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Forslag om endringer i
NSFs Lov

Side 4

1

Forslag fra Oslo IL Svømming

Endring i NSFs Lov §7.
I Idrettsforbundets lovnorm for Særforbund står det i §7 Generelle regler om stemmerett,
valgbarhet forslagsrett mv. punkt (4) Talerett:
a) Revisor har talerett på særforbundstinget i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
b) Representant fra NIF har talerett på særforbundstinget,
I note 3 til punktet står det «Særforbund kan også beslutte å gi talerett til andre personer.»

Forslag:
Det foreslås at det føyes til et nytt underpunkt «c» i §7 (4) Talerett i Norges Svømmeforbunds
lov:
c) Innehavere av Norges Svømmeforbunds gullmerke har talerett.

Begrunnelse:
Ofte kan det være klokt at en beslutning om fremtidig aktivitet/virksomhet bygger på erfaring og
kjennskap til forhistorien. Våre gullmerkeinnehavere innehar nettopp denne kompetansen og bør
derfor få talerett på svømmetinget.

Lovutvalgets vurdering
Forslaget gir ikke grunnlag for kommentarer fra Lovutvalgets side.

Forbundsstyrets kommentar
Forslaget støttes ikke.
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Forslaget fra Forbundsstyret

Endring i NSFs Lov §15.
Lovutvalgets leder skal ikke ha stemmerett på Forbundstinget. NSFs lov § 15 (1) bokstav
c) foreslås strøket.

Dagens tekst:
§ 15 Representasjon på Forbundstinget
(1)

På Forbundstinget møter med stemmerett:
c) Lovutvalgets leder

Begrunnelse:
På grunn av Lovutvalgets politiske uavhengighet bør ikke Lovutvalgets leder ha
stemmerett.

Lovutvalgets vurdering
Lovutvalget støtter forslaget.
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Forslaget fra Forbundsstyret

Endring i NSFs Lov §15 (3). Andre setning foreslås strøket.

Dagens tekst:
§ 15 Representasjon på Forbundstinget
(3)

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

Begrunnelse:
Bestemmelsen finnes ikke i lovnorm for særforbund, og hensynet til forutsigbarhet for
arrangør kan ivaretas ved at fristen oppgis i innbydelsen til Forbundstinget.

Lovutvalgets vurdering
Lovutvalget støtter forslaget.
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Forslag fra Vannpoloutvalget

Endring av NSFs Lov §17 (10 e 6).
Vannpoloutvalget utvides fra en til to vararepresentanter.

Dagens tekst:
Vannpoloutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem.

Ny tekst:
Vannpoloutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 2 varamedlemmer.

Begrunnelse:
Det har blitt mye mer aktivitet i vannpolo, ettersom både minipolo og beachpolo nå er
kommet inn. Ved å utvide utvalget med en ekstra vararepresentant, vil da det bli flere
personer å fordele oppgaver på.

Lovutvalgets vurdering
Lovutvalget gjør oppmerksom på at hvis det skal være to vararepresentanter, så må
begge kjønn være representert.

Forbundsstyrets kommentar
Forslaget støttes.
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Forslaget fra Forbundsstyret

Endring i NSFs Lov §20 f).
Forbundsstyret ønsker å presisere hvilke fagutvalg det gjelder, og at det kun gjelder
supplering av medlemmer som man ikke fikk valgt på Forbundstinget.
Dagens tekst:
§ 20

Forbundsstyre

(2)

Forbundsstyret skal:
f) Oppnevne eventuelt resterende medlemmer av fagutvalgene.

Ny tekst:
f)

Oppnevne eventuelt resterende medlemmer av de fagutvalg som er nevnt i § 21
(4).

Begrunnelse:
Presisering av bestemmelsen.

Lovutvalgets vurdering
Lovutvalget støtter forslaget.
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Forslag fra Forbundsstyret

Endring i NSFs Lov §20 m)
Dagens tekst:
§ 20

Forbundsstyre

(2)

Forbundsstyret skal:
m)

Avgjøre tvister innen norsk svømmeidrett.

