inviterte hele Synkron Norge, 
og håpte på stor oppslutning da vi inviterte en internasjonal dommer, Jennifer Grey fra 
England. Dette ble til arrangementet Synkronhelga.  
 
Vil også nevne at Asker Synkron, synkrongruppa i Asker svømmeklubb var i Sverige på 
Clinique med Jennifer Grey tidligere i 2014. 
 
Vi har jobbet mye og til tider intenst med å utvikle Synkronskolen i samarbeid med NSF og 
arbeidsgruppen til dette prosjektet. Synkronskolen er nå ferdigstilt, og kan implementeres 
i svømmeklubber. 
 
Vi har også gjort en stor jobb med revidering av konkurranseregler; det var blitt utarbeidet 
en klar oppbygning av konkurransestrukturen i norsk Synkronsvømming, tilrettelagt til 
alder, nivå, Stjernesystemet og FINAs regler. Vi så på hvordan 
Synkronsvømmingskonkurranser utføres i Sverige og Danmark, og tok inspirasjon fra dette 
og implementerte i våre konkurranser. Krav til antall dommere pr konkurranse ble 
definert. Mesterskaps krav og krav til Norgesmester titler ble definert. Forslag til nye 
konkurranseregler og struktur er nå levert til forbundsstyret i NSF. 
 
Vi har i 2015/2016 også implementert Stjernesystemet fra Canada i alle våre 
synkronklubber.   
Sara deltok på kompetansehelgen 2015 og trener og lederkonferansen 2013/14/15, og 
Anniken var på Vill i Vann seminar 2015. 
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Vi gjennomførte for første gang Synkronhelga i 2015, denne gangen på Skjetten. Vi fikk 
Jennifer Grey som internasjonal FINA og LEN dommer i synkronsvømming fra England som 
lærte bort til både trenere og svømmere. Vi samlet alle som svømmer synkron og deres 
trenere og noen ledere til en felles samling fra lørdag til søndag. Her hadde vi både trening 
på land og i vann. Jentene fikk prøvd seg på akrobatikk og dans, felles måltider og 
overnatting på Skjetten Klubbhus. Dette ble en suksess som vi tar med oss videre i 2016. 
 
Anniken var på NRK programmet Smæsj med Linda Eide, og fikk satt synkronsvømming og 
vår historie på kartet! Fått mye positiv tilbakemelding på dette i etterkant.  
 
Anniken deltok som dommer på The First European games i Baku. En konkurranse man 
vurderer om man skal satse på i fremtiden. 
To klubber i Bergen (BSC og BSLK) har hatt synkronskolen – foreløpig ingen tilbakemelding 
på videre drift.  
 
TSLK fortsetter med synkron med to nye trenere, Cathrine Bartnes og Sofie Thorleifsson.  
 
Ålesund og Grimstad sliter med å få med seg kommunen på å satse på synkronsvømming. 
Både Asker Synkron og Oslo Synkron dro til Luxembourg i april 2015, og deltok på 
konkurranse der.  
 
Oslo Synkron sendte også 4 utøvere til Swedish Open Age Group 2015 i Stockholm, 
november 2015.  
 
Vårt største fokus i 2016 vil være å utvikle og få på plass dommerkurs i synkron, slik at vi 
kan avholde konkurranser. Vi ønsker å oppdatere tidligere dommere, og knytte til oss nye 
dommere. Dommerkurset vil bli utviklet i samarbeid med det svenske svømmeforbundet.  
 
Vi fortsatte suksessen fra 2015 med å samle hele «synkronNorge» til Synkronhelga 2016, 4-
6. mars på Hamar. Her fikk vi leid inn en internasjonal dommer, trener og professor i 
synkronsvømming, Iva GRIČAR som jobbet med både utøvere og trenere gjennom helgen. 
Utøverne fikk prøve seg på cheerleading og turn, og hadde totalt 12 treningstimer i 
bassenget. Utøverne og utvalget er veldig fornøyd med arrangementet.  
 
Oslo Synkron vil også delta på konkurranse i Luxembourg våren 2016, og en eller flere 
konkurranser høsten 2016. Asker Synkron vil muligens også sende utøvere til en 
konkurranse høsten 2016.  
 
Asker Synkron ønsker å arrangere en uapprobert stjernekonkurranse våren 2016, med kun 
figurelementer for å få konkurranser i Norge opp og gå igjen.  
 
Synkronutvalget ønsker å fortsette kompetansehevingen av dommere og trenere utover det 
samlingene vil gi. Derfor vil vi i 2016 sende to stk. til Clinique for å lære mer og utveksle 
erfaringer med andre land. Vi vil også sende en dommer til Fina Clinique for sertifisering.  
 
I samarbeid med Cathrine fra NSF skal vi jobbe med annerkjennelsesprogrammet for 
klubber med synkronsvømming, slik at det blir noe tilsvarende stup sitt 
annerkjennelsesprogram. Dette for å sikre bedre drift av synkronklubbene. Vi vil også 
sende klubbveiledere ut til svømmeklubber som har begynt eller skal begynne med 
synkronskolen i 2016.  
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VANNPOLOUTVALGET 
 
 

 
Sammensetning av utvalget og møteaktiviteter 
Utvalget har i inneværende periode bestått av: 
Leder:  Harriet Engesvik, Namsos Vannpoloklubb 
Medlem: Terje Tollefsrud, Lørenskog/Rælingen Kappsvømmingsklubb 
Medlem: Dag Madland, Stavanger Vannpoloklubb 
Varamedlem: Rene Buchhave, Nordby IL (2013-2015) 
og Sverre Fjermestad, Sørumsand IF (2015-2016) 
 
Utvalget har hatt formelle møter, telefonkontakt, i tillegg jevnlig kontakt under alle 
turneringer, der status og fremdrift har vært diskutert i utvalget og mellom klubbene. I 
denne perioden har vi også hatt tre åpne møter, hvor leder/trenere fra alle klubber er 
blitt invitert til å delta. Høsten 2013 utarbeidet vi vannpoloutvalgets handlingsplan for 
2013-2016. 
 
 
Aktivitet 
Aktiviteten har vært omtrent det samme som i forrige tingperiode og det har vært 
arrangert Cup NM, Seriespill i to divisjoner, samt Cup NM for både gutter og jenter. 
 
Sr. Cup NM: 
2013 i Stavanger  Norgesmester: Vika IF Vannpolo, 4 deltakende lag 
2014 i Frognerbadet (Vika IF) Norgesmester: Vika IF Vannpolo, 5 deltakende lag 
2015 i Stavanger   Norgesmester: Vika IF Vannpolo, 3 deltakende lag 
 
Seriemesterskap: 
2012/2013   Seriemester: Vika IF Vannpolo, 9 deltakende lag, 2 divisjoner 
2013/2014   Seriemester: Vika IF Vannpolo, 9 deltakende lag, 2 divisjoner 
2014/2015   Seriemester: Vika IF Vannpolo, 9 deltakende lag, 1 divisjon 
 
Jr. Cup NM – Jenter: 
2014 i Sandbekken (LRK) Norgesmester: Nordby IL Vannpolo, 3 deltakende lag 
 
Jr. Cup NM – Gutter: 
2013 i Namsos   Norgesmester: Vika IF Vannpolo, 3 deltakende lag 
2014 i Sandbekken (LRK) Norgesmester: Vika IF Vannpolo, 4 deltakende lag 
2015 i Namsos             Norgesmester: Namsos Vannpoloklubb, 4 deltakende lag 
 
 
Det siste året ble serien spilt som én divisjon, hvor alle innledningsvis spilte en kamp mot 
hverandre. Etterpå spilte de 4 beste A-sluttspill, og de 5 nederste B-sluttspill.  
 
De to første årene i tingperioden ble serien spilt i to divisjoner. Noen med lag kun i en av 
divisjonene, og noen med lag i begge divisjoner. 2. divisjon har hovedsakelig bestått av 
juniorspillere og eldre spillere som ønsker å trappe noe ned. Klubber med lag i begge 
divisjonene har måttet binde 8 spillere til kun å spille i øverste divisjon. Alle klubbene 
spiller med mix-lag (dvs spillere av begge kjønn på laget).  
 
I tillegg har flere spillere fra Vika spilt i svensk eliteserie sammen med Karlstad Vannpolo.  
Følgende klubber har deltatt i seriespill i perioden: 
- Landøya Vannpoloklubb 
- Lørenskog og Rælingen Kappsvømmingsklubb 
- Namsos Vannpoloklubb 
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- Nordby IL svømmegruppe 
- NTNUI svømming 
- Stavanger Vannpoloklubb 
- Vika IF – vannpolo 
- Kragerø Vannpolo 
- Oslo Idrettslag - Vannpolo 
 
Nordisk Mesterskap 
Vi har hatt et ønske om å tilby våre unge spillere å delta i Nordisk Mesterskap. I to av de 
tre årene av Tingperioden har Norge deltatt med et juniorlag. Dessverre har vi ikke hatt 
nok bredde til å hamle opp med de andre nordiske landene. Børre Sagmo har hatt 
hovedansvaret, med god hjelp fra Terje Tollefsrud og Tommy Mikkelrud. På dommersiden 
har Mads Nyhuus representert Norge. 
 
2013 – Elektrenai, Litauen 
1 lag; Gutter U17 (13 spillere), 5.plass, tap alle kamper 
2014 – Odense; Danmark 
1 lag; Gutter U17 (13 spillere, hvor av 2 jenter), 5.plass, tap alle kamper  
2015 – Stockholm, Sverige 
Norge deltok ikke 
 
I 2013 hadde Norge eget jentelandslag, men det var dessverre ingen andre lag som deltok 
med jenter under jr Nordisk. Jentene deltok derfor i 13-dagscup i Stockholm i januar 2014. 
De spilte mot fire damelag fra Sverige og Finland, og selv med tap i alle kamper, viste 
jentene våre oppadgående takter under turneringen. De spilte jevnt i sin siste kamp mot 
Jarfalla. 
 
Konkurranseaktivitet - junior 
I tingperioden har det vært arrangert flere faste turneringer. De faste juniorturneringene i 
Norge er: 
- Januar: Namsos Cup, Namsos (2014 og 2015) 
- Mars: LRK-Cup, Lørenskog  
- September: Nordby-cup, Nordby (2013 og 2014) 
 
I tillegg har norske klubblag deltatt i følgende årlige internasjonale turneringer: 
- Juni: Upptramp Cup, Jacobsberg, Sverige 
- November: NovermberCup, Ängelholm, Sverige 
 
De fleste klubbene har lag i andredivisjon, der de fleste juniorene som ikke spiller i 
toppserien deltar. 
 
 
Utdanning/kompetanseheving 
 
Tre trenere har deltatt i NSFs satsning på trenerutdanning innenfor vannpolo. De har tatt 
trener 2 utdanning, samt instruktørkurs gjennom Paul Metz, og er nå godt i gang med å 
kurse andre vannpolotrenere i Norge. De har sammen med NSF vært med på å utvikle en 
langtidsplan for vannpoloutdanning i Norge. Vannpolotrenere i Norge følger nå NSFs 
trenerløp innenfor svømming, med en egen del hvor det vannpolospesifikke kommer inn. 
 
Følgende trenere fra norsk vannpolo deltar i programmet: 
Terje Tollefsen, LRK 
Børre Sagmo, Namsos 
Tommy Mikkelrud, Nordby 
 
Vannpoloutvalget satser nå på å heve dommernivået i Norge. Når det gjelder 
dommerutdanning, så holdt Fredrik Månsson kretsdommerkurs for 14 deltakere, i november 
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2015 på Ullevål. Vannpoloutvalget planlegger et forbundsdommerkurs i forbindelse med sr 
NM 2016. 
 
