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Åpningsseremonier under Mesterskap 
 

• Åpningsseremonien skal vare maksimalt 20 minutter.  
• Seremonien starter med en innmarsj av deltakende klubber eller en annen visuell presentasjon av 

disse deretter skal det være dommerinnmarsj. Lokale tilpasninger avtales med TD. 
• Det er klubb, anleggseier og NSF som er arrangører/verter for mesterskap og det er disse som skal tale 

ved åpning. De skal tale i nevnte rekkefølge og det er representant fra NSF, som åpner mesterskapet 
offisielt og taler sist. Dersom det er andre talere i forbindelse med åpningen av mesterskapet skal 
disse fremføres før arrangørklubbens tale. Det er arrangøren som kontakter kommunen for å avklare 
hvem som kan holde tale ved åpningen av mesterskapet. Dette bør avklares i god tid. Det er viktig at 
talerne er informert om tidskjemaet.  

• Etter åpningen skal et vers av Nasjonalsangen spilles av eller fremføres, alle reiser seg.  
• Det er viktig at tidskjemaet holdes og at første heat starter på annonsert tidspunkt. Seremonien bør 

være avsluttet senest tre minutter før stevnestart.  
• Arrangøren må passe på at det finnes en mikrofon som kan benyttes til åpningen. Det skal også være 

passende musikk til innmarsjene.  
 
 

Premieutdeling under Mesterskap 
1 Forberedelser 

1.1 Premiepaller 
Premiepallen bør plasseres sentralt i hallen og den bør være godt synlig for publikum og slik at det er 
gode arbeidsforhold for fotografene. Bannere fra NSFs sponsorer skal plasseres i henhold til kontrakt. 
NSFs representant har med seg disse bannerne samt en «sponsorvegg» som skal stå bak premiepallen. 
Området rundt premiepallen skal være avsperret under premieutdelingen. Påse at området er ryddig.  
 

1.2 Bord for premier 
Man må ha et bord hvor man oppbevarer og klargjør medaljer og blomster for utdeling, dette kan 
gjerne være i et telt. Teltet vil fungere som en møteplass for de som skal dele ut og få premiene.  
 

1.3 Premieutdelingsansvarlig 
Den som har ansvaret for premieutdelingen må ha satt seg godt inn i denne veilederen og 
kommunisere med speaker og lydansvarlig i forkant av seremonien. Premieansvarlig har ansvaret for 
at premieutdeler møter i god tid, for at det er noen som følger premieutdeler med medaljer og 
eventuelt blomster under utdelingen.  
 

1.4 Bekledning 
Det er ofte en eller to unge utøvere som følger premieutdeler med premier og blomster, denne eller 
disse kan gjerne være pent kledd.  

2 Speaker 
Det er speaker som styrer premieutdelingen. Ved premieutdeling denne rekkefølgen vanlig:  

Speaker leser opp de tre medalje vinnerne i rekkefølge 3,2,1, de tre stiller seg på pallen og 
premieutdeler deler ut medaljer i denne rekkefølgen: bronse, sølv og gull. Man venter med å dele ut 
medaljene til alle utøverne er klare på premiepallen. 
  

Dersom det er satt nasjonal eller internasjonal rekord skal utøveren få blomst sammen med medaljen. 
Speaker annonserer dette sammen med plasseringen.  
Ved rekorder, nasjonale eller internasjonale kan man gjerne ha en egen fanfare eller ekstra lyssetting eller 
lignende. Speaker må kommunisere med lydansvarlig for start av fanfare under premieseremonien.  
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3 Utdeling og Utdeler 
3.1 Ved utdelinger av premier skal utøverne alltid stille i klubb t-skjorte eller en nøytral overdel. Bar overkropp 

eller overdel med sterkt budskap, alkohol og tobakk aksepteres ikke. Ref til GE 8. Arrangørklubb skal ha en 
mesterskapsskjorte liggende ved premiebordet som kan benyttes av utøvere som stiller uten reglementert 
skjorte.  

 
3.2 Ved utdeling på mesterskap med flere aldersgrupper skal følgende rekkefølge følges: Funksjonshemmede, 

UM, JR, SR. 
 

3.3 Når speaker begynner å annonsere første medalje skal medaljebærer og eventuelt blomsterbærer gå først, 
premieutdeler går etter disse. Disse venter ved siden av premiepallen til alle vinnerne er lest opp og har stilt 
seg opp på pallen.  

