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Forbundsstyrets beretning 

for perioden 01.01.2016 – 

31.12.2018 
 

 

Sammensetning av Forbundsstyret, 

utvalg og komiteer 
 

På forbundstinget i Bergen 23. april 2016 ble 

følgende styre og komiteer valgt for perioden 23. 

april 2016 til 26. april 2019: 

 

Forbundsstyret 

President:   

Cato Bratbakk, 

Lambertseter 

Svømmeklubb 

 

Visepresident:   

Inger Grødem 

Haraldsen, Pingvin 

Stupklubb 

 

Styremedlem:  

Kristian Arnesen; 

Bergens Svømme 

Club 

 

Styremedlem:    

Hanne-Karine Holstad, Sørreisa Svømmeklubb 

(2016-2017)  

 

Styremedlem:    

Rune Lilledahl, Haugesund Svømmeklubb 

 

Varamedlem:    

Lars Erik Dæhli, Hamar IL Svømmegruppe 

 

Varamedlem:      

Linda Myrset Dønnem, IL Norodd svømmegruppe/ 

Kristiansund Svømmeklubb (varamedlem 2016-

2017). 

Linda ble ordinært styremedlem 2017-2019, etter at 

Hanne-Karine Holstad trakk seg fra Forbundsstyret. 

 

Svømmeutvalget:  

Leder  

Janne Gro Rasmussen, 

Arna Svømme- og 

Livredningsklubb  

Nestleder  

Toralf Westermoen, 

Mandal Svømmeklubb  

Medlem  

Tommy Kvilvang, 

Kongstensvømmerne  

Varamedlem  

Vigdis Heimly, Trondheim Svømme- og 

Livredningsklubb  

 

 

Stuputvalget:  

Leder  

Anne Maja Holm Thorsen, 

Bergen Stupeklubb  

Nestleder  

Ulf Dahle, Oslo Stupeklubb  

Medlem  

Oskar Fuglestad, Pingvin 

Stupklubb 

Varamedlem  

Taran Abrahamsen, 

Stupklubben Spinn 

I løpet av perioden besluttet utvalget at Taran 

Abrahamsen gikk inn som nestleder, mens Ulf Dahle 

ble varamedlem. 

 

Synkronutvalget:  

Leder  

Sara Skaslien Paulsen, Asker Svømmeklubb  

Nestleder  

Anniken Skiebe Heiland, Oslo Synkron  

Medlem  

Hilde Skaslien, Asker Svømmeklubb  

Varamedlem  

Ellen Beck, Oslo Synkron  

Som ansatt i Oslo IL svømming kunne ikke Sara 

Skaslien Paulsen fortsette i utvalget. 

Utvalget ble dermed slik:  
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Leder  

Hilde Skaslien, Asker 

Svømmeklubb  

Nestleder  

Anniken Skiebe Heiland, 

Oslo Synkron  

Medlem  

Ellen Beck, Oslo 

Synkron 

Varamedlem  

Ubesatt  

 

Vannpoloutvalget:  

Leder  

Morten Franang, Vika IF  

Nestleder  

Harriet Engesvik, 

Namsos Vannpoloklubb  

Medlem  

Sverre Fjermestad, 

Sørumsand IF  

 

Mastersutvalget: 

Leder 

Ellen Bjorvand, Masters 

Sørlandet  

Nestleder  

Øyvind Arentz, Oslo 

Idrettslag  

Medlem  

Øyvind Thorsen, 

Lambertseter Svømmeklubb  

 

Open Water utvalget: 

Leder  

Geir Andersen, Master 

Team Svømming 

Nestleder  

Trine Thoen, Oslo 

Idrettslag  

Medlem  

Jan Kenneth Antun, 

Vestkantsvømmerne 

 

Kontrollkomite  

Leder  

Rune Haaland, SK Delfana 

(2016-2017) 

Nestleder  

Karin Aakermann, 

Lambertseter Svømmeklubb 

(Leder 2017-2019) 

Medlem  

Thomas H. Wikberg, Oslo Idrettslag  

Varamedlem  

Øyvind Sigvaldsen, Stavanger Svømme Club 

Varamedlem  

Ragnhild M. Tapio Alta Svømmeklubb  

 

Lovutvalg 

Leder 

Tore Andreas Hauglie, 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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Sammensetning av oppnevnte 

utvalg og komiteer  
 
 

Hederstegnkomité  
Leder:  

Bjørn Gran, Kolbotn IL 

svømmegruppe  
Medlem:  

Paul Nestaas, Moss 
Svømmeklubb  

Medlem:  

Lars Krogh, Oslo Idrettslag  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Parautvalg 

Leder:  
Linda Myrset Dønnem, 

Forbundsstyret  
Medlem:  

Trude Halvorsen, Tønsberg 

Svømmeklubb 
Medlem:  

Helene Brodin, Oslo 
Idrettslag  

Medlem:  

Mette Celin Thunes, Delfana  
Svømmeklubb 

NSF Adm:  
Kristin Homb 
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Internasjonale representanter  
 
 

Sven Egil Folvik  
Past Secretary i 

LEN (fra 2012)   
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Per Rune Eknes 

Medlem styret i 

LEN (fra 2012),  
Vice Chair IPC 

swimming fra 
2015  

 

 
 

 
 

Arne Tellefsen 

Medlem i teknisk 
komité stup i LEN  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Bjørn Gran 

Leder i Panel for 
Disciplinary Matters & 

Disputes LEN  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Geir A. Patursson 

Medlem i 
masterkomiteen i LEN  
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Administrasjon  

Forbundets administrasjon har i perioden hatt 
følgende sammensetning:  

Bjørn Soleng, Generalsekretær 
Petter Løvberg, Landslagssjef svømming 

Tore de Faveri, Leder fagavdeling 
Tor Arne Volden, Administrasjonskonsulent 

Leif Håvard Bakken, Økonomikonsulent 

Ingrid Haslev Anmarkrud, Idrettskonsulent 
John Erlend Christiansen, Systemutvikler 

Kristin Homb, Idrettskonsulent 
Johan Setterberg, Utviklingskonsulent  

Kay-Arild Paulsen, Trener elitesenter/jr. Landslag 

svømming 
Robin Dale Oen, Trener elitesenter/jr. Landslag 

svømming 20% 
Erlend Alstad, Anleggskonsulent  

 

 

 

Morten Eklund, Landslagssjef Landslag 
funksjonshemmede 60% 

Ingrid Lægreid, Utdanningskonsulent, ansatt fra 
01.01.2018 

Cathrine Aa Dalen, Idrettskonsulent  

Caroline Brinchmann, Idrettskonsulent, sluttet 
01.09.2017 

Kari Leer Backe-Hansen, Idrettskonsulent, sluttet 
31.12.2017 

Jan Kjensli, Idrettskonsulent 

Hanne-Guri Arnesen, Administrativ ansvarlig Svøm 
Bergen 

Astrid Alves, Hovedinstruktør Svøm Bergen  

Administrasjon består av 17 årsverk 
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Tilsluttede kretser, lag og 

medlemmer  
 

Det vises til vedlagt statistikk: 

Oversikt over aktive medlemmer i klubber i 2015, 
2016 og 2017. 
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Tildelte utmerkelser 
 
Kongepokalene 

2016  Henrik Christiansen, SSK Skjetten Svømming 
2016 Susann Bjørnsen, Setermoen Svømmeklubb 

2017 Henrik Christiansen, SSK Skjetten Svømming 
2017 Susann Bjørnsen, Setermoen Svømmeklubb 

2018 Henrik Christiansen, SSK Skjetten Svømming 

2018 Susann Bjørnsen, Setermoen Svømmeklubb 
 

Beste svømmeklubb 
2016 Lambertseter Svømmeklubb 

2017 Lambertseter Svømmeklubb 

2018 Bærumsvømmerne 
 

Beste klubb ÅM 
2016 Lambertseter Svømmeklubb 

2017 Sandnes Svømme- og Livredningsklubb 
2018 Lambertseter Svømmeklubb 

 

Årets svømmer 
2016 Henrik Christiansen, SSK Skjetten Svømming  

2017 Henrik Christiansen, SSK Skjetten Svømming  
2018 Henrik Christiansen, SSK Skjetten Svømming 

 

Årets svømmetrener 
2016 Ronnie Anstensen, SSK Skjetten Svømming 

2017 Ronnie Anstensen, SSK Skjetten Svømming 
2018 Sondre L. Solberg, Bærumsvømmerne 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
NSF Fortjenestemedalje 

2016 Solgunn Wagelid 
2017 Rune Larsen 

 
NSF Bragdmerke 

2016 Espen Valheim 

 
 

Årets parautøver 
2016 Ingrid Thunem, Tromsø SK 

2017 Sarah Louise Rung, Madla Svømmeklubb 

2018 Sarah Louise Rung, Madla Svømmeklubb 
 

Beste stupklubb 
2016 Bergen Stupeklubb 

2017 Bergen Stupeklubb 
2018 Bergen Stupeklubb 
 

Årets stuptrener 

2016 Helge Tuxen, Randabergstuperne 

2017 Helge Tuxen, Randabergstuperne 
2018 Helge Tuxen, Randabergstuperne 

 
Årets stuper 

2016 Helle Tuxen, Randabergstuperne  
2017 Helle Tuxen, Randabergstuperne 

2018 Anne Vilde Tuxen, Randabergstuperne 
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Nasjonal representasjon  
 
2016 Særforbundenes Felles Forbund (SFF) 

årsmøte, President, Generalsekretær 
2016 SFF møter gjennom året, Oslo, President, 

Generalsekretær 
2016 NIF Ledermøter gjennom året, President, 

Generalsekretær 

2016 Kompetansehelgen; Forbundsstyret 
2016 BSF, Bergen, President 

2016 NM senior Vannpolo, Visepresident 
2016 Trener og Leder konferansen, Forbundsstyret 

2016 Landsstevne, Stavanger, Visepresident 

2016 NM Junior Stup, Bergen, Visepresident 
2016 NM junior/UM svømming, Bergen, 

Forbundsstyret 
 

2017 SFF møter gjennom året, Oslo, President, 
Generalsekretær 

2017 NIF Ledermøter gjennom året, President, 

Generalsekretær 
2017 NM Senior Stup, Bergen, Visepresident 

2017 NM Senior svømming Bergen, Forbundsstyret 
2017 Kompetansehelgen; Forbundsstyret 

2017 Åpning Gamlingen i Stavanger, Visepresident 

2017 EM junior Stup, Bergen, President, 
Visepresident, Generalsekretær 

2017 ViVil Lekene, Bærum, President 
2017 NM Langbane Trondheim, President, 

Generalsekretær 

2017 Trener/Lederkonferansen, Lillestrøm, 
Forbundsstyret 

2017 Landsstevne, Gjøvik, Visepresident 
2017 NM Junior/UM, Kristiansand, Visepresident 

 
2018 Idrettsgalla, Hamar. President, 

Generalsekretær 

2018 SFF møter gjennom året, Oslo, President, 
Generalsekretær 

2018 NIF Ledermøter gjennom året, President, 
Generalsekretær 

2018 NM Senior svømming, Bærum, President 

2018 Kompetansehelgen; Forbundsstyret 
2018 ÅM, Oslo, President 

2018 Trener og Leder konferansen, Forbundsstyret 
2018 NM Langbane, Oslo, President, 

Generalsekretær 
2018 Landsstevne, Oslo; Styremedlem 

2018 NM junior/UM svømming, Asker, President 

 
2019 Idrettsgalla, Stavanger, President, 

Visepresident 
2019 Landsstevne, Asker, Visepresident, 

Generalsekretær 

2019 NM Senior Stup, Bergen, President, 
Visepresident 

2019 BSF, Bergen, President, Generalsekretær 

Internasjonal representasjon  
 
2016 LEN Kongress London, President, 

Generalsekretær 

2016 EM para Madeira. President, Generalsekretær 

2016 EM London, Stup og Svømming, President, 

Generalsekretær 

2016 Nordisk Svømmeforbund Kongress Stockholm, 

Vise President 

2016 OL Rio, Generalsekretær 

2016 Paralympics Rio, President 

2016 VM Kortbane Windsor, President, 

Generalsekretær 

2017 Nordisk Svømmeforbund Styremøte, 

København, President 

2017 LEN Kongress Marseille, President 

2017 Nordisk Svømmeforbund styremøte 

København, President, Generalsekretær 

2017 Nordisk Svømmeforbund Kongress Danmark, 

President, Generalsekretær 

2017 VM - FINA Kongress Budapest. President, 

Generalsekretær 

2017 EM Kortbane København; FS, Generalsekretær 

2018 Nordisk Svømmeforbund styremøte, Island, 

President, Generalsekretær 

2018 EM- LEN Kongress Budapest, President, 

Generalsekretær 

2018 FINA 110år, Lausanne Sveits, President 

2018 EM Para Dublin, President 

2018 VM Kortbane Hangzhou Kina, President 

2019 Spesial Olympics, Dubai; President 
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Forbundsstyrets arbeid  
 

Forbundsstyret har følgende ordinære styremøter i 

tingperioden: 

2016  5 møter og 43 saker    

2017  6 møter og 27 saker 

2018  4 møter og 27 saker 

 

Virksomhetsplan 2016-2019 har vært et 

styringsverktøy for Norges Svømmeforbund (NSF) i 

tingperioden. Det understrekes at svømming har 

vært brukt som helhetsbegrep for idrettene 

svømming, Open water, stup, synkronsvømming og 

vannpolo.  