 
Minipolo 
 
NSF har sammen med vannpoloutvalget i denne tingperioden satset på utvikling av 
minipolo, som er vannpolo for barn i alderen 8-12 år. Det har vært arbeidsgruppe som har 
utarbeidet en mal for å arrangere minipoloturnering. I tillegg holder arbeidsgruppa nå på å 
utarbeide et veiledningshefte inndelt i fire nivåer med 5 kjerneøvelser på hvert nivå. 
De som har deltatt i arbeidsgruppen i denne tingperioden er: 
Lasse Hoel, NSF Administrasjon 
Catrine Aa Dalen, NSF Administrasjon 
Mats Albins, Vika IF 
Kim Hansson, Vika IF 
Tommy Mikkelrud, Nordby IL 
Terje Tollefsrud, LRK 
Espen Franang, Oslo Idrettslag 
Sverre Fjermestad, Sørumsand IL 
Børre Sagmo, Namsos Vannpoloklubb 
Harriet Engesvik, Namsos Vannpoloklubb 
 
 
Klubbene  
 
Ved utløpet av Tingperioden er det aktivitet i følgende klubber: 
- Kragerø Vannpoloklubb 
- Landøya Vannpoloklubb 
- Lørenskog/Rælingen Kappsvømmingsklubb 
- Namsos Vannpoloklubb 
- Nordby IL svømmegruppe 
- Stavanger Vannpoloklubb 
- Vika IF - vannpolo  
- Oslo Idrettslag – Vannpolo 
- Sørumsand IF – Svømmegruppe 
- Bergens Svømme & Livredningsklubb 
 
I tillegg har det i denne tingperioden vært vannpoloaktivitet i: 
-NTNUI Svømming, Statland IL og Bardufoss Svømmeklubb 
 
Av aktivitetsregistreringen for perioden var det: 
2013: 360 aktive medlemmer, fordelt på 10 klubber 
2014: 327 aktive medlemmer, fordelt på 9 klubber 
2015: Registreringen er ennå ikke gjort 
 
Antall aktive med vannpololisens i perioden: 
2013:176 
2014:190 
2015:162 
 
 
Økonomi 
 
Utvalget har i Tingperioden holdt sine utgifter innenfor de budsjetterte rammene 
forbundsstyret har satt. 
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MASTERSUTVALGET 
 
 
 
Sammensetning av Mastersutvalget: 
Leder:  Linn Krogh Hansen, Asker SK 
Nestleder: Ellen Bjorvand, Master Sørlandet 
Medlem: Øyvind Arentz, Oslo Idrettslag 
 
På grunn av at Erlend Alstad (Oslo IL) ble ansatt i NSF og ikke kunne fortsette i sitt verv, 
ble Øyvind Arentz tatt inn som nytt medlem, mens Ellen Bjorvand ble nestleder. 
 
 
Aktiviteter: 
Utvalget har avholdt møter i forbindelse med mesterskap. Ellers har mye av kontakten gått 
via e-post og facebook.  
Informasjon ut til medlemmene har gått via nyhetsbrev, facebook og oppdateringer av 
mastersidene på NSF nettside 
 
 
Masters svømming 
Utvalgets hovedfokus har vært å tilrettelegge for NM Masters 
 
Det har blitt arrangert 3 NM i tingperioden 

 2013: Stord (Stord Masters) - 368 deltakere 
 2014: Kristiansand (Master Sørlandet) - 494 deltakere 
 2015: Oslo (Oslo Idrettslag) - 520 deltakere 

 
Mastersutvalget har hatt flere klubber som ønsker å arrangere NM Masters. 
 
 
Andre Mastersstevner: 
 
Nordisk mesterskap: 
2013: Reykjavik, Island 
2014: Pori, Finland 
2015: Torshavn, Færøyene: 78 norske deltakere. 100 gull til Norge  
 
EM: 
2013: Eindhoven, Nederland. 17 norske svømmere deltok 
 
VM: 
2014: Kazan, Russland 2 norske deltakere 
2015: Montreal, Canada 7 norske deltakere 
 
Utover disse stevnene er det Københavnske Open Masters som tiltrekker seg mange norske 
mastersutøvere.  
 
 
Økonomi 
Mastersutvalget har i tingperioden holdt sine utgifter som er budsjettert fra 
forbundsstyret.  
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OPEN WATER UTVALGET 
 

 
Sammensetning av Open Water Utvalget 
Utvalget har i inneværende periode bestått av: 
Leder:  
April 2013 - desember 2013 Geir Andersen, tidl. Geir A. Patursson, Master Team Svømming 
(ROMA) 
Desember 2013 – april 2016 Kjell Eirik Irgens Henanger, SK Delfana 
Nestleder:  
Nathalie Puashitz, SK Delfana (inaktiv siden vinter 2014) 
Medlem:  
April - desember 2013 Kjell Eirik Irgens Henanger, SK Delfana  
Januar 2014 – april 2016 Øyvind Arentz, Oslo IL 
 
Pga at Geir Andersen (tidl. Geir A. Patursson) ble ansatt i Madla SK og ikke kunne fortsette 
i sitt verv, ble en omstrukturering nødvendig i utvalget. Dessverre har nestleder ikke vært 
engasjert i utvalget siden årsskifte 2013-14. 
 
 
Aktiviteter 
 
Open Water utvalget ble vedtatt opprettet på Svømmetingets ting 2013 og inneværende 
periode er dermed første perioden utvalget har vært i drift.  
 
Open Water ble godkjent som gren i Norges Idrettsforbund under Norges Svømmeforbund 
6. desember 2013. 
 
Open Water utvalget har dermed hatt behov for å utrette mye grunnleggende arbeid i 
etableringsfasen for Open Water grenen i Norge. Dette er viktige byggesteiner for videre 
aktivitet som gjerne ikke er så veldig synlig umiddelbart.  Handlingsplanen for utvalget 
som ble etablert vinteren 2014 har fokusert på følgende områder som det redegjøres 
nærmere for i det følgende: 
 

 Norsk Regelverk Open Water konkurranser 
 Lisenser for Open Water svømming 
 Utdanning innen Open Water 
 Klubbutvikling 
 Stevneutvikling 
 Informasjon og PR virksomhet 

 
 
Ambisjon  
 
Open Water utvalget har hatt som ambisjon å fremme Open Water svømming både som 
bredde/mosjonsidrett som kan bringe nye og flere utøvere til svømmesporten - samtidig er 
det ønskelig å legge grunnlaget for at også norske utøvere kan delta og prestere i 
internasjonale Open Water konkurranser som i Olympisk Leker (10.000m) og 
Verdensmesterskap (5000m, 10.000m og 25.000m).  I tillegg til å være en egen gren er det 
klare synergier til bassengsvømming. Ved sist sommer OL i London deltok utøvere, endog 
tilfeller av at de tok medaljer, både i 1500m svømmingen i basseng og i 10.000m Open 
Water. Open Water kan dermed være både trening og konkurransemessig et alternativ 
eller en variasjon i treningen for svømmere som hovedsakelig satser på normale basseng 
svømmekonkurranser. 
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Open Water utvalget mener derfor at Open Water aktivitet og konkurranser byr på gode 
muligheter for å nå bredere ut i folket med svømmesporten, at svømmesporten kan 
engasjere et mosjonsidretts-segment på linje med det en ser i løp, sykkel, ski o.l. Både for 
økt aktivitet og publisitet for svømmingen er dette en mulighet som bør utnyttes.  
 
Sikkerhet er viktig og selv om det ikke er nevnt spesifikt i handlingsprogrammet som eget 
punkt inngår det som viktig element i alle punktene i handlingsprogrammet nevnt over.  
 
Open Water utvalget har sammen med administrasjonen i Norges Svømmeforbund derfor 
utarbeidet ”Open Water Vettregler” (med klare paralleller til sjøvettreglene og 
fjellvettreglene). Disse er gjengitt på slutten av denne beretningen. 
 
 
Regelverk 
 
Et norsk regelverk ble utarbeidet vinteren 2014 i samarbeid med Lovutvalget og 
Dommerutvalget. Regelverket har likhetstrekk med nasjonale regelverk i Sverige og 
Danmark. Sammenlignet med FINA sitt regelverk er hovedskillelinjer at det åpnes for bruk 
av våtdrakt noe styrt av vanntemperatur, samt at en står friere til å lage stevner som 
benytter seg av lokale forhold på en god måte.   
 
Regelverket ble godkjent av Forbundsstyret i 2014 og har vært i virke i Open Water 
sesongene 2014 og 2015. Regelverket legges frem for tinget for forhåpentligvis å bli 
vedtatt gjeldende for kommende tingperiode.  
 
Det er også utarbeidet en ”Norm for Norgesmesterskap og Ungdomsmesterskap” som legges 
frem for forbundsstyret for godkjennelse før eventuell anvendelse. Mens Open Water 
regelverket legger opp til stor fleksibilitet for å utnytte lokale forhold til å lage gode Open 
Water stevner er tanken med denne Norm for NM og UM at disse skal foregå under så like 
forhold som mulig.    
 
Lisenser 
 
Aktive svømmere med lisens for approberte stevner er via sin eksiterende lisens også 
dekket for Open Water konkurranser. Unge utøvere under approbert alder vil i stevner og 
treninger være dekket av Idrettsforbundets barneforsikring. Ved Open Water stevner som 
favner mosjonsutøvere som ikke er medlem i en svømmeklubb og følgelig ikke har 
svømmelisens har det i inneværende periode vært pålagt arrangør å inkludere 
deltagerforsikring for disse utøverne. På grunn av vedtak ved tidligere Svømmeting har det 
ikke vært mulig å opprette endagslisens for mosjonsutøvere på Open Water konkurranser. 
Forslag om å etablere en ordning for endagslisens, hovedsakelig for å sikre deltagere og 
arrangører med en deltagerforsikring, legges av Open Water utvalget frem som forslag til 
Forbundstyret i NSF. Dette for å redusere administrasjon for enkeltarrangører og sikre 
tilstrekkelig forsikringsdekning under Open Water mosjonsstevner eller evt. klasser. 
 
 
Utdanning 
 
Under punktet utdanning kommer både utdanning for dommere, trenere, stevnearrangører 
og utøvere inn. I inneværende tingperiode har Open Water utvalget etablert et kurs for 
Open Water utøvere med ferdighetsmerke i forskjellige valører. Kurset har fått navnet Wet 
Card. Engelsk ble valg her pga engelsk navn på Open Water gren samt at Padleforbundet 
allerede har et ”Vått kort”. Wet Card er aktuelt som introduksjon til Open Water for både 
barn, ungdom og voksne/master som ønsker å starte med Open Water svømming på enten 
aktivt eller mosjonsnivå. Kompetanse for Wet Card Instruktør er Trener-1 kurs med Wet 
Card Instruktørkurs som påbygning. Oppnådd kompetanse registreres i Min Idrett. Det er 
også etablert et kursleder kurs for å utdanne Wet Card Instruktører. Wet Card kurs kan 
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avholdes både for klubbenes unge svømmere og eksempelvis i forbindelse eller 
kombinasjon med svømmekurs type ”Crawl kurs for voksne”  som mange klubber 
arrangerer for mosjons svømmere og triatleter.  Wet Card lanseres for fullt til 2016 
sesongen. 
 
Trenerkurs for Open Water er ikke etablert, men Wet Card instruktør kompetanse vil 
fungere som et startpunkt for å arrangere Open Water treninger. 
 
Det er ikke etablert formelt kurs for Norske Open Water dommere. I inneværende periode 
er dommere ved behov instruert i Open Water regelverket i forkant av stevner. Å utarbeide 
et godt rammeverk for dommerutdanning i Open Water blir en viktig oppgave i kommende 
tingperiode for Open Water utvalget. Tanken er her å utnytte synergien mot regulær 
(basseng) svømming slik at dommerstanden her kan sertifiseres for også Open Water 
svømming på en god måte. 
 
Det arrangeres FINA Open Water Dommerkurs i Danmark juni 2016 og Norge vil sende 
deltagere dit. Antall er ikke endelig avklart i skrivende stund. 
 