Ny tekst:
m)

Behandle saker som nevnt i § 22.

Begrunnelse:
Forbundsstyret ønsker å presisere hvilke tvister/saker Forbundsstyret kan avgjøre, med
henvisning til gjeldende reglement.

Lovutvalgets vurdering
Lovutvalget støtter forslaget.
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Forslag fra Forbundsstyret

Endring i NSFs Lov §22 2).
NIF anbefaler at alle de personer som er omfattet av NIFs lov § 11-3 (1) også står
oppført i denne bestemmelsen. I tillegg bør andre reaksjoner enn § 11-2 bokstav d)
vurderes å gjelde for utøvere. Det er hensiktsmessig å gi en irettesettelse og tap av
plassering før utelukkelse.
Dagens tekst:
§ 22
2)

Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker
Idrettslag som er medlem av NSF samt ansatte og tillitsvalgte tilsluttet medlemmer av
NSF, kan straffes med bøter og/eller andre sanksjoner som angitt i NIFs lov 11-2 (1)
bokstav a) – d) ved overtredelse av NIFs barneidrettsbestemmelser og/eller NSFs
Generelle regler for idretten. Utøvere tilsluttet idrettslag som er medlem av NSF, kan
straffes med utelukkelse etter NIFs lov 11-2 bokstav d) ved overtredelse av NIFs
barneidrettsbestemmelser og/eller NSFs Generelle regler for idretten.

Ny tekst:
2)

Idrettslag som er medlem av NSF samt ansatte, tillitsvalgte, utøvere og andre nærstående
tilsluttet medlemmer av NSF, kan straffes med bøter og/eller andre sanksjoner som angitt
i NIFs lov 11-2 (1) bokstav a) – d) ved overtredelse av NIFs barneidrettsbestemmelser
og/eller NSFs Generelle regler for idrettene. Ansatte, tillitsvalgte, utøvere og andre
nærstående tilsluttet idrettslag som er medlem av NSF, kan straffes med utelukkelse etter
NIFs lov 11-2 bokstav d) ved overtredelse av NIFs barneidrettsbestemmelser og/eller
NSFs Generelle regler for idrettene.

Begrunnelse:
Forbundsstyret ønsker å følge anbefalingene fra Norges Idrettsforbund.

Lovutvalgets vurdering
Lovutvalget støtter forslaget.
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Forslaget fra Forbundsstyret

Forslag:
Ny § 26 (4) i NSFs lov:
Forbundsstyret gis fullmakt til å foreta de endringer i forbundets lov som er
nødvendig for at loven er i samsvar med NIFs lov og lovnormen for
særforbund.
§ 26 (4) blir ny (5).

Begrunnelse:
Alle særforbund plikter å følge NIFs lov og NIFs lovnorm for særforbund. Når det vedtas
endringer i NIFs lov eller lovnorm for særforbund, må disse implementeres i Norges
Svømmeforbunds lov. Selv om forbundet er bundet av NIFs lov og lovnormen allerede på
vedtakstidspunktet, foretas den den formelle lovendringen på forbundets ting. Det
ordinære tinget avholdes normalt lenge etter Idrettstinget. NIFs lov vil gå foran
bestemmelser i særforbundets lov dersom særforbundets lov inneholder bestemmelser i
strid med bestemmelsene i NIFs lov. Det er derfor hensiktsmessig å sikre at forbundets
lov så raskt som mulig er i overensstemmelse med NIFs lov og lovnormen for
særforbund.
Forbundsstyret foreslår derfor at styret får fullmakt til å foreta de endringer i loven som
er nødvendige for å sikre at loven til enhver tid er i samsvar med NIFs lov og lovnormen
for særforbund. Etter at forbundsstyret har vedtatt lovendringer må disse i likhet med
ordinære lovendringer sendes til NIF for godkjenning, og dermed sikrer man at
endringene begrenser seg til det som er nødvendig for å bringe loven i samsvar med
NIFs lov og lovnormen for særforbund.