 

Grunnlaget for valg av mål og strategier for perioden 

2016-2019 ble lagt gjennom prosessen under 

Trener-/Lederkonferansen 2018. 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. 

 

Svømmeidrettens visjon: 

 

Svømmeidrettens virksomhetsidé: 

Svømmeidrettens verdier 

 

Hovedmål  

Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal 

arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve 

en av våre svømmeidretter ut fra sine ønsker og 

behov. NSFs mål for tingperioden 2016-2019 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 
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Anlegg 
 

Innsatsområder 

Arbeidet med Kulturdepartementets avdeling 

for sivilsamfunn og idrett. Avdelingen styrer 

bruken av spillemidler til anlegg og forvalter 

regelverket rundt dette (Bestemmelser om tilskudd 

til anlegg for idrett og fysisk aktivitet). NSF jobber 

med KUD om oppgaver knyttet til idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjenning av anlegg, tolkning av 

bestemmelsene om drift og bruk av anlegg.  

NSF har blitt invitert av departementet til å delta i en 

arbeidsgruppe som skal skrive en veileder for 

planlegging og bygging av svømmeanlegg 

etter mål av departementets Veileder for 

idrettshaller – Planlegging og bygging. Veilederen vil 

omfatte elementer fra våre spesifikasjoner, men vil 

mer omfattende og mer detaljert. Det er meningen 

at veilederen skal beskrive hele prosessen for 

planlegging og bygging og hele romprogrammet for 

et anlegg.  

Arbeidet med veilederen går sin gang. NSF skal 

bidra under kapitlene «Rom-.og bassengprogram» 

og «Planlagt drift».  

Arbeidet med revisjon av Svømmeforbundets 

styrende dokumenter. Forbundets Spesifikasjon 

for svømmeanlegg er delvis revidert i 2018, for å 

inkorporere endringene i FINAs spesifikasjoner. Det 

er også viktig at departementets veileder og våre 

spesifikasjoner er harmonisert. Innholdet i en 

spesifikasjon vil være av en idrettsfunksjonell art, 

men bør i det minste henvise til veilederens kapitler 

om planlegging og prosjektering. 

Arbeidet overfor byggeprosjekter. Kommuner og 

arkitekter/konsulenter som jobber for dem tar 

kontakt med NSF for faglige råd i forbindelse med 

forestående prosjekter. Dette gjelder i stor grad 

enkeltspørsmål og ofte et stykke ut i prosessen.  
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Den første kontakten skjer ved at de går inn på 

nettsidene og ser på spesifikasjonene.  

Arbeidet overfor klubbene. Klubber tar jevnlig 

kontakt for å spørre om råd; oftest i forbindelse med 

spørsmål om vilkårene for bruk av kommunale 

anlegg. Dette gjelder både tildelt tid og priser for 

bruk av anlegget til opplæring, trening og 

konkurranser.  

Trender 

Vi blir jevnlig kontaktet av klubber og/eller 

eiendomsutviklere som legger fram planer om 

svømmeanlegg som del av bolig- og 

forretningsbyggprosjekter. Vi har til gode å se noe 

av dette bli realisert. Vi gir faglige råd og svarer på 

spørsmål, men er ellers avventende.  

Drift av nye anlegg settes ut til egne virksomheter, 

som kommunale/interkommunale KF og AS. 

Klubbene og NSF sentralt må være oppmerksomme 

på nye styringslinjer og kommunikasjonskanaler.  

Anleggsvirksomheten ser ut til å ha tatt seg opp noe 

de siste årene. Flere anlegg bygges som 25-metere 

med åtte baner. 

 

Stevneavvikling 

Både anleggenes utforming og driftsformen som 

velges gjør at administrasjonen i Norges 

Svømmeforbund ser at det kan være nødvendig å 

velge ut et antall anlegg for en «sertifisering» som 

vertskap for nasjonale mesterskap i ulike kategorier. 

Vi mener det kan være gunstig med en formalisering 

av en rotasjonsordning der vi har avtaler med 

anleggene om hyppighet, materiell/utstyr, datoer, 

varighet, priser og andre vilkår. Dette krever en 

forutgående diskusjon internt i NSF og med aktuelle 

kommuner, driftsselskap og klubber. 

Ferdigstilte anlegg i Tingperioden 

 Holmen, Asker kommune 

 Røykenbadet, Røyken kommune 

 Bjørkebadet, Aurskog-Høland kommune 

 Vossabadet, Voss kommune 

 Drøbak, Frogn kommune 

 Årnes, Nes på Romerike 

 Moelv, Ringsaker kommune 

 Bremnes, Bømlo kommune 

 Austevoll, Austevoll kommune 

 

Svømmeanlegg under bygging 

 Hardangerbadet, Øystese kommune 

 Tromsøbadet, Tromsø kommune (50m) 

 Jessheim svømmehall, Ullensaker kommune 

 Iglemyr svømmehall, Sandnes kommune 

 Ski/Langhus (50m)* 

 Porsgrunn 

 Orkanger 

 Rud, Bærum (50m) 

*Kunngjort på Doffin/TED 

Planlagte svømmeanlegg, skisser 

fremlagt: 

 Haugesund 

 Halsa 

 Åfjord 

 Manglerud 

 Tøyen (50m) 

 

Gjennomgående problemstillinger ved 

bygging: 
Sikkerhetsareal rundt basseng 

Tribuner 

Plassering av sklier og andre badelandselementer 

Gjennomgående problemstillinger ved 

drift: 
-drift utskilt i eget selskap (kommunalt eide KF/AS, 

stiftelser) 

-pulverisering av ansvar  

 

-kommersialisering på bekostning av idrett og 

frivillighet og skoleundervisning 

-Idrettens tilgang (manglende/dyr) 

 Opplæring – Trening - Konkurranser 

 

 

Kommuner og arkitekter/konsulenter som jobber 

med svømmeanlegg tar kontakt med NSF for faglige 

råd i forbindelse med forestående prosjekter. 

Ansettelse av en anleggskonsulent har vært til stor 

hjelp for besvarelsen av alle henvendelsene. 

Henvendelsene gjelder i stor grad enkeltspørsmål og 

ofte et stykke ut i prosessen. Den første kontakten 

skjer ved at de går inn på nettsidene og ser på 

spesifikasjonene.  Klubber tar jevnlig kontakt for å 

spørre om råd; oftest i forbindelse med spørsmål om 

vilkårene for bruk av kommunale anlegg. Dette 

gjelder både tildelt tid og priser for bruk av anlegget 

til opplæring, trening og konkurranser.  
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Aktivitetsutvikling 
 

Antall klubber og antall aktive medlemmer har økt i 

tingperioden. Det er også blitt flere parautøvere på 

kurs og trening. Spesielt gledelig er det at man har 

hatt en økning i antall aktive ungdommer i alderen 

13-19 år, men det er verdt å merke seg at andelen 

som løser lisens i samme aldersgruppe har gått noe 

ned. Økningen viser at vi lykkes med å beholde 

medlemmer som slutter å konkurrere ved at de 

velger å fortsette i andre aktivitetstilbud klubbene 

har igangsatt. 

 

Antallet deltakere i grenskolene (Minipolo, Norges 

Stupskole, Norges Svømmeskole og Norges 

Stupskole) er i stadig vekst. Portalen tryggivann.no 

benyttes nå av 187 klubber, fordelt på alle grener. 

Opplæringstilbudene til alle grener er nå en del av 

tryggivann.no som et resultat av at modellene for 

Minipolo, Norges Stupskole, Norges Synkronskole er 

ferdigstilt i perioden. Det er også igangsatt et arbeid 

for å videreutvikle brukervennligheten av 

tryggivann.no for både foresatt og klubbene ved at 

man i løpet av 2019 vil innføre muligheten for 

betaling via eFaktura, og at selve portalen skal 

gjøres mer brukervennlig og mobiltilpasset. 

 

Det er utviklet og ferdigstilt Instruktørkurs i stup, i 

synkronsvømming og i Minipolo, og de har blitt 

arrangert flere ganger. Det er også blitt utviklet og 

gjennomført Instruktørkurs småbarnssvømming.  

 

Trenerløypa er godt implementert. I Open Water 

svømming har det blitt utviklet og gjennomført 

Trener 1 i Open Water svømming. Wet Card 

ferdighetsmerke i Open Water er videreført. Trener 

1 vannpolo og trener 1 synkron er revidert i 

perioden. Trenerkurs i Vill i vann er revidert og 

gjennomført flere ganger. Det er også gjennomført 

flere Trener 1 svømming og stup. Det er utdannet 

flere kurslærere i Open Water, stup, synkron og 

vannpolo.  

 

Det er opprettet et samarbeid med Høgskolen i 

Innlandet om fleksibel Trener 2 og Trener 3 

utdanning med studiepoeng. Det er også opprettet 

samarbeid innen fulltidsbachelor med fordypning i 

svømming.  

 

 

For å øke andelen kvinnelige trenere er det 

opprettet et nettverk for kvinnelige trenere, som har 

hatt flere møter på ulike NM i svømming, samt 

seminar på Trener/Lederkonferansen.  

 

I synkronsvømming er det laget en dommerløype, 

og utviklet og gjennomført kretsdommer nivå 1 og 

kretsdommer nivå 2. En ny konkurransestige er også 

på plass i synkronsvømming. I Open Water er det 

utviklet og gjennomført kretsdommerkurs, og det 

første NM i Open Water ble arrangert i 2018. Det er 

også utviklet sikkerhetsmanual for Open Water 

konkurranser, og flere klubber arrangerer 

mosjonskonkurranser i Open Water svømming.  I 

stup har det blitt arrangert nye åpne konkurranser. 

 

Synkronhelga og Vannpolohelga er opprettet og er 

populære treningssamlinger for utøvere og trenere.  

 

Flere klubber starter opp med flere grener, og én 

klubb har per 2018 alle fem grener.  
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Svømmeopplæring 

Samarbeidet med GjensidigeStiftelsen om 

Svømmeaksjonen ble avsluttet i 2016. Totalt fikk 

67.869 barn gratis svømmeopplæring i regi av våre 

klubber. Svømmeaksjonen har bidratt til et større 

fokus på svømmeopplæring i skolen, og fokus på 

tidlig start på svømmeopplæringen. Fra 2015 har 

Regjeringen bevilget midler til svømmeopplæring for 

barnehagebarn og for perioden 2016-2018 ble det 

bevilget hhv. 25, 35 og 66 millioner til formålet. 

Tiltaket er videreført i 2019. 

 

Reviderte kompetansemål for svømming i skolen 

kom på plass i 2015. Fra skoleåret 2017-2018 ble 

det innført en obligatorisk ferdighetsprøve i 

svømming for alle elever på 4. trinn. 

 

 

 

 

I 2020 skal det iverksettes nye læreplaner i skolen. I 

ny læreplan for kroppsøving er det foreslått å 

innføre kompetansemål i svømming også på 2. trinn. 

 

Svøm Bergen ble startet opp som en pilot i 2015. 

Fra 2016 ble Svøm Bergen piloten videreført med 

flere skoler og et ekstra basseng og fra 2017 er 

Svøm Bergen en svømmeopplæringsmodell for alle 

elever i 3. og 4. trinn i Bergen kommune. Totalt er 

det 3.100 elever pr. trinn (6.200 totalt) som inngår i 

opplæringsmodellen. Flere større bykommuner har 

vist stor interesse for modellen i Bergen, og vi 

forventer at flere kommuner vil starte opp med en 

tilsvarende modell i løpet av 2019-2020. 
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Organisasjonsutvikling 
 

Flere klubber har gjennomført ulike 

utviklingsprosesser, og styrearbeid i praksis kurs. 

Det er laget tre nye utviklingsbesøk, Sportslig plan 

besøk, der klubben får bistand til å lage Sportslig 

plan, samt Norges Synkronskolebesøk og 

Minipolobesøk, der klubber får hjelp til oppstart av 

grenen. Klubber har blitt gode på å ha oppdatert 

planverk, som virksomhetsplaner, sportslig planer og 

klubbhåndbøker.  

 

Flere klubbveiledere er utdannet og noen har også 

tatt veilederutdanningen til NIF. Klubbtrappa ble 

utviklet i perioden, og denne skal hjelpe klubber til å 

se hvor de bør starte med utvikling.  