 
Klubbutvikling 
 
Rene Open Water svømmeklubber er ikke etablert og er antagelig ikke hensiktsmessig i 
overskuelig fremtid. Open Water sesongen i Norge dekker noe avhengig av landsdel 
sommeren samt eventuelt deler av vår og høst årstidene. Open Water er derfor 
hovedsakelig aktuelt som aktivitet i eksiterende svømmeklubber som sesongbetont 
aktivitet. I vinterhalvåret kan selvsagt basseng treninger brukes til å forberede Open Water 
svømming, men så langt har det ikke vært behov for noen egne Open Water klubber. Å 
inkludere mosjonssvømmere som driver Open Water svømming i sommerhalvåret bør være 
en fin oppside mulighet for svømmeklubbene. 
 
Open Water utvalget har sammen med administrasjonen i Norges Svømmeforbund 
utarbeidet et aktivitetshefte for klubber som vil starte Open Water aktivitet. Heftet kan 
lastes ned fra Norges Svømmeforbund sine nettsider: 
www.svomming.no  -> Open Water -> Starte med Open Water? -> Klubbaktivitet 
 
Open Water er også inkludert som element i ”Vill i Vann” konseptet som 
aktivitetsalternativ. 
 
 
Stevneutvikling 
 
For stevneutvikling har det vært mye svært gledelig i perioden. Utvalget har hatt 
begrenset kapasitet til å være veldig aktiv mot nye og eksisterende arrangører men har 
støttet opp som rådgiver så godt som råd. Det er svært gledelig å observere at gode 
stevner vokser frem og jobbes godt med i form av: Stavanger Open Water, Oslo Open 
Water Tjuvholmen Rundt, Ulvøen Rundt og Bergen Open Water. Deltagerveksten er god for 
flere av stevnene og aktiviteten økende. Oslo Open Water har tatt føringen som det største 
stevnet med over 350 deltagere og 5 nasjoner. Men flere av de andre stevnene hadde over 
100 deltagere. Forhåpentligvis vil flere nye og spennende Open Water stevner se dagens lys 
i kommende tingperiode! 
 
Utvalget har hatt god dialog med Norges Triatlonforbund som har revidert sin 
arrangørveilening. Dette har gitt gode innspill til utarbeidelse av en arrangørveiledning for 
Open Water stevner, som av natur har mange likhetspunkter med svømmedelen av en 
triatlon konkurranse, men også noen ulikheter. Arrangørveiledningen vil i stor grad være et 
levende dokument som bør oppdateres og forbedres sesong for sesong. Et utgave er i 

http://www.svomming.no/
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hovedsak klar for sesongen 2016. Kontakt Open Water Utvalget eller Norges 
Svømmeforbunds administrasjon for å få denne. 
 
Det er også en klar ambisjon om å få etablert Norgesmesterskap og Ungdomsmesterskap 
Open Water i kommende tingperiode. 
 
I Bergen Open Water er nye formater for Open Water utprøvd, og korte Open Water 
distanser med strandstart og eventuell kvalifisering og heat oppsett på linje med sprint i 
langrenn er identifisert som fengende og gode konkurranser. Det er også distanser som er 
passende for unge svømmere, og et godt stevnekonsept å dekke for media, samt at det er 
egnet også for uformelle og lettvinte klubbkonkurranser. Det anbefales å jobbe videre med 
dette formatet av Open Water svømming i kommende tingperiode. 
 
 
Informasjon og PR 
 
Det er etablert en egen Facebook side for Open Water. 
 
Open Water har egne undersider på Norges Svømmeforbund sine hjemmesider. Tidligere 
under fanen ”Aktiviteter”, men fra februar 2016 som eget valg: 
http://svomming.no/open-water/open-water-forside/  
 
Web domenet www.openwater.no er mulig å få overta vederlagsfritt mot å dekke 
flyttegebyr. Open Water utvalget anbefaler at man overtar dette domenet. 
 
 
Økonomi 
Utvalget har i Tingperioden fått sine små utgifter dekket via Forbundsstyrets midler. 
Utgifter har i hovedsak beløpt seg til deltakelse på Trener-Leder Konferanse (2014), 
Kompetansehelga (2015) og ifm regelverk arbeidsmøte med Lovutvalget & Dommerutvalget 
(2014). 
 
 
Videre arbeid for Open Water utvalget 
Open Water utvalget har utarbeidet et utkast til handlingsplan for kommende tingperiode 
som startpunkt for videre arbeid i utvalget etter Norges Svømmeforbunds Ting 2016. 
Hovedpunktene vil også være reflektert i Virksomhetsplan for Svømmeforbundet for 2016-
2019.  
 
 
Avslutningsvis ønsker Open Water utvalget å takke Administrasjonen i NSF for godt, 
effektivt, hyggelig og lærerikt samarbeid i inneværende periode. Bidragsytere i 
utvalg hos stevnearrangører og ellers i svømme-Norge takkes også for sin innsats. 
 
 
 
 

http://svomming.no/open-water/open-water-forside/
http://www.openwater.no/
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Open Water vettregler 
 

Av Cathrine Aa Dalen (NSF) - sist oppdatert 03.06.2015 
 

 
 

Foto: Njål Arnar Johansen 

 
Å svømme ute i det fri er en flott naturopplevelse, frihetsfølelse og gir mye 
mestringsglede. Men det er viktig at du er bevist hvordan det gjøres og hvilke situasjoner 
du setter deg i. Open Water svømming er svømming i åpne farvann, i innsjøer eller i sjøen. 
Vi har ikke en eneste Open Water svømmer å miste. Hjelp oss å beholde deg! 

1. Svøm aldri alene 

Skulle du få et illebefinnende eller komme ut for vanskeligheter er det ikke gunstig å være 
alene. Mister du bevisstheten i vann er det viktig at dette oppdages med en gang og at 
hjelpen er nær. Så sørg for at du har en medhjelper, enten svømmekamerat, eller på land 
som observatør eller i følgebåt, kajakk eller lignende som kan hjelpe deg om noe skulle 
skje. 

2. Svøm langs land 

Skulle noe inntreffe er det alltid gunstig å ha kort vei til land. Jo lenger fra land du har 
tenkt å bevege deg, jo bedre sikkerhetstiltak bør du ha med deg.  Er dere to svømmere 
som trener sammen må dere være så nær land at dere kan redde hverandre til land om det 
skulle bli nødvendig. Ha en plan for hva som skal gjøres ved behov for redning. Hvis en 
medsvømmer får problemer, bruk prinsippet «forlenget arm» og hjelp medsvømmer i land. 

3. Kjenn din begrensning 

Legg ikke ut på langtur uten trening sier fjellvettreglene. Det samme gjelder i Open Water 
svømming. Jobb deg gradvis opp til å mestre de distanser og vind, bølge og strømforhold 
som er nødvendig. Det er også viktig å bli vant til å svømme ute, med mørkt vann, kaldere 
vann og vant til å svømme med våtdrakt hvis det er nødvendig. Kjenn din begrensning når 
det gjelder vanntemperatur og distanse du skal svømme.  

4. Meld fra hvor du svømmer 

Før hver økt, fortell din vakt på land eller i båt, eller bli enige med dine medsvømmere om 
hvor dere svømmer, hvor dere tar opptellingspauser og hvor nært hverandre dere skal 
holde dere mens dere svømmer.  

5. Vis respekt for vær, temperatur, strøm og forhold 

Vær bevist at forholdene på din vante treningsplass varierer. Så selv om det er kjent 
farvann du skal svømme i så kan temperatur, vind, strøm, bølger og lysforhold gjøre en økt 
vesentlig mer krevende enn en annen.  

 Skal du ut i ukjent farvann så undersøk hvordan forholdene er. Ikke stup 
eller hopp ut i vannet uten å vite hvor dypt det er.  

 Temperatur er veldig viktig å ha respekt for. Sjekk vanntemperatur der du 
skal svømme. Ved svømming i nordiske farvann er det som oftest slik at det 
ikke er spørsmål om det inntreffer, men når det inntreffer at man begynner 
å bli nedkjølt. Når du kjenner du begynner å bli kald, gå på land. Hvor raskt 
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man blir nedkjølt kan man dessverre ikke regne seg frem til. Hvor intensivt 
man svømmer, om man bruker våtdrakt eller ikke og hvor godt denne sitter 
på og vekt, størrelse og kroppssammensetning er alle faktorer som spiller 
inn.  Det er lurt å trene med våtdrakt når du skal svømme lengre turer, og 
vanntemperaturen er lav.  

 Vær oppmerksom på været, og at det kan endre seg raskt. Ved lyn og torden 
er det ikke anbefalt å svømme ute. Sjekk værmelding på forhånd, og hold 
øye med hvordan været utvikler seg. Sørg for å være tilbake på land før det 
blir mørkt.  

 Strømmer i vannet er viktig å tenke på. Ser det ut som raske strømmer, er 
det sannsynligvis raske strømmer. Vær obs på undervannsstrømmer. Vær 
rolig, og vær oppmerksom på omgivelsene og vannet rundt deg. Er du 
usikker, så ta ingen sjanser. 

6. Lytt til erfarne svømmere 
 
Du blir aldri utlært som Open Water svømmer. En svømmer som blir selvtilfreds og selvgod 
setter seg selv i en farlig posisjon. Vær ydmyk og søk ny lærdom. Lytt til andres erfaringer 
og del av dine erfaringer. Spesielt når du svømmer i nye farvann er det lurt å høre med 
lokale erfarne svømmere om forholdene.  
 
7. Lytt til kroppen, ta hensyn til dagsform 
 
Selv om du skal svømme en økt eller en distanse som du er godt kjent med så vil 
dagsformen variere. Er du småforkjølet, med mangel på søvn, ikke godt restituert etter en 
treningsøkt, ikke har spist godt og har fulle energilagre i kroppen vil dette påvirke kroppen 
og kapasiteten. Vurder derfor om dagsformen tilsier endringer i svømmeturen eller ikke. 
Spesielt viktig og vanskelig om dere er flere som skal trene sammen og du vil ”vise” de 
andre på trening. Ikke legg på svøm etter å ha drukket alkohol.  
 
8. Ikke svøm i farvann med ferdsel av motoriserte båter 
 
I Norske farvann er kanskje største faren ikke fisker, maneter og krabber, men å bli påkjørt 
av en båt, i verste fall skadet av en propell. Svøm derfor ikke i farvann der du risikerer å 
bli truffet av båttrafikk. Open Water svømmere er sjeldne i Norske farvann og du kan ikke 
regne med at alle båtførere er på utkikk etter mennesker som er ute og svømmer.  

 

9. Vær så synlig som mulig (husk sterk signalfarget badehette) 
 
Med en som oftest sort våtdrakt og lite av kroppen over vann er en svømmer ikke veldig 
godt synlig i vannet. Med en mørk blå eller sort badehette i tillegg kan en fort bli nesten 
usynlig. Sørg derfor for at du i det minste bruker en badehette med signalfarge som er lett 
synlig. Dette for at både båter, medsvømmere og sikkerhetsobservatører i båt eller på land 
lettere skal kunne se deg. Svømmer du et sted med mye båter vær oppmerksom på at en 
oransje/rød badehette, kan forveksles med en bøye.  
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LOVUTVALGET 
  

 
Utvalget har i tingperioden bestått av: 

 Bjørn Gran, leder 

 Tore Andreas Hauglie, nestleder 

 Kari Anne Lang-Ree, medlem 

 Cato Bratbakk, varamedlem 

Lovutvalget har i tingperioden fungert som rådgivende organ for NSF i tråd med utvalgets 
mandat. Utvalget har i perioden hatt 11 møter. Hertil kommer utstrakt bruk av 
epostkommunikasjon for skriftlig behandling av konkrete tolkningsspørsmål. En vesentlig 
del av henvendelsene er mottatt fra NSFs administrasjon, de øvrige fagutvalgene, kretser, 
klubber, dommere og enkeltpersoner vedrørende lovtekniske spørsmål og forståelse.   
 