 
3.4 Utdeling skjer i avtalt rekkefølge (se punkt 3).  

Premieutdeler skal fastsettes i god tid før finaleøkten. TD skal godkjenne utdeler, speaker må informeres om 
hvem som er premieutdeler før finaleøkten begynner. Premieutdelere skal fortrinnsvis velges ut fra følgende 
kriterier og i denne rekkefølge: 
 
Dag 1: Første utdeler skal være den som åpnet mesterskapet på vegne av NSF, andre utdeler skal være 
ordfører eller den fra kommuneledelsen som talte ved åpning, tredje utdeler skal være klubbleder fra 
arrangementsklubb. Etter disse utdelerne bør andre gjester til arrangementet dele ut premier. 
Generalsekretær eller andre representanter fra FS føler etter dette.  
 
Dag 2: Svømmeutvalget og overdommere bør dele ut denne dagen. Heretter kan man med fordel velge 
trenere/ledere fra for eksempel debutant klubber i mesterskapet, personer som har bemerket seg i 
svømmemiljøet (lokalt eller nasjonalt).  
 
Påfølgende dager: Representanter fra lokal krets og klubb, dugnadsansvarlig etc. 

4 Fanfare 
Fanfaren skal spilles rett etter utdelingen har skjedd og utdeler og medaljebærer har gått til siden av 
premiepallen. Fanfaren bør vare ca 8-12 sekunder. Utdeler og medaljebærer skal stå ved siden av pallen til 
etter at fanfare og applaus er slutt. Det bør settes av 30-60 sekunder til fotografering før evt. innmarsj eller 
neste øvelse.  

 

5 Bestilling av premier 
 
Premier må bestilles på www.idrettsbutikken.no 
Her bestiller du en pakke med medaljer til ditt arrangement. Denne pakken inneholder ekstra medaljer, som 
er nødvending ved evt dobbel plassering. Det er full returrett på premier som blir til overs. Husk at det ved 
noen mesterskap er det en del ekstra premier, se under.  
 
Beste utøvere 

I NM har man kåring av de 5 beste funksjonshemmede utøverne og de 20 beste funksjonsfriske. Det er 
premie til de 20 beste i hver aldersgruppe på de mesterskap hvor flere grupper deltar; UM/ JR kortbane og 
JR/SR langbane. Premiene deles ut i rekkefølgen funksjonshemmede først og deretter i stigende rekkefølge 
etter aldersgrupper. Disse premiene skal deles ut etter utdeling av kongepokalen på langbane NM.  
 

  

http://www.idrettsbutikken.no/
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Kongepokal 
Det er bare på NM langbane at det deles ut kongepokaler. Det deles ut 2 kongepokaler for beste prestasjon i 
langbane NM: i kvinneklassen og i herreklassen. Disse pokalene deles ut av høyeste tilstedeværende 
tillitsvalgte i NSF (dersom det ikke er representanter fra kongefamilien tilstede). Kongepokalen kan deles ut 
etter siste individuelle øvelse. NSF har med pokalene til mesterskapet og står for utdelingen.  
 

 
BEREGNING AV ANTALL PREMIER, SE EGEN TABELL FOR MEDALJER 

o NSF NM medalje. 1., 2., og 3. plass pr. øvelse inkl. staffet.  
o Bestemannspremier NM langbane, 20 beste sr, 20 beste jr og 5 beste funksjonshemmede 
o Bestemannspremier NM kortbane, 20 beste sr og 5 beste funksjonshemmede 
o Bestemannspremier NM jr/um, 20 beste jr, 1 beste gutt um, 1 beste jente um og 5 beste 

funksjonshemmede 
o NB: Husk at det skal deles ut en enkel blomsterbukett til alle som setter ny NM rekord. Dette 

gjelder også for stafettlag.  
 

Oversikt over medaljebehov ved mesterskap inkludert ekstra medaljer: 
 

 
Mesterskapsmedaljer Gull Sølv Bronse 

NM Jr. og Um. Jr. medalje 108 108 108 
Um. medalje 84 84 84 

NM Sr. Kortbane Sr. medalje 116 116 116 

NM Langbane Sr./Jr. Jr. medalje 66 66 66 
Sr. medalje 88 88 88 
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