Daglig leder nettverk og nettverk for 

svømmeskoleansvarlige har økt i antall deltakere. 

Det har vært gjennomført 1-2 samlinger + 1 

studietur hvert år. Gjennom samarbeid med 

klubbpakka.no, er det utviklet gode kontrakter og 

maler/artikler for å styrke klubbenes rolle som 

arbeidsgiver.  

 

Kompetansehelga og Trener-/Lederkonferansen har 

fortsatt god og stabil deltakelse, med ca. 90 klubber 

og ca. 300 deltakere på hver konferanse.  Lederkurs 

for ungdom har blitt arrangert hvert år.  

 

Rent Særforbund  

Høsten 2017 ble det innført en ny sertifiserings 

ordning av Antidoping Norge som innebærer at alle 

særforbund skulle vurderes opp mot nye kriterier. 

Norges Svømmeforbund ble første gang registrert 

som Rent Særforbund høsten 2015 og re-sertifisert 

etter nye kriterier november 2017.   

 

 

 

Kommunikasjon: 

Forbundsstyret har i tingperioden jobbet etter 

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.  

Det brukes daglig i 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.   

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.  
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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.  

 

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 medieplattformer, 

Facebook og Instagram.  

Svommeforbundet  

 

 

 

 

 

Bladet Norsk Svømming er NSFs offisielle 

medlemsblad. Medlemsbladet har en samlende 

effekt av svømmeidrettene, og man får muligheten 

til å 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.  
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Nøkkeltall  
 

 

2016: 

Antall besøk på nettsiden: 359.642  

(ca 985 besøkende i snitt pr dag) 

Antall sidevisninger: 2.681.384  

(ca 7.346 sidevisninger pr dag) 

2017: 

Antall besøk på nettsiden: 367.404  

(ca 1.006 besøkende i snitt pr dag) 

Antall sidevisninger: 2.639.799  

(ca 7.232 sidevisninger pr dag) 

2018: 

Antall besøk på nettsiden: 360.523  

(ca 988 besøkende i snitt pr dag) 

Antall sidevisninger: 2.294.067  

(ca 6.285 sidevisninger pr dag) 

 

 

2016: 

Antall brukere: 84660 

(ca 232 besøkende i snitt pr dag) 

Sidevisninger: 417321 

(ca 1.143 sidevisninger i snitt pr dag) 

 

2017: 

Antall brukere: 108284 

(ca 297 besøkende i snitt pr dag) 

Sidevisninger: 436094 

(ca 1.195 sidevisninger i snitt pr dag) 

 

2018: 

Antall brukere: 119326 

(ca 327 besøkende i snitt pr dag) 

Sidevisninger: 422525 

(ca 1.158 sidevisninger i snitt pr dag) 

 

 

 

 

 

 

2016: 

Antall besøk på nettsiden: 727.097  

(ca 1992 besøkende i snitt pr dag) 

Antall sidevisninger: 7.106.188  

(ca 19.469 sidevisninger pr dag) 

2017: 

Antall besøk på nettsiden: 823.807  

(ca 2.257 besøkende i snitt pr dag) 

Antall sidevisninger: 7.779.115  

(ca 21.313 sidevisninger pr dag) 

2018: 

Antall besøk på nettsiden: 907.383 

(ca 2.486 besøkende i snitt pr dag) 

Antall sidevisninger: 8.162.198  

(ca 22.362 sidevisninger pr dag) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



side 21 
 

 

Svømmelandslaget  

2016-2018 
 

Para-, junior- og 

seniorlandslaget 

• Aktivitetsplaner 

• Resultater i internasjonale 

mesterskap 

• Norske seniorrekorder 

 

Se eget vedlegg. 
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Parautvalget 
 

Medlemmer i tingperioden: 

Linda Myrset Dønnem, leder (og i FS) 

Trude Halvorsen, kurslærer para 

Helene Brodin, instruktør Oslo IL 

Mette Celin Thunes, trener Delfana  

Kristin Homb, NSF administrasjon 

Antall møter i perioden: 

2019: 1 

2018: 1 

2017: 1 

2016: 1 

I Tingperioden har det vært utfordringer med å 

klare å samle utvalgets medlemmer til felles møter. 

Ved behov for avklaringer eller ved orienteringer, 

har derfor mye av aktiviteten foregått via e-post.  

I 2017 vedtok Norges Idrettsforbund å endre sin 

betegnelse på idrett for mennesker med 

funksjonsnedsettelser – til PARAIDRETT. Paraidrett 

er en betegnelse som er enkel å bruke, og gir en 

mer positiv assosiasjon til idretten, mestringen og 

prestasjonene som utøvergruppen viser. Paraidrett i 

denne sammenhengen kommer av para som i 

«parallell» og «ved siden av». 

I tråd med dette, var det naturlig for Norges 

Svømmeforbund å bruke betegnelsen parasvømming 

/svømmeidrett – og med dette ble utvalgets navn 

endret til PARAUTVALG SVØMMING.  

Med Parasvømming og para svømmeaktivitet menes 

all svømmeaktivitet for mennesker med 

funksjonsnedsettelser, fra opplæring og opp til 

landslagsnivå. Det inkluderer også alle våre grener.  

Målgruppene bevegelseshemmede, 

hørselshemmede, synshemmede og 

utviklingshemmede tilhører alle paraidretten.   

 

Mandat for utvalget i tingperioden 

Utvalget skal være en pådriver for å stimulere til og 

legge til rette for at det er gode paratilbud i norsk 

svømming. Med paratilbud menes opplæring, 

mosjonsaktivitet, trening og konkurranser.  

 

 

Oppgaver 

 Utvalget skal arbeide for å synliggjøre 

viktigheten av arbeidet for målgruppen. 

 Utvalget skal være pådriver for å skape 

engasjement både lokalt og nasjonalt. 

 Utvalget skal være målgruppens talerør inn 

mot Forbundsstyre. 

 Utvalget skal opp aktuelle saker til 

behandling, etter eget initiativ eller på 

forespørsel fra andre.  

 

1. Status for området 
 

Idrettsregistreringen + antall parautøvere 

med lisens 

År Ant 
klubber 

Ant. 
registrerte  

Ant 
med 

lisens 

2015 Ca 100 Ca 830 48 

2016 Ca 94 Ca 900 55 

2017 Ca 111 Ca 900 57 

2018 Tall ikke 
klare 

Tall ikke 
klare 

58 

 

Dagskurs svømmeopplæring og 

funksjonsnedsettelser 

Kurs for instruktører, trenere. 

Fysioterapeuter og andre som jobber med 

funksjonshemmede i basseng kan også 

være med. 

År Kurs Ant deltakere 

2016 2 42 

2017 4 64 

2018 4 49 

 

Landsstevnet i svømming for 

utviklingshemmede – deltakere og antall 

klubber 

År Sted Ant 
deltakere 

Ant 
klubber 

2016 Stavanger 70 17 

2017 Gjøvik 70 20 

2018 Oslo 61 17 

 

Åpen parsamling – deltakere, klubber og 

utvikling 

Årlig samling for parasvømmere med syn,- hørsels 

og bevegelseshemning.  



side 23 
 

Nivå – fra de som akkurat er i gang med svømming 

opp til og med landslag. 

År Sted Delt. Nye  Trenere Klubber 

Klassi- 

fisering  

2016 Oslo 24   21 17   

2017 Oslo 28 13 16 24 9  

2018 Oslo 23 6 16 18 11 

 

 

2. Klassifiseringer 

Klassifisering av nye utøvere 
Klassifisering av bevegelseshemmede 

gjennomføres fast på Åpen Parasamling i 

november/desember. Ut over dette etter 

behov. 16 nye utøvere er klassifisert i løpet 

av perioden. 4 nye utøver er blitt 

internasjonal klassifisert i løpet av perioden.  

Internasjonal klassifisør 

Ingrid Ravnan er internasjonal klassifisør og 

klassifiserer på internasjonale stevner flere 

ganger i året.  

Klassifisering 

Når det gjelder synshemmede og 

hørselshemmede, støtter NSF seg på 

klassifisører og ressurser via NIF.  

 

Klassifisering utviklingshemmede 

NSF har gjennom store deler av 

Tingperioden arbeidet for en felles standard 

for klassifisering av mennesker med 

utviklingshemming i norsk idrett. Basert på 

flere endringer internasjonal, er NIF i gang 

med en omfattende gjennomgang av all 

klassifisering i norsk idrett, inkludert 

klassifisering av mennesker med 

utviklingshemming. Arbeidet er ikke ferdig. 
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Det skal være så enkelt som mulig å delta i 

idrett.  NSF har derfor besluttet at alle 

utøvere med utviklingshemming, som har 

diagnosen dokumentert, ikke behøver 

ytterligere klassifisering i svømming.  

 

 

3. Ny brosjyre Parasvømming – frihet i 

vann for alle 
I 2017 ble det laget en ny brosjyre: 

Parasvømming – frihet i vann for alle. Denne 

brukes av både NSF og Norges 

Idrettsforbund (NIF) til rekruttering av flere 

inn til svømming og er sendt til flere 

diagnoseforeninger og deles ut på aktuelle 

arenaer. Flere klubber har fått tilsendt 

brosjyren til bruk i eget rekrutteringsarbeid.  

 

 

4. Synlighet og samarbeid med aktuelle 

aktører 
NSF har et tett samarbeid med NIFs 

regionale fagkonsulenter innen paraidrett. 

Fagkonsulentene har god oversikt over 

tilbud, etterspørsel og utfordringer i sin 

region og det gode samarbeidet er 

avgjørende for best mulig oppfølging.  

 

NSF har gjennom Tingperioden hatt god 

dialog med flere diagnoseforeninger og ser 

dette som svært nyttig for å informere om 

svømmeidrett (opplæring, mosjon og 

trening). Foreningene vi har hatt mest 

kontakt med i Tingperioden er 

Dysmeliforeningen, CP-foreningen, 

Foreningen for kortvokste, NFU (Norsk 

forbund for utviklingshemmede) og Ups and 

Downs.  

 

Vi har i tillegg hatt en artikkel i bladet til 

Ryggmargsbrokk og Hydrocephalus-

foreningen, der de blant annet skrev om 

Sarah Louise Rung. 

 

I 2018 hadde vi en artikkel om svømming i 

bladet Fontene, som er tidsskrift for 

Fellesorganisasjonen (mange sosial- og 

helsearbeidere er medlemmer). Hensikten 

med artikkelen var å vise viktigheten av 

svømming for alle – både for å rekruttere 

flere helsefagarbeidere til å bli instruktører – 

og at de også skal være med å motivere og 

legge til rette for at flere med 

funksjonsnedsettelse for prøve seg med 

mosjon og trening i vann.   

 

 

5. Kompetansearbeid  

Utøvere som er med på Åpne parasamling, 
skal ha med seg trener. Dette for å også 

trenere skal får mer kunnskap og utveksle 

erfaringer med andre trenere. Klubbtrenere 
som har utøvere på landslag/ParaUng blir 

tatt med på samlinger og stevner for å gi de 
erfaring og kompetanse de kan ta med 

tilbake til klubben. Dette er noe NSF vil 
fortsette med. I løpet av Tingperioden har vi 

fått med 4 nye trenere som, i tillegg til å 

utvikle seg videre innen trening av 
parasvømmere også kan bidra med 

oppfølging ute i klubber.   
 

I løpet av kommende Tingperiode vil NSF 

starte opp arbeide med å utvikle nye 
trenermoduler for parasvømming i 

Trenerløypa.  
 

 
6. Kartlegging para svømmeidrett i våre 

klubber 

Den årlige Idrettsregistreringen er det som 
pr i dag kan si noe om omfanget av 

parasvømming i våre klubber. Ut over dette, 
sier Idrettsregistreringen ingen ting om de 

utfordringer og muligheter klubbene har. 

NSF er i gang med en kartlegging, i første 
omgang av de klubber som har 

parasvømmere. Kartleggingen vil 
forhåpentligvis gi noen svar på hvordan NSF 

sentralt og de enkelte klubber lokalt kan 
legge forholdene til rette for flere og bedre 

parasvømmere.  

 
 

7. Utviklingsprosjekt paralympisk idrett 
Høsten 2018 utlyste Olympiatoppen midler 

til utvikling av paralympisk idrett. Midlene 

kommer fra Stiftelsen VI og skal gå til gode 

utviklingsprosjekter innen paraidrett, der det 

langsiktige målet er at flere parautøvere skal 

nå internasjonalt toppnivå. 