Av saker som har vært behandlet av Lovutvalget kan nevnes: 
 Revisjon av Lov for Norges Svømmeforbund etter ny Lovnorm for særforbund 

 Oppdatering av Generelle regler for idretten 

 Behandling av alle innsendte saker til Forbundstinget   

 Behandling av nye Regler for Open Water 

 Oppdatering av Regler for svømming som følge av internasjonale beslutninger 

 Behandling av saker om brudd på Norges Idrettsforbunds Barneidrettsbestemmelser 

 Uttalelse om inhabilitet i Forbundsstyre 

 Uttalelse om gyldigheten av vedtak truffet av Forbundsstyret 

 Behandling av spørsmål i tilknytning til reglene om representasjon, overgang og 

utenlandske statsborgeres deltagelse i mesterskap 

 Tolkningsuttalelser knyttet til Regler for svømming 

Etter de positive erfaringene i forkant av Forbundstinget i 2013 inviterte Lovutvalget i 
samråd med administrasjonen alle fagutvalgene til et møte 1. mars hvor utvalgslederne 
kunne legge frem og drøfte forslag til endringer i regelverket som eventuelt skulle 
fremmes og behandles på Forbundstinget 2016. Møteplassen fungerte tilfredsstillende og 
tilbakemeldingene også denne gangen var positive.    
 
Lovutvalget vil igjen fremheve det gode samarbeidet med administrasjonen i NSF. I samråd 
med administrasjonen er enkeltstående henvendelser gjennomgående blitt besvart etter få 
dager mens saker av mer prinsipiell og vesentlig karakter er blitt grundigere forberedt og 
behandlet av LU i møte.  
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DOMMERUTVALGET 
 
 
Dommerutvalget (DU) har i tingperioden bestått av følgende:  
Leder   Rune Gran  
Nestleder  Unni Stensrud Hansen  
Medlem  Ivar Kolsum 
Varamedlem  Renate A. Mosesen 
 
Flere av medlemmene i utvalget trakk seg i 2015, så fra høsten 2015 ble ansvaret for 
utvalgets oppgaver fulgt opp av NSF administrasjon etter avtaler mellom FS og 
utvalgsleder. 
 
DU har i perioden holdt sine møter i NSFs lokaler på Ullevål. Ut over møtevirksomheten, 
har det vært korrespondanse på mail og på telefon. 
 
Det har vært avholdt 3 dommerinstruktørsamlinger i perioden. DU har stått for den faglige 
gjennomføringen av disse. Det har vært god deltagelse og delaktighet på samlingene. 
Tilbakemeldingene fra deltagerne etter samlingene har vært positive. 
 
I tingperioden har DU behandlet både store og små oppgaver løpende.  
Konsept med regionale dommersamlinger med spesielt utvalgte fokusområder har vært 
vellykket. Det er gjennomført regionale samlinger rundt om i landet med fokus på ”LIK 
TOLKNING – LIK PRAKSIS”. Nytt program for 2016-2017 er utviklet og temaet er: 
”OPPTREDEN PÅ BASSENGKANTEN” og inkluderer gjennomgang av nyutviklet 
dommervideo og regelverksoppdatering. 
 
Dommerutvalget har oppgaven med å innstille dommere til nasjonale og internasjonale 
oppdrag. I den forbindelse er det utarbeidet to nye strategier: en for nasjonale dommere 
og en for internasjonale dommere. Strategiene ble vedtatt av Forbundsstyret i 2015.  
 
Strategien for internasjonale dommere gjelder for perioden 2017 – 2021, mens strategien 
for nasjonale dommere gjelder for perioden 2015 – 2018. Den nasjonale strategiplanen vil 
ha en karakter hvor DU vil vektlegge geografi, alder, kjønn, motivasjon og kvalifisering 
hvor målet kan være FINA-listen for de som ønsker å legge den nødvendige innsatsen for å 
oppnå dette. For strategien for internasjonale dommere vil man i tillegg se på 
kombinasjonen mellom nyrekruttering og kontinuitet og kompetanseoverføring.  
Forbundsstyret har vedtatt at Alice C. Boyd og Rune Gran skal være Norges 
satsningsdommere frem til og med 2021. 
 
Norge har vært representert på dommersiden under følgende internasjonale 
mesterskap: 
 

 Alice C. Boyd – EM kortbane Herning 2013, EM Berlin 2014, VM Kazan 2015 

 Rune Gran – EM jr. Poznan 2013, EM jr. Dordrecht 2014, EYOF Tbilisi 2015 

 Øystein Spangelo – European Games Baku 2015 

 Unni S. Hansen – EM kortbane Netanya 2015 

 Erik Grøtting – EM jr. Dordrecht 2014 + European Games Baku 2015 

 Trygve Ravn – EM kortbane Herning 2013 
 
Tilbakemeldingene fra LEN og FINA har vært positive for våre dommere.   
 
Våre internasjonale dommere har også deltatt på 2 internasjonale dommerseminarer 

 Alice C. Boyd og Rune Gran deltok på FINA dommerseminar i Miami 2014. 

 Anne-Grete Grøtting Skrolsvik & Øystein Spangelo – LEN dommerseminar Larnaca, 
Kypros 2015 
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Kretsdommerkurset er revidert og vil bli innført i løpet av 2016. Her har man oppdatert 
både det teoretiske og inkludert erfaringer fra nasjonale og internasjonale stevner. 
Oppgavene på prøven er også oppdatert. 
 
Samling for unge dommere har tidligere vært gjennomført med stor suksess. Det ble 
dessverre nødvendig å avlyse to samlinger på grunn av svak påmelding, men ble tatt opp 
igjen og gjennomført i forbindelse med NM i Stavanger i 2016. Samlingen ble gjennomført 
samtidig som samling for unge trenere og unge ledere. 
 
Det nye starterkurset er innført og det har blitt gjennomført gode kurs over hele landet. 
Kurset ble utviklet og innført for å sikre en lik praktisering av starterrollen. 
 
Det er i den forbindelse også utviklet et overdommerkurs. Dette skal sikre at vi får en 
kompetanseheving for overdommerne og at det blir etablert en så lik praksis som mulig. 
Kurset består av et teorikurs med etterfølgende veiledning under praksis. Første 
overdommerkurs vil bli gjennomført under kompetansehelga i april 2016.  
 
Callroom har vært innført som en prøveordning ved norske mesterskap. Dommerutvalget 
har bistått Svømmeutvalget med utarbeidelse av rutinene vedrørende praksis og oppgaver 
for arrangør, utøvere og dommere. 
 
Det er etablert en ordning hvor våre yngre dommere kan søke om midler/støtte for å delta 
som dommer på nasjonale mesterskap, men denne har nok ikke vært godt nok annonsert. 
Det har vært få søknader om støtte. Men det ble blant annet gitt støtte til en ung dommer 
til NM i Stavanger.  
 
Hospitantordningen på nasjonale mesterskap er videreført, hvor det kan inviteres dommere 
til å hospitere / prøve seg som overdommer eller starter. Ordningen er med på finne nye 
gode kandidater til både nasjonale og internasjonale oppdrag. 
 
Nasjonal liste over overdommere og startere er videreført, løpende oppdatert og 
videreutviklet. 
 
Vi vil spesielt trekke frem samarbeidet med administrasjonen i NSF, som har vært meget 
godt i perioden. 
 
Avslutningsvis vil vi gjerne minne klubbene om dommernes rolle. Tinget vedtok sist et 
minimumsantall dommere på approberte stevner. Erfaringene fra dette har vært veldig 
gode og det har sikret likere behandling av svømmerne. Flere klubber og kretser strever 
fortsatt med å skaffe nok dommere, men utviklingen i antall dommere har vært positiv. En 
stor takk til dommerinstruktørene for det gode utdanningsarbeidet.  
 
Uten svømmedommere blir det ingen stevner. 
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Sak e Revidert regnskap for foregående år 
 

Regnskapene for 2013, 2014 og 2015 med revisor- og kontrollkomités 
beretning foreligger som eget vedlegg. 
 
 
 
Forbundsstyrets innstilling til vedtak: 
1.  Regnskap for 2013 fastsettes som NSF regnskap 
2.  Regnskap for 2014 fastsettes som NSF regnskap 
3.  Regnskap for 2015 fastsettes som NSF regnskap 
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Sak f Innkomne forslag 
 
 

Forslag F1 – fra Møre og Romsdal Svømmekrets 
 
 
Møre og Romsdal Svømmekrets foreslår for Svømmetinget 2016 at Norges Svømmeforbund 
(NSF) tar inn til seg de nye barneidrettsbestemmelser som Norges Idrettsforbund (NIF) satt 
som nye på idrettstinget 2015. 
 
Det er først og fremst punkt 2, del a og b vi ønsker blir behandlet på svømmetinget. 

a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og 
først og fremst i egen klubb. 

b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 
år. 

 

 
LUs vurdering: 
Forslaget fra Møre og Romsdal Svømmekrets er innarbeidet i LUs forslag til nytt GE 18. 
 
Se F10 – side 78 
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Forslag F2 – fra Finnmark Svømmekrets 
 
 
Her oppe i nord har vi et Barentssamarbeid som funker kjempe fint - og vi vil på ingen 
måte råkke ved det. MEN nå er det slik at 2 av stevnene i vår krets meldes inn som 
nasjonalt stevne med internasjonal deltagelse - kjempe flott det MEN det utelukker våre 
egne 10 åringer. 
Vi lurer derfor her oppe om det går an å ha en "stående" dispensasjon eller få det 
permanent i regelverket at når det er Barentssamarbeid så kan våre 10 åringer delta. 
 
Vet at det ble endret i NIF i våres at 11 åringer kan reise ut. Den er helt grei. Vi er ikke ute 
etter å ta 10 åringene med utenlands men at de skal kunne delta på 
"hjemmebane"/Finnmark selv om stevnet er nasjonalt med internasjonal deltagelse. At 
klubbene velger nasjonalt med internasjonal deltagelse går på pengestøtte etc.  
  
Så vårt forslag er at vi får inn svømmere som er førsteårsapproberte altså 10 år skal kunne 
delta på nasjonalt stevne med internasjonaldeltagelse i Barentsregionen (Nordland, Troms 
og Finnmark) 
 
 
 
 
LUs vurdering: 
LU kan ikke støtte forslaget. NSF kan ikke innføre en 10 års klasse i strid med 
barneidrettsbestemmelsene bokstav c) og d). NSF kan heller ikke gi dispensasjon som 
Finnmark Svømmekrets ønsker. 
 
 
 
 
FS støtter ikke forslaget 
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Forslag F3 – fra Grimstad Svømmeklubb 
 
 
Forlag til endring av Regler for svømming 
Pkt SV 6 Konkurransen (løpet) - H 
Dagens tekst: 
H. Det skal være fire (4) svømmere fra samme klubb på et stafettlag. Mix-stafettlag skal 
bestå av 2 kvinner og 2 menn. 
 
Forslag til endring: 
Det skal være fire (4) svømmere fra samme klubb/krets på et stafettlag. Mix-stafettlag 
skal bestå av 2 kvinner og 2 menn. 
/krets inn i teksten. 
 
Begrunnelse for endringen: 
Det er mange små klubber som ikke kan stille egne stafettlag. Dette har ført til mange 
unødvendige overganger i forkant av større svømmestevner. Ved å tillate at kretser kan 
stille stafettlag unngås mange midlertidige overganger mellom klubbene, og flere 
svømmere får mulighet til å stille på et stafettlag. 
 
 
 
 
LUs vurdering: 
LU kan ikke støtte forslaget. Innføring av kretslag i stafetter vil utvilsomt være svært 
negativ for klubbutviklingen i NSF. 
 
 
 
 
FS støtter ikke forslaget  
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Forslag F4 – fra Nord-Trøndelag Svømmekrets 
 
 
Nord-Trøndelag Svømmekrets ønsker at lisens til NSF skal frafalle i sin helhet. 
 
Bakgrunn: 
Norsk barnefamilie, 2-3 barn. Hvert barn er med på 2-3 aktiviteter. Familien må betale en 
lisens pr. barn pr. idrett. Til sammen ender en familie opp med å betale 6-9 lisenser for at 
barna skal kunne være allsidige og aktive i flere idretter. Barn i Norge har fri tilgang til 
lege og betaler ikke for å bli behandlet. De fleste har også egne forsikringer. Hvorfor må vi 
da ha lisens? 
 
