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RETNINGSLINJER FOR KLASSIFISERING I SVØMMING,  
NORGES SVØMMEFORBUND 

Klassifisering er et system for å gjøre konkurranser for utøvere med 
funksjonsnedsettelse mer rettferdige. Systemet er utviklet av Den Internasjonale 
Paralympiske Komité (IPC). Alle utøvere som ønsker å konkurrere i Paraklassene 
(S/SB/SM) på NSF’s approberte stevner må ha gyldig klassifisering og gyldig lisens.  

1. HVEM KAN KLASSIFISERES 
Alle utøvere med en funksjonsnedsettelse og en godkjent diagnose kan 
klassifiseres. Det er krav om et minstehandicap for å få klasse. Det er egne 
klasser for bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede og 
utviklingshemmede. For å bli klassifisert bør en utøver være fylt 12 år. Utøvere 
under 18 år og/eller ikke har en stabil tilstand, må inn til ny klassifisering.  
Dette gjelder ikke for utøvere med utviklingshemming. De får permanent klasse.    
 
I tillegg gjelder følgende for å kunne bli klassifisert: 
 - Utøver må ha drevet organisert svømmetrening over lengre tid, fortrinnsvis 
minimum et år 
 - Utøver må ha deltatt på svømmestevne (i regi av klubben eller regionalt) 
 - Utøvere med bevegelseshemning må svømme alle 4 svømmearter under 
klassifiseringen  
 
Paraklassene deles inn etter svømmeart og type funksjonsnedsettelse 
Svømmeart: 
S  Crawl, Butterfly og rygg 
SB  Bryst 
SM  Medley 

Funksjonsnedsettelse:  
Klassene 1-10 Bevegelseshemning (fysisk) 
Klassene 11-13 Synshemming 
Klasse 14  Utviklingshemming 
Klasse 15  Hørselshemming 

2. EGENANSVAR VED KLASSIFISERING 
Utøver må forholde seg til de undersøkelser, tester og øvelser som er en del av 
klassifiseringen. Omfanget av undersøkelser, tester og øvelser, varierer ut fra om 
type klassifisering (fysisk, syn, hørsel, utviklingshemming).  Klassifisørene kan 
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ikke holdes ansvarlig for et eventuelt ubehag i forbindelse med klassifiseringen.  
  

3. BILDER OG VIDEO 
I forbindelse med klassifiseringen, kan utøver (foresatt for utøvere under 18 år) bli 
spurt om tillatelse til at det blir filmet/tatt bilde. 
  

4. OPPBEVARING AV DOKUMENTER 
Medisinske dokumenter som sendes inn og brukes til klassifiseringen vil bli 
oppbevart i en lukket database hos NSF. Det samme gjelder for Samtykkeskjema 
og skjema som ble utarbeidet i forbindelse med klassifiseringen. Utøver/den som 
sender inn dokumentasjon, er selv ansvarlig for innholdet i dokumentene, og 
personnummer og sensitive data bør så langt det lar seg gjøre tas ut/sladdes i 
dokumentene.  
 
Dokumenter vil bli oppbevart av NSF så lenge utøver er aktiv svømmer.   
 

5. KLASSIFISERING AV UTØVERE MED BEVEGELSESHEMNING (fysiske 
klasser) 
NSF vil så langt det lar seg gjøre, tilby klassifisering på Åpen Parasamling, som 
arrangeres årlig i november/desember. Ut over dette må klubb, utøver eller 
utøvers foresatte selv ta kontakt med NSF for å avtale klassifisering. 
Klassifisering avtales i god tid. Minimum 3 uker før avtalt klassifisering må 
Skjema for klassifisering av svømmere med en fysisk funksjonsnedsettelse 
sendes til Norges Svømmeforbund.  

Utøver kan bli bedt om å ta med ytterligere medisinsk dokumentasjon til 
klassifiseringen. 
 

a. Klassifisører  
NSF benytter klassifisører som er utdannet av og godkjent av Den Internasjonale 
Paralympiske komité (IPC). NSF har pr 2018 en godkjent internasjonal klassifisør. 
Klassifisering av bevegelseshemmede gjøres av to godkjente klassifisører. Ved 
klassifisering vil disse ha med nødvendige skjema for klassifiseringen. 
Klassifisørene skal legitimere seg ved oppmøte. Utøver og foresatt (for utøvere 
under 18år) må skrive under på et eget samtykkeskjema.  

b. Gjennomføring av klassifisering – Bevegelseshemmede 
Utøver må ha med trener eller foresatt/ledsager på klassifiseringen. Selve 
klassifiseringen består av to deler.  
  - Første del er en medisinsk test på land. Her testes muskelstyrke,  
  bevegelighet og/eller koordinasjon, med utgangspunkt i utøverens  
  funksjonsnedsettelse.  
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  - Andre del av klassifiseringen er test i vann: her skal utøveren gjennomføre 
ulike øvelser i de ulike svømmeartene, i tillegg til start, vending og flytestilling.  
 
Klassifisørene fyller ut klassifiseringsskjema. Skjema skal signeres av både 
klassifisører og utøver. Utøver skal også fylle ut et eget Samtykkeskjema.  

c. Etter klassifiseringen 
Klassifisørene vil så snart som mulig etter klassifiseringen sende inn 
klassifiseringsskjema til NSF. Utøver og klubb vil få brev om resultat av 
klassifiseringen. NSF benytter ikke klassifiseringskort, men utøvers klasser blir 
registrert i databasen på www.Medley.no.  Her vil også eventuelle unntakskoder 
for den enkelte utøver være registrert. Det er kun utøvere med gyldig lisens som 
vil være synlig i Medley.  
 

d. Ny klassifisering 
Utøvere under 18 år og/eller ikke har en stabil tilstand, må inn til ny klassifisering. 
Tidspunkt for ny klassifisering vil bli formidlet av klassifisørene og av NSF.  
Men det vil være klubben/utøvers ansvar å ta kontakt med NSF i god tid for å 
avtale nye klassifisering.  
 

6. KLASSIFISERING AV UTØVERE MED UTVIKLINGSHEMMING 
Klasse S 14 er klassen for utøvere med utviklingshemming. Utøvers diagnose må 
dokumenteres. I noen tilfelle vil det være tilstrekkelig å sende inn godkjent 
dokumentasjon. Eventuelt gjennomføres klassifisering i forbindelse med trening 
eller stevne. Ta kontakt med NSF for nærmere informasjon.  
 

7. KLASSIFISERING AV UTØVERE MED SYNSHEMMING OG 
HØRSELSHEMMING 
For mer informasjon om klassifisering av synshemmede og hørselshemmede, se 
www.svomming.no (menyen Parasvømming ->Klassifisering) eller ta kontakt med 
NSF. 
 

8. OPPBEVARING AV DATA I FORBINDELSE MED KLASSIFISERING 
Alle dokumenter sendes inn til NSF, samt dokumenter eller utarbeides i 
forbindelse med oppbevares hos NSF så lenge utøver er aktiv. Dette med tanke 
på reklassifiseringer. Data oppbevares på et eget sikret dataområde. 
 

   