Svømmeforbundet sin prosjektsøknad FLERE 

– BEDRE – LENGRE ble innvilget med 

tildelinger over en 4-års periode, noe som vil 

innebære et betydelig løft for norsk 

parasvømming.  
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Følgende hovedtiltak er satt opp i 

prosjektet: 

 Styrke klubbmiljøene, slik at tilbudet til 

utøverne blir bedre der de trener mest. Det 
vil også bli noen flere nasjonale møteplasser 

for utøvere og trenere. 
 Flere nasjonale møteplasser for utøvere som 

har ambisjoner om å utvikle seg videre 

 Styrke satsingen på utøvere som allerede er 

etablert i ParaUng og landslag 
 Styrke trenerutdanningen innen 

parasvømming – slik at trenere har bedre 

forutsetninger for å følge opp og bidra til å 

utvikle gode parasvømmere ut i fra hver 
enkelt utøvers forutsetninger 
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Hederstegnkomiteen 
 

Utvalget har i tingperioden bestått av: 

Bjørn Gran, leder 

Lars Krogh, medlem 

Paul Nestaas, medlem 

Utvalget har i tingperioden avholdt seks 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: Tommy Kvilvang, Kongstensvømmerne  

Varamedlem: Vigdis Heimly, Trondheim SLK 

 

Svømmeutvalget vil takke Forbundsstyret, andre 

utvalg, svømmeklubbene og administrasjonen for et 

godt samarbeide i perioden.  

 

Svømmeutvalget har i tingperioden hatt 

følgende rammebetingelser:  

Svømmepolitisk dokument, vedtatt på Svømmetinget 

i Bergen 2016. 

 

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 2016-2019  

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. 
- Kvalifiseringskrav til nasjonale mesterskap.  

- 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 

  

Høringsinstans for forbundsstyre og sportslig 

ledelse 

 

Oppsummering noen utvalgte saker i perioden 

 

Svømmeutvalget har tatt opp saker som har hatt 

betydning for utviklingen av svømmeidretten i 

Norge, med særlig fokus på tilrettelegging for 

rekrutteringsgrupper og juniorer på nasjonalt nivå. 

Svømmeutvalget har i hele perioden tildelt 

mesterskap, samt godkjent og utarbeidet krav til 

nasjonale mesterskap.  

 

Tildeling av mesterskap  

Den største utfordringen i perioden har vært å få 

arrangører til våre mesterskap og mønstringer. 

Forventinger til fasilitetene er endret, det har blitt 

færre anlegg som svarer til miljøets forventinger. 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.  Vi måtte si fra oss Nordisk 

Ungdomsmesterskap 2018, da det ikke var mulig å 

finne en villig arrangør med et egnet basseng.  

Det hender vi har to søkere til samme arrangement. 

I perioden har SvU hatt en grundig gjennomgang av 

tildelingskriterier slik at disse blir rettferdige, hoved 

fokus ved tildeling ligger på klubbutvikling, 

geografisk spredning, jubileum og fasiliteter. 

Vi har endret praksis for utlysning, tildeling og 

publisering av mesterskap og mønstringer. 

SVU2018-13 og SVU2018-22.   
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Endring av utlysningsprosedyre 

Ved å endre utlysnings- og tildelingspunkt gir vi 

arrangørene bedre tid til planlegging, spesielt med 

tanke på kommunikasjon med kommunene og 

organisering av overnattingstilbud. Tradisjonen har 

vært utlysning i september med søknadsfrist i januar 

for mønstringer og som skal arrangeres 1til 2 år 

senere. Det har vært tiltagende vanskelig å få på 

plass arrangører, og SvU har vært nødt til å 

forespørre klubbene direkte. 

 

Ved å tildele mesterskap med en lenger horisont vil 

skape større forutsigbarhet både for 

arrangørklubbene og SvU. Dette vil gi klubbene 

bedre tid til planlegging. Spesielt med tanke på 

samarbeid med halleier, kommunene og kontrakt 

med hotell før dette publiseres.  

SvU har endret utlysningstidspunktet til 3 år før 

mesterskap, LÅMØ tildeles som tidligere året før.  

Tildelingen publiseres ikke før kontrakt er signert, 

avtale med halleier er avklart og hotellavtaler er 

inngått, men senest 12 måneder før mesterskapet.  

 

Samtidig med at søknadstidspunkt endres, har vi 

utarbeidet informasjon til klubbene for å støtte deres 

søknadsarbeid. Fordeler med å være 

mesterskapsarrangør har blitt promotert på trener-

/lederkonferansen, på NSFs hjemmesider og i bladet 

Norsk svømming. Vi ser for oss at det også kan 

promoteres på simma.nu og i sosiale medium.  

Etter at vi innførte ordningen med å kunne levere 

søknader for flere år frem i tid, ser vi en økning i 

interessn for å søke mesterskap og mønstringer. 

SvU ønser å sikre at klubber som har tilgang til 

langbanebasseng opparbeider kompetanse til å 

kunne påse seg NM lang. 
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Veiledningshefter 

Vi har jobbet kontinuerlig med å oppdatere 

veiledningshefter i perioden. SvU har utarbeidet 

hefter for klubbstevne, mesterskap og mønstringer 

samt approberte stevner. Dette skal være levende 

dokumenter som tar for seg spesifikasjoner og disse 

blir forløpene oppdatert på svomming.no. Alle disse 

heftene er oppdatert etter at ny stevnestruktur ble 

vedtatt, det blir også oppdatert i hht lovverket vårt.   

 

Endringer i struktur 

I tingperioden har Svømmeutvalget jobbet med 

endring av stevnestrukturen i Norge. Vi utarbeidet et 

høringsutkast vedrørende ny mesterskapsstruktur og 

junioralder, som ble sendt ut til samtlige 

svømmeklubber, kretser og NSFs utvalg samt 

administrasjonen 3.april 2017 med høringsfrist 1. juli 

2017. Det kom inn 15 høringssvar som ble 

behandlet av SvU hvorav fem var entydig støttende 

til utkastet og ti hadde ett eller flere innspill til 

endringer. SvU laget en innstilling basert på 

høringsutkastet og revidert etter behandling av 

høringssvarene. Denne innstillingen fra SvU ble 

behandlet av FS 8. september 2017 og innstillingen 

ble tatt til etterretning.  

Vedtaket SVU2017-12 om ny mesterskapsstruktur 

og junioralder gjeldene fra 1. januar 2019, ble 

publisert medio september 2017.  

Endringen førte til at alle dokumenter som; 

kontrakter, innbydelser, terminlister, 

kvalifiseringskrav og veiledere måtte revideres. 

Kvalifisering til LÅMØ og ÅM er også endret i 

perioden SVU2018-19, fem øvelser gjelder i 

kvalifiseringen til både LÅMØ og ÅM.  

 

Medaljer til mesterskap og mønstringer 

Det er inngått avtale med Idrettsbutikken om at de 

lager til pakker med medaljer til de ulike 

arrangementene slik at arrangør kan fortelle hva han 

skal arrangere og får da en pakke med det de 

trenger. Dette gjør jobben enklere båe for arrangør, 

Idrettsbutikken og oss.  

 

 

 

Callroom  

Callroom er nå implementert på alle våre 

mesterskap, utenom ÅM. Vi bruker heller ikke 

callroom på LÅMØ.  

Det har vært skolering av dommere og funksjonærer 

i perioden i tillegg er det utarbeidet et praktisk 

veiledningshefte til callroom.  

 

God sportsånd 

Vi har satt fokus på god sportsånd, ved å si at det 

ikke kan møte stedfortredere på premieutdeling ved 

norske mesterskap. Dette er viktig for de andre som 

står på premiepallen og for at vi ønsker at alle 

medaljevinnere skal bli fotografert under 

premieutdeling. Vi har også satt fokus på at et løp er 

brutt når en stopper opp etter å ha startet, det vil si 

å ha stupt ut i vannet. Etter at vi fikk satt fokus på 

dette ser vi sjelden tomme baner i forsøk og finaler 

på våre mesterskap.  

 

Oppmåling av basseng  

SvU ønsker å forsikre seg om at basseng som 

brukes til våre mesterskap har et godkjent målebrev 

før tildeling. Det er nå et krav at søkerne må legge 

ved målebrev av basseng sammen med 

signertkontrakt før vi publiserer tildelingen.  

SvU har jobbet med å få NSFs bassengspesifikasjon 

oppdatert til dagens internasjonale 

konkurransestandard, ved oppussing og ved nybygg. 

Dette er vesentlig informasjon når man godkjenner 

basseng til mesterskap.  

 

SvU har i dag en oversikt over godkjente basseng, 

som har vært brukt til mesterskap de siste årene. 

Målebrevene har tidligere vært lagret i SvU Dropbox, 

men nå er disse lagret  på Medley.no.  

SVU2018-8 og SVU2018-15   

 

Oppdatering av kriterier for tildelinger av 

utmerkelser     

Kriteriene for utnevning av beste klubb, beste trener 

og beste utøver (svømming) er jevnlig oppe til 

vurdering. Vi har sett at eksisterende kriterier slår 

uheldig ut for de som svømmer lange øvelser 
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internasjonalt. SvU har derfor foreslått nye kriterier 

som vil gi en mer rettferdig fordeling av poeng. 

Beregningskriterier som gjelder norske mesterskap 

forblir uendret. 

 

Kriteriene ble oppdatert med endret poengberegning 

for internasjonale resultater og deltakelse, samt en 

presisering for utøver, para og trener. 

Beregningsåret er fra 1. september til 31. august, 

men perioden forlenges til 1. oktober hvert fjerde år 

når det arrangeres Paralympics (for å få 

paralympiske poeng med i beregningen for riktig år).  

Nye kriterier og beregningsperiode gjelder fra 1. 

september 2018 og inkluderer dermed sesongen 

2018-2019. 

SVU-2018-20  

 

Sikkerhet  

SvU har jobbet med sikkerhet i denne perioden, vi 

har hatt en gjennom gang på hva som må settes 

fokus på før, under og etter stevner/mesterskap. Vi 

har oppdatert veilederne med et eget punk for 

sikkerhet, der vi har nevnt rømningsveier, maks 

antall personer i svømmehallen og sikkerhet under 

inn- og utsvømming.  

SVU2018-16 og SVU2019-3   

 

Videostreaming  

Vi har også denne perioden hatt fokus på 

videostreaming av våre mesterskap og mønstringer. 

Det har imidlertid dukket opp en del utfordringer. 

Flere arrangører har storskjerm i svømmehallen, det 

er en stadig teknisk utvikling og vi blir mer 

profesjonell i alle ledd. GDPR; nytt lovverk knyttet til 

samtykke og lagring av data, dette krever 

profesjonell håndtering. Ifølge lovverket må vi nå ha 

samtykke fra både foresatte og barn under 15 år, 

for å publisere bilde og film. Dette førte til at det 

ikke ble streamet fra flere regioner under LÅMØ 

2019.  

SVU2018-11 og SVU2018-17   

 

 

 

Akkrediteringsprosjekt  

Vi har satt i gang et akkrediteringsprosjekt etter 

forespørsel fra Rogaland Svømmekrets. Prosjektet er 

et samarbeid mellom SvU og John Erlend. Hensikten 

er å øke billettinntekter, få rene soner, enkel 

identifisering av utøvere, trenere med flere, proff 

arena og sikkerhet.  

Prosjektet er delt inn i fire faser: 

1. akkrediteringssjekk av utøvere i callroom via 

image reader (strekkodeleser) mot nye 

medley.no, der også lisens blir kontrollert 

2. utvidelse til å inkludere trenere 

3. utvidelse til å inkludere dommere, sjekker 

autorisasjon mot medley.no 

4. utvidelse til å gjelde funksjonærer 

Kostnadene deles mellom NSF, en 

akkrediteringsavgift og arrangører. SvU ønsker dette 

innført på samtlige mesterskap over tid, etter en 

periode med utprøving.   

SVU2018-4   

 

SvU prosedyrer  

SvU har laget et internt dokument som beskriver 

prosedyrer. Dette for å skape kontinuitet, 

forutsigbarhet og like linjer over alle mesterskapene 

fra år til år, svømmeting til svømmeting. Målet er å 

gi arrangør bedre økonomi, bedre dialog med 

kommune og øke kvaliteten på mesterskap.  

Dette vil også lette arbeidet til SvU og nye 

medlemmer vil kunne bruke dette dokumentet som 

støtte.  

SVU2018-6 
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NSF arrangement i tingperioden 

2016 

Landsdelårsklassemønstring (LÅMØ). 

Arrangører:   

Nord: Harstad Svømmeklubb 

Vest: Rogaland Svømmekrets 

Øst: Sarpsborg IL svømmegruppe.   

Sør: Øvre Eiker Svømmeklubb 

Midt: Levanger Svømmeklubb   

NM kortbane senior  

Arrangør: Stavanger Svømme Club  

Svømmeklubb Årsklassemesterskap (ÅM) 

Arrangør: Mandal Svømmeklubb 

NM langbane for senior, junior og 

funksjonshemmede 

Arrangør: Kristiansand Svømmeallianse (KSA) 

NM/UM kortbane junior 

Arrangør: Arna SLK, Bergens Svømme Club, Bergen 

Svømme- og Livredningsklubb, Bergensvømmerne, 

Delfana, Vestkantsvømmerne og Åstveit SK  

 

 

2017 

 

Landsdelårsklassemønstring (LÅMØ). 