Utdrag fra Idrettspolitisk dokument fra NIF.  Punkt 6.4 c) Idrettspolitiske føringer: 
For å redusere økonomiske hindringer som står i veien for at alle barn og ungdommer skal 
ha råd til å delta i idrett, blir følgende viktig: 

 Særidrettene må systematisk forenkle og begrense kostnadsdrivende sider ved 
konkurransesystemer og idrettsutstyr for barn og unge. 

 Idrettskretsene og idrettsrådene må arbeide med å finne løsninger for barn og unge 
som har begrensede økonomiske ressurser. 

 
Punkt 6.4.b) 

 Norsk idrett skal samarbeide på alle nivåer slik at den enkelte kan delta parallelt i 
flere idretter og fritidsaktiviteter gjennom oppveksten. 

 
Forslag til løsning: 

1. Det betales inn lisens til NIF som gjelder for alle særidretter.  
2. Familielisens for hele familien om alle er aktive.  
3. Lisens er kun til de som er aktive på toppnivå. De som deltar på Nasjonale stevner.  

 

 

 

 
LUs vurdering: 
LU anser at forslaget som en idrettspolitisk problemstilling som ikke gir grunnlag for 
materielle kommentarer fra LU. Hvis forslaget om bortfall av lisens til NSF blir vedtatt på 
Tinget vil det imidlertid medføre at bl.a. GE 1 B, GE 13 A og GE 24 A må endres. I så fall 
må LU få fullmakt av Tinget til å foreta nødvendige tilpasninger i regelverket. 

 
 
 
 
FS støtter ikke forslaget
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Forslag F5 – fra Nord-Trøndelag Svømmekrets 
 
 
Nord-Trøndelag Svømmekrets ønsker at startkontingent på lokale stevner reduseres. I dag 
er satsen 100,- pr. øvelse. 
 
Bakgrunn: 
Norsk barnefamilie, 2-3 barn, hvert barn svømmer 4-6 øvelser pr. stevne. Familien må 
betale 100,- pr. øvelse. Tilsammen ender en familie opp med å betale 1200,- bare i 
startkontingent, i tillegg kommer reise, overnatting og mat.  
 
 
Utdrag fra Idrettspolitisk dokument fra NIF. 
 
Punkt 6.4 c) Idrettspolitiske føringer: 
For å redusere økonomiske hindringer som står i veien for at alle barn og ungdommer skal 
ha råd til å delta i idrett, blir følgende viktig: 

 Særidrettene må systematisk forenkle og begrense kostnadsdrivende sider ved 
konkurransesystemer og idrettsutstyr for barn og unge. 

 Idrettskretsene og idrettsrådene må arbeide med å finne løsninger for barn og unge 
som har begrensede økonomiske ressurser. 

 
Punkt 6.4.b) 

 Norsk idrett skal samarbeide på alle nivåer slik at den enkelte kan delta parallelt i 
flere idretter og fritidsaktiviteter gjennom oppveksten. 

 
Forslag til løsning: 

4. Startkontingent på kretsstevner har et tak på 50,- 
5. 10-12 åringer betaler en fast dagspris, samme som rekrutter. 
6. Nasjonale stevner kan ha et høyere prisnivå. 

 

 

 
 
LUs vurdering: 
LU vil peke på at satsen på kr. 100 for startkontingent ikke innebærer at klubbene må 
benytte denne satsen. Den innebærer kun at startkontingenten ikke må overstige kr. 100. 
Klubbene kan således bruke en lavere sats. Det er for øvrig Forbundsstyret som fastsetter  
startkontingenten, jr. GE 21 A. Forslaget bør derfor oversendes til det nye Forbundsstyret 
uten realitetsbehandling på Tinget. 
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Forslag F6 – fra Spkl Speed svømmegruppa 
 
 
Endringer i SV1, SV7, SV9 og SV10. 
Sportsklubbens Speed svømmegruppa fremmer med dette forslag om endringer i reglene 
for svømming, SV1 A, B, H, I, J, SV7, SV9 og SV10. Forslaget tar sikte på å bringe de norske 
reglene i overensstemmelse med FINA-reglene. Regelendringene gjelder bruken av 
automatisk tidtakerutstyr, tidtakere og bruken av måldommere og disses kompetanse. 
 
Svømmereglene for tidtaking og plasseringer i konkurranse er til dels utdaterte, 
motstridende og avvikende fra FINAs regler. De er til dels mer tungvinne å gjennomføre 
enn hva FINA forlanger selv i verdensmesterskap og OL. 
 
I alle kretser er det gjentagende vanskelig å få tak i nok dommere til stevner. 
Måldommerfunksjonen har i de fleste tilfeller mistet sin nytte. De norske svømmereglene 
bør (i likhet med FINAs regler og andre lands regler) reflektere dette. 
 
I de aktuelle forslag er også betegnelser gjort kjønnsnøytrale (f. eks. slik at tittelen 
(«overdommer») benyttes i stedet for «han»). Vi oppfordrer lovutvalget til å gjøre en 
tilsvarende revisjon av alle forbundets regler. 
 
Vi vil også oppfordre lovutvalget til å fremme forslag om en oppdatert lovstruktur, slik at 
den er mer i tråd med FINAs struktur. De norske svømmereglene er et sammensurium av 
nummer, bokstaver, undernummer og kulepunkter. Det er mer hensiktsmessig å ha et 
ensartet nummereringssystem. Herværende forslag legger opp til dette for de kapitler som 
er berørt. 
 
Forslaget inneholder tre hoveddeler. Del 1 viser den foreslåtte nye lovtekst. Del 2 viser 
endringer sammenstilt med gjeldende lovtekst, der endringer i form av tillegg er satt i 
kursiv og endringer i form av lovtekst som utgår er markert med overstryking. Denne delen 
er ment å gjøre det lettere å orientere seg hva gjelder innholdet i endringsforslagene. Del 
3 inneholder merknader til de enkelte bestemmelser. 
 
 

 

 
LUs vurdering: 
Speeds forslag består av flere forslag som bør splittes opp.  
LU vil bare kommentere forslaget om å sløyfe måldommere på approberte stevner. Det er 
riktig at FINA har tatt ut måldommerne i regelverket. FINA har i stedet erstattet 
dommerne med avanserte foto og videoutstyr som gir en sikker bedømmelse av 
rekkefølgen i mål. Så vidt LU kjenner til har vi ikke dette utstyret i Norge. I tillegg er det 
fortsatt stevner som gjennomføres med manuell tidtagning. Og som et ytterligere 
argument for å beholde måldommerne er alle de tilfeller i dagens svømme-Norge hvor 
tidtagersjefen må kontrollere måldommerkortet for å få riktig rekkefølge i mål.  
 
Resten av forslaget bør oversendes LU for nærmere behandling.  
 
 
 
 
FS støtter LU sin vurdering 
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Forslag F7 – fra Spkl Speed svømmegruppa 
 
 
 
Forslag om endring av GE 34 A under mesterskapsbestemmelser 
Det foreslås et tillegg til eksisterende tekst:  
«Påmeldingsfristen til ÅM må ikke settes senere enn 4 uker før arrangementets første 
dag.»  
 
Begrunnelse:  
Ettersom LÅMØ er kvalifisering til ÅM, så vet man allerede dagen etter LÅMØ hvem som er 
kvalifisert til ÅM. Det burde derfor ikke være nødvendig å benytte samme regel som 
gjelder for påmelding til andre mesterskap.  
 
Dagens påmeldingsfrist skaper større utfordringer enn nødvendig med bestilling av 
flybilletter og overnatting for de svømmerne som i utgangspunktet er reserver til 
mesterskapet. Dette gjelder de svømmerne som kommer med til ÅM fordi svømmere 
rangert blant de 24 beste ikke meldes på til stevnet.  
 
Mange bestiller hotellrom tidlig og holder på disse til fristen for påmelding er gått ut. 
Dette skaper ekstra problem for arrangør/deltakere på steder med knapphet på 
overnattingsmuligheter. 
 
 
 
 
LUs vurdering: 
SvU bør vurdere dette forslaget. Dersom det vedtas vil LU etter fullmakt fra Tinget foreta 
den nødvendige justering av teksten i GE 34 A. Man bør imidlertid benytte den samme 
ortografien for NM og ÅM – ikke ”tidligere enn” og ”senere enn”. 
 
 
 
 
FS støtter LU sin vurdering 
 



Svømmetinget 2016 – Tingdokument 01.04.2016 - side 76 

 

Forslag F8 – fra Svømmeutvalget 
 
Det foreslås et nytt pkt K i SV 1 
 
K.  Dommer i Callroom 

1. Ved alle NM og internasjonal stevner som står på FINAs terminliste skal det være en 
kvinnelig og en mannlig dommer som skal sjekke hjelpemidler (tape og plaster), 
badedrakter, klokker og eventuelt kommunikasjonsutstyr. SvU utarbeider en 
veileder. 

L. Dommeravgjørelser 
 

Som en konsekvens av tillegget vil SV 1 A Dommerbehov få et nytt pkt  
Dommere i Callroom 2 
 
Begrunnelse: 
På større internasjonale stevner og mesterskap er det callroom der svømmerne må møte 
før start og hvor de blir sjekket for at alt utstyr, badedrakter, hjelpemidler m.m. er i 
samsvar med FINAs regler. SvU anser at det flere positive aspekter ved å innføre dette i NM 
og internasjonale stevner som står på FINAs terminliste.   
 
 
 
 
LUs vurdering 
LU støtter forslaget fra SvU og tiltrer begrunnelsen fra SvU 
 
 
 
 
Forbundsstyret støtter forslaget 
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Forslag F9 – fra Synkronutvalget 
 
 
Endring av GE 41 Øvelser – synkronsvømming 
 
Pkt A – ny tekst: I mesterskap for senior konkurreres det i teknisk musikksvømming (solo, 
duett og lag) og fri musikksvømming (solo, duett, lag, duett og mixed duett). FINAs regler 
følges. 
 
Pkt B – ny tekst: I mesterskap for junior konkurreres det i figurer og fri musikksvømming 
(solo, duett, lag, kombinasjon og mixed duett). FINAs regler følges. 
 
Begrunnelse: 
Endringene av øvelsesoppsettet er i samsvar med FINAs reler for synkronsvømming.  
 
 
 
 
LUs vurdering: 
LU støtter forslaget som er et ledd i utviklingen av synkronsvømming i NSF. 
 
 
 
 
Forbundsstyret støtter forslaget 
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Forslag F10 – fra Lovutvalget 
 
 
Endringer i G18 som følge av NIFs nye barneidrettsbestemmelser     
GE 18 Stevner 

Stevnene deles i følgende hovedgrupper:  

1. Approberte stevner  

2. Ikke-approberte stevner  

A. Approberte stevner skal stå på NSFs terminliste og skal avvikles i henhold til NSFs lover 
og regler. 

Approberte stevner omfatter:  

1. Kretsstevner. Lokale stevner. Aldersgrense 9 år og eldre  

a) 9- og 10-årsklassen i approberte stevner kan stå oppført i resultatlisten, men 
listen skal være sortert alfabetisk. Det skal være lik premie til alle deltagerne.  

b) 9- og 10-åringene skal betale en startavgift og motta en premie uavhengig av 
antall starter.  

c) 9- og 10-åringene kan delta på stafetter på lik linje med andre deltagere.  

2. Landsdels og nasjonale stevner. Aldersgrense 11 år og eldre. 

3. Nasjonale stevner med internasjonal deltakelse i Norge, Norden og Barentsregionen 
. Aldersgrense 11 år og eldre. Deltagelse i internasjonale konkurranser utover dette 
område er aldersgrensen 13 år og eldre. 

4. Internasjonale stevner som står på den internasjonale terminlisten etter søknad fra 
NSF. Aldersgrensen 13 år og eldre. 

5. Landsdelsårsklassemønstring. Aldersgrense 11-16 år. 

6. Tripp – trapp. Aldersklasse 11–16 år. 

7. Årsklassemesterskap. Aldersgrense 13-16 år. 

8. Mesterskap. Aldersgrense 13 år og eldre. Ref. avsnitt IV Mesterskapsbestemmelser.  

B. Ikke-approberte stevner kan arrangeres av lagene etter behov når svømmekretsen 
holdes underrettet.  

Ikke-approberte stevner er rekrutterings- og treningskonkurranser. Resultater oppnådd 
i slike stevner, kan ikke benyttes som kvalifiseringstider eller godkjennes som rekorder.  

Begrensninger: 

a) Utøvere kan delta fra det året de fyller 6 år 

b) Utøvere i alderen 6 og 7 år kan kun delta på arrangementer i egen klubb og 
fortrinnsvis for klubbens egne utøvere. 

c) Utøvere under 9 år kan bare delta i konkurranser på klubbplan og i 
lokalmiljøet. Det kan settes opp en deltagerliste, men resultatene skal ikke 
være med. 

d) Det skal være lik premiering til alle deltagere.  
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C. Formiddags- og ettermiddagsarrangementer på samme dag anses som separate stevner. 
For 9- og 10-årsklassene anses arrangementer over flere økter som et stevne, dvs. en 
startkontingent. 

 
 

LUs vurdering: 
Forslaget fra Møre- og Romsdal Svømmekrets er innarbeidet i det justert GE 18. LU vil ikke 
kommentere innføringen av en nedre aldersgrense flyttet fra 8 år til 6 år. Vi vurderer 
heller ikke forslaget om å åpne for deltagelse av 9-åringer i approberte stevner. Det er en 
idrettspolitisk avgjørelse som faller utenfor LUs ansvarsområde.  

 
Vi har også lagt inn 13 års grensen for deltagelse i internasjonale konkurranser utenfor 
Norden og Barentsregionen – kodifisert gjeldende rett – i GE 18 A nr. 3.  

 
I tillegg til aldersjusteringer har LU lagt inn et nytt pkt 6 – Tripp-trapp. Aldersgrense 11-16 
år – slik at stups konkurransestruktur også kommer med. 

 

 

 

 

FS støtter LU sin vurdering 
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Forslag F11 – fra Lovutvalget 
 
 
Forslag til nytt GE 52 
Det foreslås at «Klubber som skal arrangere approberte stevner er forpliktet til å ha 
minimum 5 autoriserte dommere.» 
 
Begrunnelse: 
Det er fortsatt klubber som ikke vektlegger utdannelse av dommere, men forventer bistand 
fra andre klubber når stevner skal arrangeres. Kravet om at hver klubb må ha minimum 5 
autoriserte dommere vil medføre at dommerdekningen generelt vil bli merkbart bedre. 
Dommerinstruktørene vil kunne holde dommerkurs over hele landet slik at klubbene uten 
problem vil kunne oppfylle GE 52. 
 
LUs kommentar: 
Dette forslaget ble presentert på det forrige Forbundstinget. Forslaget ble ikke vedtatt. 
Det viste seg at mange delegater hadde misforstått og trodde at hver klubb måtte stille 5 
dommere på egne stevner. Da de ”oppdaget” at forslaget innebar at hver klubb skulle ha 5 
dommere i klubben, ble det dagen etter rettet flere henvendelser til dirigenten om å ta 
opp forslaget på nytt.  LU fremmer saken og støtter fortsatt forslaget som opprinnelig ble 
lagt frem av Dommerutvalget og minner om at uten dommere blir det ingen stevner.  
 
FS støttet for øvrig forslaget den gang. 
 
 
 
 
Forbundsstyret støtter forslaget 
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Forslag F12 – fra Open Water utvalget 
 
 
Forslag 
”Mosjonsalliansen” - samarbeid på tvers av særforbund for helårs mosjonslisenser 
 
Begrunnelse: 
I de fleste mosjonsidretter med stort breddesegment finnes det i dag endag og helårs 
lisenser. Dette gjelder for eksempel: Ski, Friidrett (mosjonsløp), sykkel, triatlon m.fl. 
Open Water utvalget foreslå at Norges Svømmeforbunds Forbundstyre tar initiativ mot 
aktuelle andre særforbund om å få opprettet et felles system for helårs 
mosjonsforsikringer. Det anses som en fordel på tvers av særforbund om ”masters” 
segmentet av mosjonister som deltar i arrangementer som f.eks Oslo Maraton, 
Birkebeinerrennet, Sykkelritt og Triathlonstevner kan tegne en helårs mosjonslisens for de 
særidrettene som samarbeider. Det vil gjøre det lettere å rekruttere mosjonsutøvere, det 
vil være lettere å forholde seg til for utøverne, og det vil kunne bli rimeligere å ha en 
felles forsikring slik at en utøver slipper å betale forsikring pr særidrett.  Tanken er da å 
ha en ”basislisens” felles som dekker forsikringsbehovet samt et valgfri tillegg for de 
særidrettene man ønsker å aktivere mosjonslisensen for. Med andre ord kan en utøver med 
en slik ordning kunne tegne mosjonslisens for ski, sykkel og Open Water i en og samme 
”bestilling”. Hvordan dette kan fungere er forsøkt illustrert under: 
 

x

x

Sykkelritt   

Triathlonstevner

Løp      

Skirenn      

Open Water Svømming

Mosjonslisen 2017
Lisensen inneholder ulykkesforsikring under deltagelse i arrangementer.

Du velger selv hvilke arrangementstyper lisensen skal dekke

x
 

Figur 1 En utøver velger kombinert forsikring for Sykkel, Ski og Open Water. Det vil inkludere basisdel med 
fellesforsikringsordning samt lisensavgift til Sykleforbundet, Skiforbundet og Svømmeforbundet. Hvert 
enkelt særforbund bestemmer selv avgift til seg for å aktivere sin lisens 

 

x

x

Sykkelritt   

Triathlonstevner

Løp      

Skirenn      

Open Water Svømming

Mosjonslisen 2017
Lisensen inneholder ulykkesforsikring under deltagelse i arrangementer.

Du velger selv hvilke arrangementstyper lisensen skal dekke

 
Figur 2 En utøver velger kombinert forsikring for sykkel og triatlon. Svømmeforbundet vil ikke være berørt 
i dette tilfellet. 
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Ved en eventuell innføring av slikt system foreslås det at Svømmeforbundet også innfører 
en helårs mosjonslisens for Open Water svømming. I likhet med sammenlignbare idretter 
og særbund foreslås det at en slik lisens kan kreve medlemskap i en svømmeklubb.  
(Mens endagslisens Open Water mosjonslisens kan løses uten svømmeklubbtilhørighet.) 
 
Detaljene rundt en slik lisens bes utarbeides av Open Water utvalget og Forbundsstyret, 
med tanke på prising, startberettigelse i mesterskap Open Water o.l. 
 
Forslag til vedtak: 
Svømmetinget ser verdien av samarbeid med andre særforbund med tilsvarende ordninger 
for lisenser og ber Forbundsstyret invitere aktuelle andre særforbund til samarbeid.  
Svømmetinget ber også Open Water utvalget utarbeidet forslag til innføring av en helårs 
lisens for Open Water svømming for mosjonsutøvere i Open Water. Svømmetinget gir 
Forbundsstyret fullmakt til å godkjenne og innføre en slik ordning i løpet av kommende 
tingperiode. 
 
 
 
 
LUs vurdering: 
LU mener at forslaget fra Open Water utvalget bør presenteres på Tinget. LU anser 
imidlertid at forslaget er best egnet til å oversendes det nye FS for videre behandling uten 
realitetsbehandling på Tinget. Utvalget er enig i en slik fremgangsmåte. 
 
 
 
 
Forbundsstyret støtter LU sin vurdering 
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Forslag F13 – fra Svømmeutvalget 
 
 
Nytt GE 48 – Callroom 
 
Ved alle NM skal det være callroom hvor alle utøvere må møte før start. Dersom utøverne 
ikke møter i rett tid i callroomet, får de ikke starte. Jr. også SV 1 K.  
 
 
 
 
LUs vurdering 
Forslaget må ses i sammenheng med SvUs forslag om et nytt SV 1 K og det vises til 
begrunnelsen. LU støtter forslaget.   
 
 
 
 
Forbundsstyret støtter forslaget 
 



Svømmetinget 2016 – Tingdokument 01.04.2016 - side 84 

Forslag F14 – fra Lovutvalget 
 

 
 

LOV FOR NORGES SVØMMEFORBUND 
 

Stiftet 19. august 1910 
Vedtatt av Forbundstinget xx.xx.xxxx, godkjent av NIF xx.xx.xxxx. 

 
 
 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 
§ 1  Formål 
 
(1) Norges Svømmeforbunds (NSF) formål er å fremme svømmeidretten i Norge, og 

representere idretten internasjonalt. 
 
(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 

aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
§ 2  Organisasjon 
 
(1)  NSF er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer svømmeidrettene og 

som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
(NIF). Idrettslagene kan organiseres i særkretser/regioner. 

 
(2)  NSF er medlem av NIF, Federation International de Natation (FINA), Ligue 

Europeenne de Natation (LEN) og Nordisk Svømmeforbund (NSFA) og skal følge 
deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for særforbundet uavhengig 
av hva som måtte stå i særforbundets egen lov. 

 
(3)  Opptak av nye idretter samt endring av særforbundets navn, må godkjennes av 

Idrettsstyret. Idrettsstyret avgjør om den nye aktiviteten er forenlig med NIFs 
formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan særforbundet fremme 
forslag om opptak av den nye idretten på Idrettstinget. 

 
§ 3  Oppgaver og myndighet  
 
(1)  NSF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det 

imøtekommer de krav og utfordringer svømmeidrettens medlemmer, norsk idrett og 
internasjonal idrett stiller.  

 
(2)  NSF er den høyeste faglige myndighet på sin idretts område. Med faglig myndighet 

menes myndighet i saker som omfatter svømmeidretten med følgende unntak:  
a) spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener, 
b) spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere 

idrettsgrener, 
c) økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til 

hinder for at særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner, 
d) internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j. 

 
(3)  Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og 

underlagt kontroll av forbundet.  
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§ 4 Medlemskap 
 
(1)  Alle idrettslag som organiserer svømmeidrett og er medlem av NIF, har rett til å bli 

medlemmer i NSF. 
 
(2)  Søknad om medlemskap sendes NSF via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme 

måte.  
 
§ 5  Kontingent/avgifter 
 
(1)  Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag. 
 
(2)  Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på 

Forbundstinget. Styret kan frata lag som skylder kontingent eller avgift for mer enn 
ett år etter forfall, medlemskapet i NSF, og anbefale overfor NIF at laget fratas 
medlemskap i NIF, jf. § 10-2 (3). 

 
II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 
§ 6 Kjønnsfordeling  

(1)  Ved valg/oppnevning av styre, råd utvalg/komité mv. og ved representasjon til 
årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være 
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved 
valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer 
fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett 
varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av 
kjønnsfordelingen.  

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, 
skal styret innen én måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til 
ekstraordinært årsmøte/ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det 
aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er 
valgt/oppnevnt. 

(3)  Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille 
bestemmelsen, hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som 
mangler for å oppfylle bestemmelsen. 

(4) Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å 
innkalle til nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning. 

(5) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. 
Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør 
dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan kun 
gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.  

§ 7  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.  

(1) For å ha stemmerett og være valgbar, må man ha fylt 15 år, vært medlem av et 
idrettslag tilsluttet NSF i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene jf. 
NIFs lov § 10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant 
til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme 
ved fullmakt. 

(2)  En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i NSF: medlem av 
styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.  