Arrangører:   

Nord: Hammerfest Svømme- og Livredningsklubb 

Vest: Førde IL Symjing  

Øst: Lambertseter Svømmeklubb 

Sør: Sandefjord Svømmeklubb 

Midt: Aalesund Svømme- og Livredningsklubb  

NM kortbane senior  

Arrangør: Arna SLK, Bergens Svømme Club, Bergen 

Svømme- og Livredningsklubb, Bergensvømmerne, 

Delfana, Vestkantsvømmerne og Åstveit SK  

Årsklassemesterskap (ÅM) 

Arrangør: Aalesund Svømme- og Livredningsklubb 

NM langbane for senior, junior og 

funksjonshemmede 

Arrangør: Trondhjem Svømme- og Livredningsklubb  

NM/UM kortbane junior 

Arrangør: Kristiansand Svømmeallianse (KSA) 
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2018 

 

Landsdelårsklassemønstring (LÅMØ). 

Arrangører:   

Nord: Bodø Svømmeklubb  

Midt: Trondhjem Svømme- og Livredningsklubb 

Vest: Arna, BSC, BS, BS-LK, Delfana, 

Vestkantsvømmerne og Åstveit   

Øst: Sportsklubben Speed 

Sør: Farsund Svømmeklubb   

NM kortbane senior  

Arrangør: Bærumsvømmerne, Nadderudhallen  

Årsklassemesterskap (ÅM) 

Arrangør: Lambertseter Svømmeklubb  

NM langbane for senior, junior og 

funksjonshemmede 

Arrangør: Lambertseter Svømmeklubb, Oslo 

Idrettslag, Sportsklubben Speed 

NM/UM kortbane junior 

Asker Svømmeklubb, Holmenhallen   

 

Planlagte og gjennomførte arrangement 2019 

Landsdelårsklassemønstring (LÅMØ). 

Arrangører:  

Nord: Sortland Svømme- og Livredningsklubb  

Midt: Kristiansund Svømmeklubb  

Vest: Karmøy Svømmeklubb    

Øst: Kongstensvømmerne 

Sør: Svømmeklubben Poseidon Porsgrunn  

Årsklassemesterskap (ÅM) 

Arrangør: Rogaland Svømmekrets, Klepphallen   

NM langbane for senior, junior og 

funksjonshemmede 

Arrangør: Drammen Svømmeklubb   

NM Ungdom 

Arrangør: Arna SLK, Bergens Svømme Club, Bergens 

Svømme- og Livredningsklubb, Bergensvømmerne, 

Delfana, Vestkantsvømmerne og Åstveit SK 

NM kortbane senior og junior  

Arrangør: Stavanger Svømmeklubb 

 

 

 

 

Møter i tingperioden: 

Antall møter:   Antall behandlede saker: 

2016: 7  2016: 19 

2017: 7   2017: 13 

2018: 7   2018: 26 

2019: 3   2019: 5 
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Stuputvalget 
 

Sammensetning april 2016- august 2018: 

Leder:  

Anna Maja Holm Thorsen, Bergen Stupeklubb 

Nestleder:  

Ulf Dahle, Oslo Stupklubb  

Medlem: 

Oskar Fuglestad, Pingvin Stupklubb 

Varamedlem: 

Taran Abrahamsen, Stupklubben Spinn 

 

Fra august 2018- ut tingperioden: 

Leder:   

Anna Maja Holm Thorsen, Bergen Stupeklubb 

Nestleder:  

Taran Abrahamsen, Stupklubben Spinn 

Medlem:  

Oskar Fuglestad, Pingvin Stupklubb 

Varamedlem:  

Ulf Dahle, Oslo Stupklubb 

 

 

 

 

 

Landslagssjef: 

Roy Terje Nygaard 

 

Aktives representant landslaget: 

Anne Vilde Tuxen, Randabergstuperne, april 2016-

mai 2017 

Julie Synnøve Thorsen, Bergen Stupeklubb, mai 

2017 - oktober 18 

Amalie Marie Kupka, Bergen Stupeklubb, fra oktober 

18 

 

Dommeransvarlig: 

Arne Tellefsen, Kristiansand Stupeklubb 

 

Anleggsansvarlig: 

Paul Joachim Bloch Thorsen, Bergen Stupeklubb 

frem til august 2018 
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Møteaktivitet Stuputvalget - antall 

behandlede saker: 

2016:  

4 telefonmøter 1 fysisk møte - 27 saker 

2017:  

4 telefonmøter 1 fysisk møte - 30 saker 

2018: 

4 telefonmøter 1 fysisk møte - 23 saker 

 

Mandat/rammebetingelser: 

Virksomhetsplan NSF 2016-2019 

Handlingsplan Stuputvalget 2016-2019 

Arbeidsbeskrivelse Stuputvalget 

 

Stevner og mesterskap i regi av NSF i 

tingperioden: 

2016 

Landsfinalen: 

Kristiandsand Stupeklubb i Aquarama 25-27.11 

NM jr:   

Bergen Stupeklubb i AdO arena 21-23.10 

NM sr:   

Kristiansand Stupeklubb i Aquarama 04-06.03 

 

2017 

Landsfinalen:  

Stavanger Stupe Club  i Dysjalandshallen, 25-26.11 

NM jr:   

Kristiansand Stupeklubb i Aquarama 20-22.10 

NM sr:    

Bergen Stupeklubb i Ado Arena 10-12.03 

EM jr:   

Bergen Stupeklubb i Ado arena 27.06-02.07 

 

2018: 

Landsfinalen:  

Kristiansand Stupeklubb i Aquarama 17-18.11 

NM jr:   

Bergen Stupeklubb i Ado Arena 19-21.10 

NM sr:   

Bergen Stupeklubb i Ado Arena 25-27.05 

8 nasjoners:  

Kristiansand Stupeklubb i Aquarama 17-18.03 

Nordisk:  

Bergen Stupeklubb i Ado Arena 07-09.12 
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Oppsummering av utvalgte saker: 

 

Økonomi/budsjett 

Tingperioden har vært svært krevende økonomisk 

for stup, etter budsjettkutt fra 450 000 kr som 

budsjettet har ligget på siste 10 år, til 250 000 kr fra 

2017. Dette har ført til en økt belastning på 

klubbøkonomiene nasjonalt, med økte egenandeler 

på landslaget. Budsjettet har også lagt 

begrensninger på landslagsaktivitet og muligheter 

for toppidrettssatsing ihht virksomhetsplan for 

perioden. 

Stuputvalget jobber kontinuerlig for å øke 

budsjettrammene for stup. For 2019 er det ikke lagt 

opp til økte budsjettrammer fra NSF for stup. 

 

EM jr 

Bergen Stupeklubb stod som teknisk arrangør da EM 

jr ble arrangert i AdO arena i 2017. Både teknisk, 

arrangementsmessig og sosialt ble mesterskapet en 

stor suksess, og Bergen Stupeklubb fikk fortjent 

anerkjennelse av LEN i etterkant. 

 

Rekruttering og aktivitetsutvikling 

Flere klubber driver nå kursvirksomhet etter 

modellen Norges stupskole. 

Tripp trappsystemet er revidert av stuputvalget, 

med justering jf tingvedtak GE 18- presisering av 

barneidrettsbestemmelsene. 

Antall deltakere i NM og landsfinaler er i 

tingperioden, stabilt og noe stigende. 

Det har vært tilvekst av nye klubber med 

stupaktivitet i tingperioden.  

Voss og Volda begynte med stupaktivitet i 2018, og 

det er nå 17 klubber i Norge som tilbyr 

stupopplæring. 

 

Utdanning/fagutvikling 

Trener: 

Instruktørkurs for stup er i tingperioden blitt 

ferdigstilt, og det har vært arrangert 3 instruktørkurs 

med bred nasjonal deltakelse. 

Norsk stup har 3 instruktører som kan tilby kurs for 

klubbene. 

I tingperioden har 2 trenere fullført trener 1 kurs. 

Det har vært arrangert et diskusjonsforum for alle 

trenere. I tillegg har stuputvalget holdt 

informasjonsmøter, med mulighet for innspill til 

sakslisten fra klubbene, i forbindelse med trener 

lederkonferansen siste 3 år. 

I tingperioden har trener lederkonferansen hatt eget 

forum for stup, med relevante og engasjerende 

foredragsholdere. Dette har ført til noe økt 

deltakelse fra klubbene. Stuputvalget henstiller alle 

klubber til å prioritere deltakelse på konferansen i 

kommende tingperiode. 

 

Dommer: 

Arne Tellefsen er utnevnt til dommeransvarlig for 

norsk stup. Han har ansvar for dommerrapportering 

til NSF, LEN og FINA, samt sertifisering av 

dommere. I tillegg fordeler han internasjonale 

dommeroppdrag til de dommerne som ønsker å 

satse internasjonalt, slik at dommerne får utviklet 

seg og får nødvendig evaluering for resertifisering. 

Det har vært arrangert to dommerkurs årlig i 

tingperioden, et i region vest og et i region øst. 

Dette sikrer god tilvekst av dommere i klubbene 

våre. 

 

Materiell til dommerkurs er oppdatert i tingperioden. 

 

I løpet av tingperioden har stuputvalget i samarbeid 

med dommeransvarlig utarbeidet en dommerstrategi 

for å sikre objektiv kvalitetsdømming på alle nivåer i 

norsk stup, gjennom en solid pool av dommere både 

på nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette skal 

oppnås gjennom systematisert rekruttering, 

opplæring og evaluering på alle nivå, samt bevisst 

fordeling av internasjonale dommeroppdrag for å 

imøtekomme krav for sertifisering og lisensiering. 

Dommerstrategien er vedtatt av FS, og sikrer 

økonomisk kompensasjon for internasjonale 

stupdommere på lik linje med internasjonale 

svømmedommere. 

Internasjonale dommere og dommeroppdrag 

 

Arne Tellefsen LEN A, FINA A  

OL 2016, World Cup 2016, FGP Rostock 2016, 

Australian Open olympic trials 2016, GB national 

olympic trials 2016, World series Dubai 2016, VM jr 

Kazan 2016, World series Beijing 2017, FGP Madrid 

2017, VM sr Budapest, FGP Gold Coast Australia 

2017, World Cup Wuhan 2018, FGP Rostock 2018, 

World series Montreal 2018. 

 

Kim Daniel Jensen LEN A, FINA A   

EM jr 2017, EM sr 2017, 2018 

Anna Maja Holm Thorsen LEN A, FINA A  

EM jr 2018, VM jr 2018, FGP Rostock 2017 og 2018 

Inger Grødem Haraldsen LEN A, FINA B   

EM jr 2016 



side 36 
 

Liv Anne Tuxen LEN A, FINA B    

FGP Madrid 2016 

Paul Joachim Thorsen LEN A 

 

Øvrige internasjonale verv: 

Arne Tellefsen, Kristiansand Stupeklubb:  

Medlem LEN Technical Diving Committee fra 2009.  

Siste periode leder av Development Committee. 

Ansvarlig for arrangering av Elite Treningsleirer for 

de beste stuperne i Europa samt EDCEP som er 

utdanningsprogrammet for trenere i Europa. 

Fikk i 2018 LEN`s Gold Pin for innsats i LEN. 

Teknisk delegat på EM Senior og EM Junior, 

dommerevaluator på diverse stevner plukket ut fra 

LEN. 

 

Kommunikasjon 

Stuputvalget har i tingperioden utviklet definerte 

arbeidsbeskrivelser for utvalget og landslagssjef. Det 

ble startet revisjonsarbeid av disse beskrivelsene, da 

de sett i lys av budsjettkuttet var urealistiske med 

tanke på arbeidsmengde. Dette arbeidet er ikke 

ferdigstilt 

Stuputvalget har oppfordret klubbene til å benytte 

riktig tjenestevei i kommunikasjon med utvalg og 

forbund.  

For å øke åpenhet har stuputvalget jevnlig sendt ut 

informasjonsskriv med informasjon om aktuelle 

saker 

 

 

Anlegg 

Etter mange års frivillig innsats sa Paul Joachim 

Bloch Thorsen fra seg rollen som anleggsansvarlig 

for stup. Stuputvalget har bedt NSF om at det 

utnevnes en ny anleggsansvarlig for stup, og at 

vedkommende kompenseres økonomisk på lik linje 

med ansatt anleggskonsulent i svømming. Dette har 

NSF ikke prioritert, og har signalisert at allerede 

ansatt anleggskonsulent skal ivareta alle grenene i 

planlegging av nye anlegg. Stuputvalget ønsker 

fortsatt at stups interesser i nye anlegg skal ivaretas 

av en person med spesifikk kompetanse på 

stupanlegg, og har inkludert dette som et punkt i 

innspill til ny virksomhetsplan. 

 

Stuputvalget har gitt innspill til ny virksomhetsplan 

mht lokalisasjon av nye 10 meter anlegg  for 

kommende tingperiode. 

  

 

 

Konkurranse og toppidrett 

Budsjettkuttet i 2017 har lagt store begrensninger i 

landslagssatsingen for stup. Landslagssjef har 

måttet revidere sine planer både mht planlagte 

landslagssamlinger, landslagskontrakter og 

konkurranseaktivitet. 

Til tross for dette  har landslagsutøverne våre 

prestert på høyt nivå, og oppnådd målsetninger for 

tingperioden om medaljer i FINA Grand Prix, 

medaljer i EM jr, finaleplasser i både både EM sr og 

VM jr. 

 

 

 

 

 

 

 

 



side 37 
 

Stevner med deltakelse fra landslaget: 

 

2016: 

 

JUNIOR 

 

7 nasjoners   

Edinburgh, Skottland 19-20.03 

Deltakere:  Beste resultat: 

Lina Lund  7. plass synkron 3 m 

Linn Orderud  7. plass synkron 3 m 

Elma Lund 

Amalie Kupka 

Julie Thorsen  10.plass A jenter 3 m 

Ravn Kamfjord 

Emil Jakobsen 

Henry Kristiansen 

  

IYDM    

Dresden, Tyskland 21-24.04 

Deltakere:  Medaljer/finalepl./beste resultat: 

Julie Synnøve Thorsen 

Anne Vilde Tuxen Finaleplass (9. plass) A 

jenter 3 m, finaleplass (10. 

plass) A jenter tårn, 6. plass 

synkron 3 m 

Helle Tuxen  Bronse B jenter tårn, 

Finaleplass (10. pl.) B jenter 3 m, 6. pl. synkron 3 m 

  

EM jr    

Rijeka, Kroatia 28.06-03.07 

Deltakere:  Medaljer/finalepl./beste resultat: 

Julie Synnøve Thorsen Finaleplass (12.plass) A 

jenter tårn 

Helle Tuxen  Sølv B jenter 3 m, bronse  

A/B synkron 3 m, finaleplass 

B jenter tårn (10. plass) og 

3 m (10. plass) 

Anne Vilde Tuxen Bronse A/B synkron 3 meter, 

finaleplass A jenter 3 m 

(7.plass) og tårn (8. plass) 

Amalie Kupka 

Elma Lund 

 

VM jr    

Kazan, Russland 29.11-04.12 

Deltakere:  Finaleplasser: 

Julie Synnøve Thorsen 

Helle Tuxen Finaleplass (10. plass) jenter 

B tårn, finaleplass (11.plass) 

3 m synkron 

Anne Vilde Tuxen Finaleplass (11.plass) 3 m 

synkron 

SENIOR 

 

FINA GRAND PRIX  

Madrid, Spania 15-17.01 

Deltakere:  Medaljer: 

Anne Vilde Tuxen Sølv 3 m synkron, bronse 10 

m synkron 

Helle Tuxen  Sølv 3 m synkron, bronse 10 

m synkron 

 

EM sr    

London, England  09-15.05 

Deltaker:  Beste resultat: 

Anne Vilde Tuxen 19. plass tårn  

 

 

JUNIOR OG SENIOR 

 

Nordisk mesterskap  

Helsinki, Finland 09-11.12 

2 gull, 8 sølv, 5 bronse 

 

Deltakere:  Medaljer: 

Caroline Kupka  Gull B jenter tårn,  

Safiya Elmrani 

Jonas Thorsen 

Tobias Atkins 

Anne Sofie Moe Holm Bronse B jenter tårn 

Amalie Kupka Bronse synkron jenter 3 m, 

sølv synkron damer 3 m 

Isak Simonsen 

Emil Jacobsen 

Julie Thorsen  Sølv synkron damer tårn, 

sølv team event, sølv A 

jenter tårn, bronse A jenter 

3 m 

Serina Haldorsen Sølv synkron damer tårn, 

bronse synkron jenter 3 m, 

sølv synkron damer 3 m, 

bronse A jenter tårn 

Lina Lund 

Henry Kristiansen Sølv synkron gutter 3 m og 

synkron herrer 3 m, Sølv A 

gutter tårn 

Ulrik Evensen Sølv synkron gutter 3 m og 

synkron herrer 3 m 

Filip Devor  Sølv team event 

Martin Dyrstad  Gull synkron herrer tårn 

Eirik Valheim  Gull synkron herrer tårn 
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2017: 

 

JUNIOR 

 

7 nasjoners   

Bourg en Bresse, Frankrike 25-26.03 

Deltakere:  Beste resultat: 

Helle Tuxen 

Anne Sofie Moe Holm 6. plass synkron 3 m 

Amalie Kupka  6. plass synkron 3 m 

Serina Haldorsen 

Jonas Erik Thorsen 

Ravn Kamfjord 

Ulrik Evensen  10. plass A gutter 1m og 3m 

Emil Jacobsen 

 

IYDM     

Dresden, Tyskland 20-23.04: 

Deltakere:  Finaleplasser: 

Helle Tuxen  Finaleplass (10. plass) A 

jenter tårn, finaleplass (8. plass) A jenter 3 m 

Caroline Kupka 

Julie Synnøve Thorsen 

 

EM jr     

Bergen, Norge 27.06-02.07  

Deltakere:  Finaleplasser: 

Amalie Kupka 

Serina Haldorsen Finaleplass (7. plass) 

synkron jenter tårn 

Julie Synnøve Thorsen Finaleplass (7. plass) 

synkron jenter tårn 

Helle Tuxen Finaleplass A jenter tårn (8. 

plass) og 3 m (9. plass) 

Caroline Kupka 

Ulrik Evensen 

 

JUNIOR OG SENIOR 

 

Nordisk mesterskap  

Jønkøping, Sverige 08-10.12 

Deltakere:  Medaljer: 

Julie Thorsen  Sølv synkron damer tårn 

Amalie Kupka Sølv synkron damer 3 m, 

sølv synkron jenter 3 m 

Serina Haldorsen Sølv synkron damer 3 m, 

sølv synkron damer tårn, 

sølv synkron jenter 3 m 

Anne Sofie Moe Holm 

Helle Tuxen Gull damer tårn, sølv A  

jenter 1 m, 3 m og tårn,  

Elma Lund 

Safiya Elmrani 

Caroline Kupka Gull B jenter tårn, sølv team 

event, bronse B jenter 3 m,  

Pia Tveit Sletten Bronse C jenter tårn  

Eira Tvedt Eidsheim 

Elias Helseth Bronse C gutter 1 m og 3 m, 

sølv C gutter tårn 

Lasse Jørgensen 

Jonas Thorsen 

Axel Nyborg Bronse A gutter 3 m, sølv A 

gutter tårn 

Philip Sandve Sølv synkron herrer tårn, 

sølv synkron gutter 3 m 

Emil Jacobsen Sølv synkron herrer tårn, 

bronse A gutter tårn, sølv 

synkron gutter 3 m 

Filip Devor Bronse herrer tårn, sølv 

synkron herrer 3 m, sølv 

team event   

Martin Nåden Dyrstad Sølv synkron herrer 3 m, 

Lina Lund 
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2018: 

 

JUNIOR 

 

8 nasjoners   

Kristiansand, Norge 17-18.03 

Deltakere:  Beste resultater: 

Jonas Thorsen 

Elias Helseth 

Caroline Kupka  7. plass B jenter 1 m 

Safiya Elmrani 

Axel Nyborg 

Emil Jacobsen 

Helle Tuxen 5. plass synkron jenter 3 m, 

7. plass A jenter 3 m 

Elma Lund 

Amalie Kupka 

Serina Haldorsen 5. plass synkron jenter 3 m 

Philip Sandve 

IYDM    

Dresden, Tyskland 26-28.04 

Deltakere:  Finaleplasser: 

Jonas Erik Thorsen 

Elma Lund Finaleplass (6. plass) A 

jenter tårn 

Caroline Kupka Finaleplass (9. plass) B 

jenter tårn, finaleplass (10 

plass) B jenter 1 m 

Helle Tuxen Finaleplass (6. plass) A 

jenter 3 m, finaleplass (7. 

plass) A jenter tårn. 

 

EM jr    

Helsinki, Finland 26.06-01.07  

Deltakere:  Finaleplasser: 

Caroline Kupka  10. plass synkron jenter 3 

m, 6. plass synkron jenter 

tårn, finaleplass (11. plass) 

B jenter tårn 

Helle Tuxen  10. plass synkron jenter 3 

m, 6. plass synkron jenter 

tårn, finaleplass (11. plass) 

A jenter 3 m 

Elma Lund  Finaleplass (9. plass) A 

jenter tårn 

Safiya Elmrani 

 

VM jr    

Kiev, Ukraina 23-29.07  

Deltakere:  Finaleplasser/beste resultat: 

Helle Tuxen 9. plass synkron jenter tårn, 

15. plass A jenter 3 m 

Elma Lund 

Caroline Kupka  9. plass synkron jenter tårn 

Synkron: 

 

Ungdoms OL    

Buenos Aires Argentina, 06-18.10  

Deltakere:  Beste resultat: 

Helle Tuxen Finaleplass (9. plass) 10 

tårn, 11. plass Mixed team 

event 

 

SENIOR 

 

FINA GRAND PRIX  

Bolzano, Italia 06-08.07 

Deltakere:  Beste resultat: 

Helle Tuxen  5. plass synkron 3 m og tårn 

Anne Vilde Tuxen 5. plass synkron 3 m og tårn 

 

EM sr     

Edinburgh, Skottland 6-12.08  

Deltakere:  Finaleplasser: 

Helle Tuxen  6 .plass synkron damer tårn, 

8. plass synkron damer 3 m, 

Finaleplass(12. plass) damer 

tårn 

Anne Vilde Tuxen 6 .plass synkron damer tårn, 

8. plass synkron damer 3 m, 

Finaleplass (10.plass) damer 

tårn 

 

JUNIOR OG SENIOR 

 

Nordisk mesterskap  

Bergen, Norge  07-09.12  

Deltakere:  Medaljer: 

Fabian Rannekleiv 

Torleiv Rike 

Eva Aamland 

Julie Jakobsen 

Eira Tronerud 

Jonas Thorsen 

Elias Elseth  Sølv synkron gutter 3 m, 

bronse B gutter 3 m og B 

gutter 1 m 

Caroline Kupka  Bronse damer tårn, gull 

synkron jenter tårn, sølv 

jenter synkron 3 m, bronse 

synkron damer 3 m, sølv 

jenter B tårn,  

Safiya Elmrani 

Axel Nyborg Bronse synkron gutter tårn, 

sølv synkron gutter 3 m, 

sølv gutter A 1 m, 
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Emil Jacobsen  Bronse synkron gutter tårn,  

Helle Tuxen Sølv damer tårn, bronse 

damer 3 m, gull synkron 

jenter tårn, bronse A jenter 

tårn og 3 m,  

Elma Lund  Bronse synkron damer tårn,  

Anne Sofie Moe Holm Bronse synkron damer tårn, 

sølv synkron jenter 3 m 

Amalie Kupka 

Martin Nåden Dyrstad Sølv synkron herrer tårn, 

sølv synkron herrer 3 m 

Filip Devor Bronse herrer tårn, sølv 

herrer 3 m, sølv synkron 

herrer tårn, sølv synkron 

herrer 3 m 

Lina Lund  Bronse synkron damer 3 m 
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Synkronutvalget 
 

Sammensetning av Synkronutvalget: 

 

Leder:   

Hilde Skaslien, Asker Synkron 

Nestleder: 

Anniken Skiebe Heiland, Oslo idrettslag Synkron 

Medlem:  

Ellen Beck, Oslo idrettslag Synkron 

Varamedlem:   

Ubesatt 

 

Synkronutvalget har i perioden fokusert og jobbet 

mye med å få på plass konkurransestige i 

Synkronsvømming, dommerutdannelse og 

oppdatering av retningslinjer for synkronsvømming i 

Norge. 

 

I tillegg er det blitt jobbet en del med å få plass 

synkronskolesystemet ut i klubbene, og utdannelse 

av kursinstruktører for synkronskolen. 

 

Heather Ames fra Oslo Idrettslag Synkron har hatt 

ansvar for å utvikle instruktørkurs og trener 1 kurs i 

Synkronsvømming, og har avholdt 2 trener 1-kurs 

og 2 instruktørkurs i perioden. 

 

Synkronutvalget har arrangert Synkronhelgen på 

Ankerskogen svømmehall og dette er blitt en årlig 

tradisjon hvor vi samler alle synkronsvømmere i 

Norge til en felles trening og kompetansehevings 

helg.  