(3)  Forslagsrett: 

a)  Styret i NSF har forslagsrett til og på Forbundstinget, jf. § 14 
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b)  Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til 
Forbundstinget, og dets representant(er) har forslagsrett på tinget. 

 
c)  Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 15 (4), har forslagsrett til 

Forbundstinget i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets 
arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på tinget innenfor 
komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

 (4)  Talerett: 

a) Revisor har talerett på Forbundstinget i saker som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde.     

b)  Representant fra NIF har talerett på Forbundstinget.  

§ 8  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker  

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite 
mv. i organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får 
relevant ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved 
tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.  

(2)  En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som 
representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det 
kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det 
organisasjonsledd representasjonen skjer.   

(3)  Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som 
kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.  

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å 
utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.  

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som 
valgt eller oppnevnt.  

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra 
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det 
kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.  

§ 9  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til NSF  

(1)  En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende en 
økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd, 
utvalg/komite innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder 
styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person 
som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for 
styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik avtale, 
styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke 
gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.  

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller 
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet 
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har 
en tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke 
valgt eller oppnevnt. 

(4)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra 
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det 
kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 
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 § 10  Inhabilitet  

(1)  En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i NSF er inhabil til å tilrettelegge 
grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

 a) når vedkommende selv er part i saken, 

 b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken, 

 c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med 
en part, 

 d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i 
et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet 
til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt 
på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for 
vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. 
Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.  

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 
underordnet i NSF.  

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil 
kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at 
vedkommende viker sete.  

(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en 
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at 
vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om 
inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin 
egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være 
vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. 
Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende 
inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder 
innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig 
tidsspille eller kostnad.  

(7)  I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en 
part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende 
ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin 
nærmeste overordnete til avgjørelse.  

§ 11  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i NSF vedtaksføre når et 
flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte 
stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig 
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer 
med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin 
tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig 
saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og 
kommunisere med hverandre.  

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.  
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§ 12  Refusjon av utgifter. Godtgjørelse  

(1)  Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.  

(2)  Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

(3)  Godtgjørelse til styret og generalsekretær/daglig leder skal klart fremgå av vedtatt 
budsjett og regnskap.  

 
III. ØKONOMI 
 
§ 13  Regnskap, revisjon, budsjett mv.  
 
(1)  NSF er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsloven og revisorloven. 

Regnskapsåret skal følge kalenderåret. 
 
(2)  NSF skal engasjere statsautorisert/registrert revisor og velge en kontrollkomité. 

Kontrollkomiteens oppgaver følger av § 21.   
 
(3) Bankkonti skal være knyttet til NSF og skal disponeres av to personer i fellesskap. 

Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 
 
(4)  På Forbundstinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet og et langtidsbudsjett på minst to år. Budsjettet skal være 
realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv 
egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når 
årsregnskapet fremlegges. For særforbund som ikke avholder ordinært 
særforbundsting hvert år, fastsetter styret årlige budsjetter innenfor rammen av 
langtidsbudsjettet, og hvis hensiktsmessig fremlegges disse på eventuelle 
ledermøter eller tilsvarende i perioden mellom tingene.  

 
(5) Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter 

regnskapsårets slutt. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige 
styremedlemmer. Dersom særforbundet har generalsekretær/daglig leder, skal også 
vedkommende signere. 

(6)  NSF kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 
sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån 
og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. NSF kan dog delta i NIFs 
konsernkontoordning etter søknad fra forbundet og beslutning fra Idrettsstyret.  

(7)  Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig 
omfang i forhold til NSFs størrelse eller virksomhet, skal vedtas av Forbundstinget.  

 
IV. TING, STYRE, UTVALG MV.  

 
§ 14  Forbundstinget 
 
(1)  NSFs høyeste myndighet er Forbundstinget som avholdes hvert tredje år innen 

utgangen av april. 
 
(2)  Forbundstinget innkalles av styret med minst to måneders varsel til de 

organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at 
saksdokumentene gjøres tilgjengelig på NSFs internettside eller på annen forsvarlig 
måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest to 
uker før Forbundstinget. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til 
styret senest fire uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 
saksdokumenter med forslag til Forbundstinget må være gjort tilgjengelig senest to 
uker før tinget. 
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(3)  Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør Forbundstinget hhv. under 
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og 
om det er saker som ikke kan behandles.  

 
(4)  Forbundstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 
 
(5)  På Forbundstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser 

som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre 
saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigete representantene vedtar det 
ved godkjenning av saklisten. 

 
(6) Ved Forbundstinget nyttes reisefordeling (ikke diett).   
 
§ 15  Representasjon på Forbundstinget 
 
(1) På Forbundstinget møter med stemmerett: 

a) Forbundsstyret 
b) Representanter fra særkretser og idrettslag etter følgende skala: 

Kretser: 2 representanter 
Lag fra 1 til 100 aktive medlemmer: 1 representant 
Lag fra 101 aktive medlemmer og mer: 2 representanter 

c) Lovutvalgets leder 
 
(2) Antall aktive medlemmer regnes pr. 31. desember i henhold til tall fra samordnet 

rapportering til NIF året forut for det år Forbundstinget avholdes. 
 

(3)  Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, 
eller oppnevnt av styret etter fullmakt. Representantene skal sende 
møtefullmaktene fra krets og lag til forbundsstyret senest 7 dager før 
Forbundstinget. 

 
(4) Videre møter uten stemmerett: 

a) Ledere i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller 
styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte. 

b) Kontrollkomiteens medlemmer. 
c) Valgkomiteens medlemmer. 
d) Lovutvalgets medlemmer 
e) Revisor. 

 
§ 16  Ledelse av Forbundstinget 
 
Forbundstinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller referent behøver å være 
valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 
  
§ 17  Forbundstingets oppgaver 
 
Forbundstinget skal:  

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive 

protokollen. 
4. Behandle beretning for NSF. 
5. Behandle NSFs regnskap i revidert stand. 
6. Behandle forslag og saker. 
7. Fastsette kontingent og avgifter. 
8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 
9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere NSFs regnskap. 



Svømmetinget 2016 – Tingdokument 01.04.2016 - side 90 

10. Foreta følgende valg 
a) Forbundsstyrets leder og nestleder. 
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 
c) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer  
d) Lovutvalg med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem 
e) Fagutvalgene: 

1. Svømmeutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem 
2. Stuputvalget med leder, nestleder og 1 medlem 
3. Synkronutvalget med leder, nestleder, medlem og 1 varamedlem 
4. Open-waterutvalget med leder, nestleder og 1 medlem 
5. Mastersutvalget med leder, nestleder og 1 medlem 
6. Vannpoloutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem 
7. Dommerutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem 

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.  
g) Representanter til ting og møter i de organisasjoner NSF er tilsluttet 

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølge i 
forhold til stemmetall. 

 
§ 18 Stemmegivning på Forbundstinget 
(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være 

truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer 
enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer 
skal anses som ikke avgitt.  

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav 
om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp 
på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke 
foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller 
ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

(3)  Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de 
avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest 
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha 
mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av 
vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i 
første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det 
foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de 
valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget 
ved loddtrekning.  

 
§ 19  Ekstraordinært Forbundsting 
 
(1)  Ekstraordinært Forbundsting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter: 
 

a) Vedtak av Forbundstinget. 
b) Vedtak av Forbundsstyret. 
c) Vedtak av Idrettsstinget eller Idrettsstyret. 
d) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste Forbundsting 

representerte ¼ av de stemmeberettigede representanter.  
(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.  

(3)  Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen 
eller være gjort tilgjengelig på NSFs internettside eller annen forsvarlig måte. I 
sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort 
tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på 
innkallingstidspunktet. 
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(4)  Et ekstraordinært Forbundsting er vedtaksført med det antall godkjente 
representanter som møter.  

 
(5)  Et ekstraordinært Forbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i 

vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære tinget.  
 
(6)  Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære Forbundstinget 

hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det 
ekstraordinære tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 
§ 20  Forbundsstyre 
 
(1) NSF ledes og forpliktes av Forbundsstyret som er NSFs høyeste myndighet mellom 

tingene.  
 
(2) Forbundsstyret skal: 
 

a) Iverksett Forbundstingets og NIFs vedtak og bestemmelser. 
b) Representere norsk svømmeidrett innenlands og utenlands. Oppnevne 

representanter til kongresser i FINA, LEN og NSFA. 
c) Påse at NSFs og NIFs lover og bestemmelser blir overholdt. 
d) Godkjenne terminlister for svømmeidrettsstevner. 
e) Bestemme tid og sted for Norgesmesterskapene og for Landsstevnet for 

psykisk utviklingshemmede. 
f) Oppnevne eventuelt resterende medlemmer av fagutvalgene. 
g) I tillegg til Hederstegnkomiteen og Anleggsutvalget oppnevne utvalg, råd og 

komiteer etter oppdrag fra Forbundstinget eller som styret finner påkrevet, 
samt utarbeide mandat/instruks for disse. 

h) Godkjenne utvalgenes arbeidsprogram 
i) Ha ansvarets for NSFs økonomi og påse at forbundets midler brukes og 

forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på 
Forbundstinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at 
forbundet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 
budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 

j) Ansette idrettsfaglige konsulenter, landslagstrenere og lønnet kontorhjelp. 
Fastsette lønn for disse samt bestemme hvem som forplikter NSF økonomisk 

k) Fastsette satser for skyss- og kostgodtgjørelser, herunder regler for bruk av 
egen bil. 

l) Trekke opp retningslinjer for deltagelse i Nordisk, EM, VM og OL samt andre 
internasjonale konkurranser. Fastsette troppens størrelse og oppnevne 
trenere, ledere og dommere. 

m) Avgjøre tvister inne norsk svømmeidrett. 
n) Trekke opp retningslinjer for det enkelte forbundsstyremedlems arbeid og 

myndighet 
o) Fastsette tid og sted for det neste Forbundstinget. 
p) Forestå NSFs daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens 

faglige myndighet. 
q) Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 

 
(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to 

styremedlemmer forlanger det. 
 
(4) Ved skifte av Forbundsstyre overtar det nye styret umiddelbart etter at 

Forbundstinget er holdt. 
 
(5) Generalsekretæren er leder for sekretariatet. Han/hun er ansvarlig for alle 

administrative funksjoner innen NSF, og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak 
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som er besluttet av Forbundsstyret. For øvrig arbeider generalsekretæren etter 
instruks utarbeidet av Forbundsstyret. 

 
§ 21  Faste komiteer 
 
(1)  Kontrollkomité   

 

a) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med NSFs økonomi. Kontrollkomiteen skal påse 
at forbundets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og 
økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar 
med forbundets lov og beslutninger fattet av Forbundstinget. Kontrollkomiteen 
skal videre forsikre seg om at forbundets interne økonomiske kontroll er 
hensiktsmessig og forsvarlig.  
 

b) Kontrollkomiteen skal påse at NSFs regnskapsførsel er pålitelig og at dets 
årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for forbundets drift og 
finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene 
vurdere forbundets finansielle stilling, forvaltning og drift.  

 
c) Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- 

og utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den 
engasjerte revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den 
engasjerte revisor har utført der den finner det hensiktsmessig.  

 
d) Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger 

til Forbundstinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/ årsregnskapene og 
særforbundets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging, 
forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.  

 

For særforbund som ikke har ting hvert år, skal kontrollkomiteen avgi en           
beretning til det enkelte årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende 
ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte 
rapporter til særforbundets styre og revisor.  
 

e) Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger 
arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt 
instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Forbundsstyret må 
informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver 
for revisor. 

 
(2) Valgkomité:  

 

Valgkomiteen velges på Forbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra 

Forbundsstyret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv 

som skal velges på tinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, 

plikter å tre ut av valgkomiteen.  

 
(3) Lovutvalget er rådgivende organ i lovsaker for NSF. I de saker som forelegges 

mellom Forbundstingene må Forbundsstyret ta avgjørelser etter at utvalgets mening 
er hørt. Forslag til Forbundstinget som krever lovendring eller direkte lovforslag 
skal sendes utvalget minst 8 uker før Forbundstinget holdes. 