 

I løpet av perioden har Sørumsand svømmeklubb 

startet opp med synkronsvømming og har vist stort 

engasjement ved å delta på Synkronhelgen, 

instruktørkurs og stjernekonkurranser. De har også 

ved flere anledninger hatt besøk av noen fra 

synkronutvalget for å hjelpe dem videre i prosessen. 

 

Pr. dags dato er 5 aktive synkronklubber i Norge.  

- Oslo idrettslag Synkron 

- Asker Svømmeklubb Synkron 

- Ålesund Svømme- og Livredningsklubb 

Synkron 

- Trondheim Svømme- og Livredningsklubb 

Synkron 

- Sørumsand IF svømmegruppe 

 

I løpet av perioden har Anniken Skiebe Heiland 

deltatt på FINA Clinique i Nederland februar 2018, 

og har med eksamen derfra fornyet sitt FINA-

dommersertifikat for fire nye år.  

I tillegg har hun dømt flere juniorkonkurranser i 

Luxembourg, Sveits og Sverige der 

synkronsvømmere fra norske klubber har deltatt. 

 

Synkronutvalget har i perioden utviklet kretsdommer 

nivå 1 og kretsdommer nivå 2 kurs for 

synkronsvømming, og har avholdt 3 kretsdommer 

nivå 1 kurs og 2 kretsdommer nivå 2 slik at vi pr. 

dags dato har 12 autoriserte kretsdommere nivå 2 i 

synkronsvømming.  

 

Dette betyr at vi i Norge er i stand til å arrangere 

Stjernekonkurranser (ren figurkonkurranse) og 

Barracuda cup (kun musikksvømmingskonkurranse) 

iht. til Fina sine krav for bedømming av dette. 

 

Asker Synkron og Oslo Idrettslag Synkron har i løpet 

av perioden arrangert Stjernekonkurranser 6 

ganger. 

Og i november 2018 arrangerte Asker Synkron for 

første gang den nye konkurransen Barracudacup i 

Horten svømmehall, med 33 påmeldte deltakere. 

 

Vi har deltatt på kompetansehelgene, og undervist i 

diverse temaer innen synkron og på ulike nivåer av 

kunnskapsnivåer. 

 

VEIEN VIDERE: 

Utvalget har fungert godt, vi har hatt mange 

produktive møter og også gleden av å få mye god 

hjelp og støtte av både Cathrine Aa Dahlen og Cato 

Bratbakk. 
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Synkronutvalget vil jobbe videre med å få arrangert 

Forbundsdommerkurs i Synkronsvømming slik at vi 

får dommere nok til å arrangere Norgesmester skap 

igjen. Siste gang NM ble arrangert var i 2010. 

 

Videre vil vi følge opp de nystartede klubbene, og 

forhåpentligvis øke antallet klubber noe. 

 

Synkronutvalget vil forsøke å heve kompetansen i 

synkron innen våre ulike klubber, både hos trenerne, 

dommerne og rent organisatorisk. Noe som igjen vil 

øke utøvernes muligheter for å lykkes. 
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Vannpoloutvalget 
 

Sammensetning av utvalget og 

møteaktiviteter 

Utvalget har i inneværende periode bestått av: 

Leder:    

Morten Menzel-Franang, Vika IF 

Medlem:   

Harriet Engesvik, Namsos Vannpoloklubb 

Medlem:  

Sverre Fjermestad, Sørumsand IF 

Varamedlem:  

Thomas Brattelid, Stavanger Vannpoloklubb 

 

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. Høsten 2016 utarbeidet vi 

vannpoloutvalgets handlingsplan for 2016-2019. 

 

Aktivitet 

Aktiviteten har vært mindre samlet sett for junior og 

senior siden, da vi også har omdisponert midler til å 

satse mer på minipolo for å øke interessen for barn 

og unge.  

 

 

 

Sr. Cup NM: 

2016 Uoffisielt NM, Vika cup   

Norgesmester: Vika IF, 5 lag 

2017 ingen turnering           

Norgesmester: - 

2018 ingen turnering           

Norgesmester: - 

 

Seriemesterskap: 

2015/2016                             

Seriemester: Vika IF Vannpolo, 6 deltakende lag 

2016/2017                             

Seriemester: Vika IF Vannpolo, 4 deltakende lag 

2017/2018                             

Seriemester: Vika IF Vannpolo, 5 deltakende lag 

  

Seriespillet har blitt arrangert på følgende måte: 

2015/2016    

Enkel serie, lagene møtte hverandre 2 ganger 

2016/2017    

Firedobbelserie, lagene møtte hverandre 4 ganger 

2017/2018    

Trippel serie, lagene møtte hverandre 3 ganger 
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Følgende klubber har deltatt i seriespill i perioden: 

- Kragerø Vannpoloklubb 

- Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb 

- Namsos Vannpoloklubb 

- Nordby IL svømmegruppe 

- Stavanger Vannpoloklubb 

- Vika IF – vannpolo 

 

Jr. Cup NM – Gutter: 

2016 ingen turnering           

Norgesmester: - 

2017 Uoffisielt NM, Namsos     

Norgesmester: Namsos Vannpoloklubb, 3 deltakende 

lag 

2018 ingen turnering           

Norgesmester: - 

 

Minipoloturneringer 

2016 Vika, Namsos arrangerte minipoloturneringer 

2017 Sørumsand IF julecup, Vikacup og Namsos cup 

2018 Sørumsand IF Julecup, Vikacup og Namsos cup 
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Beachpoloturneringer 

2016 ingen turneringer 

2017 ingen turnerninger 

2018 Sørumsand IF Julecup 

Vika har stilt i Nordisk mesterskap for senior. 

Vika stilte i Movember cup i Stockholm i 2017. 

Vika stilte også i 2018 i et mesterskap på Island, 

hvor det endte med 2. plass.  

 

Konkurranseaktivitet - junior 

I tingperioden har det vært arrangert flere faste 

turneringer. De faste juniorturneringene i Norge er: 

- Mars: LRK-Cup, Lørenskog 

- September: Nordby-cup, Nordby kun 2016. 

I tillegg har norske klubblag deltatt i følgende årlige 

internasjonale turneringer: 

- Juni: Upptramp Cup, Jacobsberg, Sverige 

- November: NovemberCup, Ängelholm, Sverige 

Vika har sendt spillere til Spania for å spille cup i 

2017 og 2018.  

Det er i perioden blitt flere vennskapskamper 

mellom juniorlagene på østlandet. 

 

Utdanning 

I tingperioden har utvalget oppdatert trener 1 

utdannelsen slik at denne er sammenfallende med 

trenerutdannelsen i de andre svømmegrenene. 

Trener 1 kurs ble gjennomført på Olympiatoppen i 

mars 2019. 

Det har også blitt gjennomført kretsdommerkurs. 

Vannpolutvalget har jobbet med dommersituasjonen 

gjennom hele perioden, og ser dette som en 

prioritert sak i neste tingperiode. 

 

Vannpolohelga 

2016 midler ble omdisponert fra landslag til satsing 

på junior 

2017 Vannpolohelga blir gjennomført på 

Ankerskogen 

2018 Vannpolohelga blir gjennomført på 

Ankerskogen 

 

Minipolo 

NSF har sammen med vannpoloutvalget ferdigstilt 

utviklingen av minipolo, som er vannpolo for barn i 

alderen 8-12 år. Det har blitt gjennomført 

minipoloinstruktørkurs i Sørum, Gvarv, Bjørkelangen 

og Namsos. 38 nye instruktører har blitt utdannet. 

Minipolo har i tingperioden fått eget forum på 

kompetansehelgen. Her har norske og 

internasjonale fagpersoner bidratt. Minipoloforum 

har vært en arena der interesserte klubber har 

deltatt og innhentet informasjon om minipolo og 

vannpolo. Dette har resultert i økt interesse i det 

eksisterende svømmemiljøet. 

 

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 

- Sørumsand IF – Svømmegruppe 

- Bergens Svømme & Livredningsklubb 

I tillegg har det i denne tingperioden vært aktivitet 

og/eller interesse for vannpolo fra: 

NTNUI Svømming, Gjøvik Svømmeklubb, 

Bjørkelangen SF, Fet SK, Skarphedin, Horten SK, 

Asker SK, Lier SK, SSK Skjetten, Skedsmo SK, 

Eidsvold SK, Verdal, OI, Moss SK, Hønefoss, SK 

Speed, Bærumsvømmerne, Askøy Vannpoloklubb 

Av aktivitetsregistreringen for perioden var det: 

2016: 273 aktive medlemmer, fordelt på 10 klubber 

2017: 309 aktive medlemmer, fordelt på 11 klubber 

2018: Registreringen er ennå ikke gjort 

Antall aktive med vannpololisens i perioden: 

2016: 156 

2017: 116 

2018: 133 

Økonomi 

Utvalget har i Tingperioden holdt sine utgifter 

innenfor de budsjetterte rammene forbundsstyret 

har satt. 
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Mastersutvalget 
 

Utvalget har i inneværende periode bestått av: 

Leder:   

Ellen Bjorvand, Master Sørlandet 

Nestleder:   

Øyvind Arentz, Oslo Idrettslag Svømming 

Medlem:   

Øyvind Thorsen, Lambertseter Svømmeklubb 

 

Aktiviteter:  

Utvalget har avholdt møter i forbindelse med 

mesterskap. Ellers har vi hatt mye kontakt via e-

post, telefon, messenger og facebook.  

Informasjonen til medlemmer har gått via facebook 

og oppdatering av mastersidene på NSF 

hjemmeside. 

 

Mastersvømming: 

Utvalgets hovedfokus har vært å tilrettelegge for NM 

Masters 

Det har blitt arrangert 3 NM i tingperioden: 

2016: Trondheim 

2017: Fredrikstad 

2018: Alta  

Mastersutvalget jobber for at klubber arrangerer 

mesterskap. 

Andre Mastersstevner 

Nordisk mesterskap:  

2016: Asker, Norge 

2017: København, Danmark 

2018: Malmø, Sverige 

EM: 

2016: London, England 

2018: Slovenia 

VM 

2017: Budapest, Ungarn 

Utover disse stevnene er det Københavnske Open 

Masters som tiltrekker seg mange norske utøvere 

 

Økonomi: 

Mastersutvalget har i tingperioden holdt sine utgifter 

som er budsjettert fra forbundet 
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Open Water-utvalget 
 

Utvalget har i inneværende periode bestått av: 

Leder:  

Geir Andersen, Master Team Svømming (ROMA) 

Medlem:  

Trine Thoen, Oslo IL  

Medlem: 

Jan Kenneth Antun, SK Delfana 

 

Ambisjon  

Open Water utvalget har 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 på 

sikt kan delta og prestere i internasjonale Open 

Water konkurranser som i Olympisk Leker 

(10.000m) og Verdensmesterskap (5000m, 10.000m 

og 25.000m).  

 

Aktiviteter 

Open Water utvalget ble vedtatt opprettet på 

Svømmetingets i 2013 og inneværende periode er 

dermed kun andre perioden utvalget har vært i drift.  

Som en ny og relativt umoden svømmegren i Norge 

vil Open Water utvalget fortsatt ha behov for å 

utrette mye grunnleggende arbeid. Handlingsplanen 

for utvalget i inneværende periode har fokusert 

spesielt på sikkerhet/risikoanalyse. Områder som 

redegjøres nærmere for i det følgende: 

 

 Sikkerhet og risikoanalyse 

 Lisenser for Open Water svømming 
 Utdanning innen Open Water 

 Klubbutvikling 

 Stevneutvikling 
 Informasjon og PR virksomhet 

 Økonomi 
 

Sikkerhet 

Alle arrangører av Open Water konkurranser 

innunder Norges Svømmeforbund, må utarbeide 

egne sikkerhetsplaner som i forkant av 

arrangementet må godkjennes av Open Waters-

utvalget. 

 

Lisenser og forsikring 

Aktive svømmere med svømmelisens for approberte 

stevner er via sin eksisterende lisens også dekket for 

Open Water konkurranser. Unge utøvere under 

approbert alder vil i stevner og treninger være 

dekket av Idrettsforbundets barneforsikring, mens 

mosjonister og andre som ikke har gyldig lisens 

plikter å tegne en éngangsforsikring før man deltar i 

en konkurranse, og denne forsikringen organiserer 

arrangøren via NSF.  

 

Utdanning 

Fra 2018 er planen å erstatte Wet Card 

instruktørkurs med Trener 1 i Open Water for de 

som ønsker å bli trenere for utøvere på 

begynnernivå i Open Water svømming (må da ta alle 

deler av Trener 1 for å blir Open Water trener). 