 
(4) Fagutvalg som velges på Forbundstinget: 
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1. Svømmeutvalget 
2. Stuputvalget 
3. Synkronutvalget 
4. Vannpoloutvalget 
5. Open-waterutvalget 
6. Mastersutvalget 
7. Dommerutvalget 
 

 
V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
 
 
§ 22  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og 

konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 
 
(1) For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og 

konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 
 
(2) Idrettslag som er medlem av NSF samt ansatte og tillitsvalgte tilsluttet medlemmer 

av NSF, kan straffes med bøter og/eller andre sanksjoner som angitt i NIFs lov 11-2 
(1) bokstav a) – d) ved overtredelse av NIFs barneidrettsbestemmelser og/eller NSFs 
Generelle regler for idretten. Utøvere tilsluttet idrettslag som er medlem av NSF, 
kan straffes med utelukkelse etter NIFs lov 11-2 bokstav d) ved overtredelse av NIFs 
barneidrettsbestemmelser og/eller NSFs Generelle regler for idretten.  

 
§ 23  Avtaler og samarbeid mellom NSF og næringslivet 
 
(1) Avtaler og samarbeid mellom NSF og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13. 
 
§ 24  Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 
 
(1) Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.  
 
§ 25  Bestemmelser om konkurranseforbud 
 
(1) Idrettsstyret og styret i NSF kan nekte organisasjonsledd og medlem av 

organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende 
virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre 
rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn. 

 
§ 26  Lovendring 
 
(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært Forbundsting etter å 

ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
 
(2)  Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer 

vedtatt av NSF selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret. 
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

 
(3)  I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret pålegge nødvendig endring for å 

unngå motstrid med NIFs regelverk.  
 
(4)  Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av forbundet selv med mindre endringene 

følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 
 
§ 27  Regler for idretten  
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(1) Forbundsstyret regler for idretten skal betraktes som et ledd i disse lover, og skal 

kan i særegne tilfeller gi dispensasjon fra nevnte regler. Dog må dispensasjonene 
bare angå tillempninger som ikke strider mot reglenes grunnlag. 

 
(2)  Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer 

vedtatt av NSF selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret. 
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

 
(3)  Forbundsstyret kan foreta nødvendige forandringer i reglene når dette skyldes 

forandringer i FINAs regler.  
 
§ 28 Oppløsning – Sammenslutning – utmelding  
 
(1) Forslag om oppløsning av NSF må først behandles på ordinært Forbundsting. Blir 

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært Forbundsting 
tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 
flertall. 

 
(2) Ved oppløsning eller annet opphør av NSF, tilfaller særforbundets overskytende 

midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved utmelding eller tap 
av medlemskap tilfaller forbundets eiendeler NIF eller formål godkjent av 
Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler.  

 
(3) Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om 

sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar 
med bestemmelsene om lovendring, jf. § 26. 

 
 
 
 
LUs vurdering: 
Idrettstinget vedtok i 2015 flere endringer i NIFs lov. Basert på endringene i NIFs lov har 
Idrettsstyret fastsatt nye forpliktende lovnormer for alle organisasjonsledd herunder for 
særforbund som NSF. NSFs Lov er således oppjustert i samsvar med NIFs Lovnorm for 
særforbund. Foruten gjennomføring av NIFs lovnorm er spesialvilkår tilpasset NSF fra 
tidligere lovrevisjoner videreført.  
 
Under sanksjonsbestemmelsen i § 22 har LU lagt inn et nytt andre avsnitt i samsvar med 
pålegget fra NIF til alle særforbund om å fastsette hjemmel i eget regelverk for 
sanksjonering av brudd på Barneidrettsbestemmelsene.  
 
Videre er forslaget fra LU om å gjenoppnevne Anleggsutvalget som permanent fagutvalg 
tatt inn i § 20 nr. 2 bokstav g). Hvis forslaget ikke blir vedtatt på Forbundstinget vil 
tilføyelsen om Anleggsutvalget bli fjernet fra paragrafen i etterkant.  
 
Endelig bør Forbundstinget gi LU fullmakt til å foreta etterfølgende 
redaksjonelle/nødvendige endringer i hele lov- og regelverket. NIF har anbefalt at 
forbundstingene også gir forbundsstyrene fullmakt til å implementere fremtidige endringer 
i NIFs regelverk og lovnormer så som redaksjonelle endringer besluttet av Idrettsstyret. 
Materielle lovendringer må først vedtas av Idrettstinget. 
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Forslag F15 –  Virksomhetsplan for  
Norges Svømmeforbund 

 
 
Forslag til virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund foreligger som eget vedlegg. 
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Sak g Fastsette kontingent og avgifter 
 
 
 
Forbundsstyrets forslag: 
 

 Pliktig lagsabonnement for bladet Norsk Svømming, kr 500,- 
 Medlemskontingent for hver klubb, kroner 1000,- 
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Sak h Langtidsbudsjett 2016 – 2019 
Norges Svømmeforbund 

 

 
 
Note 1: Summering av alle offentlige tilskudd, som rammetilskudd, toppidrett, region, 
integrering og barn & ungdomsmidler (Post 3). Inkl. ekstra midler prosjekt svøm Bergen og 
Elitesenter.   
 
Note 2: Forbundsstyret ønsker å benytte seg av loven til NIF i forhold til Godtgjørelse. 
Dette fordi dagens samfunn krever en helt annen profesjonalitet for å oppnå de mål NSF 
har satt seg en før. Styret fastsetter godtgjørelsen etter de skrevne habilitetsregler, og 
beløpene vil komme frem av budsjett og regnskap. 
  
NIF lov §2-6  Refusjon av utgifter. Godtgjørelse 
Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inklusive tapt 
arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelse av vervet. Tillitsvalgte kan motta 
er rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til 
godtgjørelse etter forrige punktum skal fremgå av budsjett og regnskap. 

Inntekter Note Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 

       

NSFs sponsorer  455 195,00  1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  

Salgsinntekter   4 870 872,00   5 500 000,00   5 700 000,00  6 000 000,00  6 200 000,00  

Tilskudd fra NIF 1 16 995 944,00   17 050 000,00  17 750 000,00  18 000 000,00  18 250 000,00  

Kontingenter   269 000,00   275 000,00  275 000,00  275 000,00  275 000,00  

Finansinntekter  789 058,00   500 000,00  500 000,00  500 000,00  500 000,00  

Lisenser   3 576 900,00  4 300 000,00  4 300 000,00  4 300 000,00  4 500 000,00  

Andre inntekter   2 349 385,00   2 300 000,00   2 800 000,00  3 000 000,00  3 200 000,00  

Egenandeler  3 903 339,00  2 850 000,00   2 850 000,00  2 850 000,00  2 850 000,00  

Sum   33 209 693,00  33 775 000,00  35 175 000,00  35 925 000,00  36 775 000,00  

             

Kostnader  Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 

Varekostnader  813 081,00  1 000 000,00  1 100 000,00  1 200 000,00  1 300 000,00  

Lønnskostnader  2 15 014 063,00  15 500 000,00  16 000 000,00  16 500 000,00  17 000 000,00  

Lokaler og 
kontorkostnader  2 179 908,00  2 300 000,00 2 350 000,00  2 400 000,00  2 500 000,00  

Tilskudd, bistand   3 557 398,00  3 600 000,00  3 600 000,00  3 600 000,00  3 600 000,00  

Reisekostnader  8 387 401,00  8 400 000,00  8 400 000,00  8 500 000,00  8 600 000,00  

Adm. Kostnader   1 922 110,00  2 000 000,00  2 050 000,00  2 100 000,00  2 150 000,00  

Diverse   1 119 169,00  617 000,00  600 000,00  600 000,00  600 000,00  

Kjøp av utstyr  638 907,00  700 000,00  700 000,00  700 000,00  700 000,00  

Avskrivninger  234 684,00  250 000,00  250 000,00  250 000,00  250 000,00  

Tap på fordringer  1 367,00  5 000,00  5 000,00  5 000,00  5 000,00  

Sum  33 868 088,00  34 372 000,00  35 055 000,00  35 855 000,00  36 705 000,00  

Resultat   - 658 335,00 -597 000,00   120 000,00  70 000,00  70 000,00  

Egenkapital  22 840 984,00 22 243 984,00  22 363 984,00  22 433 984,00   22 503 984,00  
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Sak i Engasjement av revisor 
 
 

Forbundsstyrets forslag er Øyvind Hjemgård, BDO AS. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak j Valg 
 

 

Valgkomiteens innstilling til Forbundsstyre, utvalg og komiteer 
 

Se egne vedlegg for presentasjon av alle kandidater 
 
 

FORBUNDSSTYRET 
President  CATO BRATBAKK    Lambertseter Svømmeklubb 
Visepresident  INGER GRØDEM HARALDSEN  Pingvin Stupklubb 
Styremedlem  RUNE LILLEDAHL    Haugesund Svømmeklubb 
Styremedlem  HANNE-KARINE HOLSTAD  Sørreisa Svømmeklubb 
Styremedlem  KRISTIAN ARNESEN   Bergens Svømme Club  
Varamedlem  LARS ERIK DÆHLI   Hamar IL svømmegruppe 
Varamedlem  LINDA MYRSET    IL Norodd svømmegruppe 
 
SVØMMEUTVALG 
Leder   JANNE GRO RASMUSSEN   Arna SLK 
Nestleder  TORALF WESTERMOEN  Mandal Svømmeklubb 
Medlem  TOMMY KVILVANG   Kongstensvømmerne 
Varamedlem  VIGDIS HEIMLY   TS&LK  
 
STUPUTVALG 
Leder   ANNE MAJA HOLM THORSEN  Bergen Stupeklubb 
Nestleder  ULF DAHLE    Oslo Stupeklubb  
Medlem  OSKAR FUGLESTAD   Pingvin Stupklubb 
 
SYNKRONUTVALG 
Leder   SARA SKASLIEN PAULSEN  Asker SK synkron 
Nestleder  ANNIKEN SKIEBE HEILAND  Oslo Synkron 
Medlem  HILDE SKASLIEN   Asker SK synkron 
Varamedlem  ELLEN BECK    Oslo Synkron 
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VANNPOLOUTVALG 
Leder   MORTEN FRANANG   Vika IF 
Nestleder  HARRIET ENGESVIK   Namsos Vannpoloklubb  
Medlem  SVERRE FJERMESTAD   Sørumsand IF 
Varamedlem  THOMAS VANVIK BRATTELID  Stavanger Vannpoloklubb 
 
MASTERSUTVALG 
Leder   ELLEN BJORVAND    MASØR 
Nestleder  ØYVIND ARENTZ   Oslo IL 
Medlem  ØYVIND THORSEN   Lambertseter Svømmeklubb 
 
OPEN WATER UTVALG 
Leder   GEIR ANDERSEN   Master Team Svømming 
Nestleder  TRINE THOEN    Oslo IL 
Medlem  JAN KENNETH ANTUN   Vestkantsvømmerne 
 
KONTROLLKOMITÉ 
Leder   RUNE HAALAND   SK Delfana 
Nestleder  KARIN AAKERMANN   Lambertseter Svømmeklubb 
Medlem  THOMAS H. WIKBERG   Oslo Idrettslag  
Varamedlem  RAGNHILD M. TAPIO   Alta Svømmeklubb 
Varamedlem  kandidat kommer senere 
  
LOVUTVALG 
Leder   TORE ANDREAS HAUGLI  SSK Skjetten Svømming 
Nestleder  KARI ANNE LANG-REE   Ski Svømmeklubb 
Medlem  RUNE GRAN     Ski Svømmeklubb 
Varamedlem  ANNE GRETE SKROLSVIK GRØTTING Sportsklubben Speed 
 
DOMMERUTVALG 
Leder   ALICE C. BOYD   Vestbyen IL Svømming 
Nestleder  ERIK GRØTTING   Sportsklubben Speed 
Medlem  WENCHE SALTE   Bryne Symjeklubb 
Varamedlem  TRYGVE RAVN    Sportsklubben Speed 
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