Wet Card ferdighetsmerke er et kurs for utøvere av 

Open Water svømming. Deltagerne skal bli kjent 

med Open water svømming til mosjon, trening og 

konkurranse. Etter endt kurs skal deltagere ha 

kjennskap til relevante sikkerhetsaspekter i Open 

Water. 

2016: Wet Card instruktørkurs med 4 deltakere.  

2017: Wet Card Instruktørkurs med 5 deltakere.  

2018: Første Trener 1 del 4 Open Water 

gjennomført med 10 deltakere.  

I 2016 var det fem deltakere deltok på FINA 

dommerkurs i København med målsetning å utvikle 

dommerkurs for Open Water for Norge. Tre av 

deltakerne deltok i utviklingen av kretsdommerkurs 

for å utdanne dommere, slik at vi kunne arrangere 

et NM. I 2018 kom første kretsdommerkurs, med 9 

deltakere. 

 

Klubbutvikling 

Open Water utvalget har sammen med 

administrasjonen i Norges Svømmeforbund 

utarbeidet et aktivitetshefte for klubber som vil 

starte Open Water aktivitet som kan lastes ned via 

https://svomming.no/open-water/open-water-

forside/beskrivelse-open-water/klubbaktivitet-i-

openwater/  

https://svomming.no/open-water/open-water-forside/beskrivelse-open-water/klubbaktivitet-i-openwater/
https://svomming.no/open-water/open-water-forside/beskrivelse-open-water/klubbaktivitet-i-openwater/
https://svomming.no/open-water/open-water-forside/beskrivelse-open-water/klubbaktivitet-i-openwater/
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Noen klubber inkluderer Open Water som element i 

”Vill i Vann”-konseptet som aktivitetsalternativ og 

har gode erfaringer med det. De kjøper inn 

våtdrakter til klubben, og om sommeren har 

aktiviteter ute med Vill i Vann gruppene sine. 

 

Stevneutvikling 

Det aller første approberte Norgesmesterskapet i 

Open Water ble arrangert 18. aug. 2018, i et 

samarbeid mellom Oslo Idrettslag, Norges 

Livredningsselskap og kommunale etater, ved 

Sørengakaia i Oslo. 

 

Ut over det har utviklingen i antall arrangører av 

Open Water konkurranser kanskje ikke hatt den 

utviklingen som vi gjerne skulle sett, og de aller 

fleste konkurransene finner vi nå på Østlandet. Med 

tanke på den stadig økende interessen for Open 

Water bør vi kunne se stadig flere konkurranser i 

årene som kommer. 

 

 

 

Informasjon og PR 

Det er etablert en egen Facebook side for Open 

Water. 

Open Water har egne undersider på Norges 

Svømmeforbund sine hjemmesider.  

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- og 

Lederkonferanse, Kompetansehelga og ifm 

arbeidsmøte med Lovutvalget & Dommerutvalget og 

NSF. 

 

 

  

http://www.openwater.no/
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Lovutvalget 
 

Lovutvalget har i tingperioden 2016-19 bestått av: 

 Tore Andreas Hauglie, leder 

 Kari Anne Lang-Ree, nestleder  

 Rune Gran, medlem 

 Anne Grete Skrolsvik Grøtting, 

varamedlem 

Lovutvalget har i tingperioden fungert som 

rådgivende organ for NSF i tråd med utvalgets 

mandat etter NSFs lov § 21 (3). Utvalget har i 

perioden hatt 14 møter. Hertil kommer utstrakt bruk 

av epostkommunikasjon for skriftlig behandling av 

konkrete tolkningsspørsmål og andre henvendelser.  

 

En vesentlig del av henvendelsene er mottatt fra 

Forbundsstyret (FS), NSFs administrasjon, øvrige 

fagutvalg, kretser, klubber, dommere og 

enkeltpersoner vedrørende lovtekniske spørsmål og 

forståelse. 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.  

 

Av saker som har vært behandlet av 

Lovutvalget kan nevnes: 

 

 Diverse tolkningsuttalelser om praktisering av 

Generelle regler for svømmeidretten (GE) og 

Regler om svømming (SV). 

 Dialog med FS og administrasjonen om 

regioninndeling for stup, vannpolo og 

synkron i relasjon til 

barneidrettsbestemmelsene samt en 

prøveordning for oppmykning av 

aldersbestemmelser og geografiske 

begrensninger for alle svømmedisipliner i 

innenfor rammene av NIFs 

barneidrettsbestemmelser 

 Klargjøring av krav til klubblogo og 

sponsorreklame på svømmedrakter.  

 Behandling av klagesaker om brudd på 

barneidrettsbestemmelsene.  

 Behandling av spørsmål i tilknytning til 

reglene om representasjon, overgang og 

utenlandske statsborgeres deltagelse i 

mesterskap. 

 Tilrådning om avslag på søknad om fravikelse 

av kravene til maksimalt to overganger for 

utenlandsk statsborger tilknyttet både 

utenlandsk og norsk svømmeklubb 

 Tilrådning om innvilgelse av søknad fra 

Synkronutvalget om dispensasjon fra kravene 

til praksisperiode for kretsdommer og 

minimum antall stevner innenfor 

autorisasjonsperioden.  

 Tilrådning om straffegebyr på kr. 3000,- mot 

svømmeklubb som følge av at tre utøvere 

ikke hadde løst obligatorisk startslisens, jf. 

sanksjonsbestemmelsene i NSFs lov § 22 (2), 

jf. NIFs lov § 11-2 bokstav a) og b).  

 Tilrådning om at Open Water kategoriseres 

som en selvstendig disiplin (og ikke som del 

av svømmedisiplinen). 

 Uttalelse om at administrasjonsgebyrer o.l. 

ved påtvungne kjøp av ”hotellpakker” er å 

anse som fordekt startkontingent og i strid 

med GE så fremt  administrasjonsgebyret og 

ordinær startkontingent overstiger ”den av 

NSF til enhver tid fastsatte startkontingent til 

NM”.  

 Utarbeidet forslag til redaksjonell 

modernisering av Generelle regler for 

svømmeidretten (GE) for gjennomføring av 

FINA General Rules 2017 – 2021. Vedtatt av 

Forbundsstyret sommeren 2018 og publisert 

av NSF vinteren 2019.  

 Utarbeidet forslag til endringer i Regler om 

svømming (SV) for gjennomføring av FINA 

Swimming Rules 2017 – 2021.  

 Utarbeidet forslag til gjennomføring nytt 

regelverk vedtatt av Word Para Swimming i 

2017.   
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Dommerutvalget 
 

Dommerutvalget (DU) har i tingperioden bestått av 

følgende:  

Leder  Alice C. Boyd 

Nestleder  Erik Grøtting 

Medlem  Wenche Salte 

Varamedlem Trygve Ravn 

 

Mandatet for DU har i tingperioden vært følgende: 

1. Utvalget har ansvaret for 

utvikling/utdanning av dommere i svømming 

og Open Water i Norges Svømmeforbund. 

2. Utvalget har ansvar for utvikling og 

oppfølging av alle kurs for dommere i 

svømming og Open Water. Herunder: 

a) kretsdommerkurs 

b) forbundsdommerkurs 

c) overdommerkurs 

d) starterkurs 

3. Utvalget har ansvar for tilrettelegging av 

regionale dommersamlinger. 

4. Utvalget oppnevner overdommere og 

startere til nasjonale mesterskap, 

internasjonale stevner og de stevner hvor 

dette er ønskelig for arrangøren. 

5. Utvalget innstiller overfor FS dommere til 

internasjonale representasjonsoppgaver. 

6. Utvalget gir innspill til LU om behov for 

informasjon om regler til dommere, trenere 

etc. 

7. Utvalget har ansvar for å tilrettelegge og 

lage program for den årlige 

dommerinstruktørsamlingen.  

8. Utvalget har ansvaret for å godkjenne nye 

dommerinstruktører.   

 

DU har i perioden hatt 16 møter, og behandlet 75 

saker, hvorav 7 saker er sendt til FS for behandling.  

 

DU har holdt sine møter i Oslo, samt ved Trener- 

Lederkonferansene, og under enkelte mesterskap. 

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. 

 

Det er i perioden avholdt tre overdommerkurs. 

Kurset blir kontinuerlig evaluert, og justert. 

Tilbakemeldingene fra kursene er gode.  

 

I tingperioden har DU behandlet ulike oppgaver: 

 Nasjonal dommerliste 

 Innspill til FS for oppnevning av dommere til 

internasjonale mesterskap 

 Innspill til FS for oppnevning av nye FINA 

dommere i tråd med strategi for 

internasjonale dommere 

 Innspill til FS for justering av strategi for 

nasjonale og internasjonale dommere 

 Rutiner for oppnevning av dommere ved 

FINA stevner arrangert i Norge 

 Høringssvar på nye GE regler 

 Høringssvar ny mesterskapsstruktur 

 Ansvarsområder dommerinstruktører 

 Nye dommerinstruktører 

 Samarbeid med adm om tydeligere rutiner 

for utgiftsdekking for både 

dommerinstruktører og oppnevnte dommere 

(nasjonale og internasjonale) 

 Samarbeid med adm om forenkling og 

tydeliggjøring av rutiner for fakturering av 

dommerkurs 

 Innspill kontraktsfornyelse 

dommerinstruktører 

 Regionale samlinger 

 Innspill til tinget for nye regler vedr 

dommere 

 Oppfølging kursutvikling Open Water 

 Innspill til FS ang reiserutiner over mange 

tidssoner 

Nye dommerinstruktører i perioden er: Øystein 

Spangelo, Nina Pedersen, Doris Norbye, Stein Petter 

Næss. 

I perioden har følgende gitt seg som 

dommerinstruktører: Torstein Michalsen, Ivar 

Kolsum, Rune Haaland, Ole-Johnny Hesjevik 
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I perioden er det utviklet og gjennomført ett 

dommerkurs i Open Water. 9 stk deltok. Erik 

Grøtting, Rune Gran, Thor-Inge Jacobsen, Odd-

Henry Skaar, Jan Kenneth Antun deltok i den 

forbindelse på FINA Open Water Officials School i 

Brøndby, Danmark, 25.-26. juni. Stor takk til 

Grøtting, Gran og Skaar for arbeidet med utvikling 

og gjennomføring av kurs, og det første Open Water 

NM i Oslo 2018. 

 

 

Følgende dommere har representert Norge 

ved internasjonale mesterskap: 

 

 Øystein Spangelo 

Ungdoms OL – Buenos Aires (2018),  

EM Jr – Netanya (2017),  

EM langbane – London (2016) 

 

 

 Rune Gran 

EM Jr – Tampere (2018),  

VM masters – Budapest (2017),  

VM kortbane – Windsor (2016),  

EM Jr – Hodmezovasarhely (2016) 

 Alice C. Boyd 

EM kortbane – København (2017),  

EM langbane – Glasgow (2018) 

 Unni S. Hansen 

EM jr – Tampere (2018),  

EM kortbane – København (2017) 

 Erik Grøtting 

VM kortbane – Hangzhou (2018),  

EM Jr – Netanya (2017) 

 Trygve Ravn 

EM langbane – Glasgow (2018) 

Tilbakemeldingene fra LEN og FINA har vært 

positive for våre dommere.   
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Nye FINA-dommere i perioden er: 

Tor Morten Wist (starter) 

Bjørn Volden (starter) 

Nina Pedersen (dommer) 

Følgende er re-nominert: 

Anne-Grete Grøtting (starter) 

Kirsten Foldvik (starter) 

Erik Grøtting (dommer) 

Øystein Spangelo (dommer 

Rune Gran (dommer) 

Alice C. Boyd (dommer) 

Unni S. Hansen (dommer) 

Trygve Ravn har gått av for aldersgrensen. 

Cato Bratbakk trakk seg som FINA-dommer (og 

dommer generelt) da han ble president i NSF. 

 

Våre internasjonale dommere har også deltatt på 

følgende internasjonale dommerseminarer: 

LEN dommerseminar 2017 i Belfast:  

Unni Hansen og Rune Gran. 

 

 

Hospitantordningen på nasjonale mesterskap er 

videreført. Ordningen er med på finne nye gode 

kandidater til både nasjonale og på sikt - 

internasjonale oppdrag. 

Nasjonal liste over overdommere og startere er 

videreført, løpende oppdatert og videreutviklet. Nye 

nasjonale dommere i perioden er: 

Thore Gulbrandsen 

Nina Pedersen 

Linda Skogli 

Bjørn Volden 

 

I perioden er det laget en fordeling av 

ansvarsområder for dommerinstruktører. Dette for i 

større grad kunne følge opp de kretsene som ikke 

har dommerinstruktører bosatt i egen region.  

 

Vi vil spesielt trekke frem samarbeidet med 

administrasjonen i NSF, dette har vært en fantastisk 

administrativ støtte. I tillegg takker vi alle våre 

dyktige dommerinstruktører og takker klubber og 

kretser rundt omkring i landet for godt samarbeid. 
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