Lovutvalgets vurdering
Lovutvalget støtter forslaget.
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Forslag om endringer i
Generelle regler for
svømmeidrettene
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Forslag fra Gjøvik Svømmeklubb og
Lambertseter Svømmeklubb

Endring av GE 12
En utenlandsk statsborger som er medlem i norsk idrettslag, har rett til å representere
sitt utenlandske idrettslag i hjemlandets nasjonale mesterskap.
Melding om overgang etter reglene i GE 12 kommer ikke til anvendelse ved slik
deltagelse i hjemlandets nasjonale mesterskap.
Utøver kan fritt konkurrere for sitt norske idrettslag igjen umiddelbart etter deltagelsen i
hjemlandets mesterskap.
Begrunnelse
Bakgrunnen for at vi tar kontakt er at en ikke-norsk statsborger som ønsker å delta i
nasjonale mesterskap i sitt hjemland. For å kunne gjøre dette må utøveren representere
en klubb i sitt hjemland. Per dags dato, jamfør reglene i GE 12, må man melde overgang
til aktuell utenlandsk klubb, noe som setter klare begrensninger for mulighet for
deltakelse dersom man også ønsker å representere sin norske klubb. Karantenetiden
begrenser dette ytterligere, og aktuelle svømmere må slik gjøre store prioriteringer og
tidvis forsake viktige konkurranser. Vi ønsker en endring av regelverket som åpner opp
for representasjon i sitt hjemlands nasjonale mesterskap.

Lovutvalgets vurdering
Hvis forslaget vedtas, så blir dette et nytt punkt - GE 12 – punkt 5.
Forslaget gir ikke grunnlag for ytterligere kommentarer fra Lovutvalgets side.

Forbundsstyrets kommentar
Forslaget støttes.
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10 Forslag fra Forbundsstyret
Endring av GE 15
Forbundsstyret i Norges Svømmeforbund foreslår endringer i GE15. Bakgrunnen for
endringene er å harmonisere GE15 med NIFs barneidrettsbestemmelser, samt bidra til at
alle utøvere får gode muligheter til å delta på konkurranser i hver enkelt gren. I tillegg er
endringene gjort for å tydeliggjøre hvilke regler som gjelder for barn vs. voksne i ikkeapproberte konkurranser. Eks. er en del av Open Water konkurransene ikke-approberte,
og de har med mange voksne. Endringene er i korthet som følger:





Begrepet «stevner» er endret til «konkurranser» for å ha et begrep som favner
alle grener.
Punkt 15.2.1 endret fra «Kretsstevner. Lokale stevner» til «Regionale
konkurranser». Dette gjør at aldersgrensen på 9 år for regionale konkurranser
samsvarer med NIFs barneidrettsbestemmelser. Man får også en bedre progresjon
ift. lokalt, regionalt, nasjonalt.
Punkt 15.3 har fått ny struktur som nå omhandler begrensinger ift deltakelse,
startavgift, resultater og premiering.
 Deltakelse: Lokale konkurranser fra 6 år og regionale fra 9 år. Dette følger
NIFs bestemmelser.
 Startavgift: For utøvere i alderen 6-10 år skal det kun kreves en
startkontingent uavhengig av antall starter/øvelser. Dette følger NIFs
bestemmelser.
 Resultater: Retningslinjer for resultatlister er uforandret ift nåværende
15.3.c, men det er i tillegg konkretisert hva som gjelder for utøvere i
alderen 6-8 år.
 Premiering: Alle utøvere i alderen 6-12 år skal ha deltakerpremie dersom
det er premiering. Dette følger NIFs bestemmelser.

Kommentar til regioninndeling for svømming, stup, synkron, vannpolo og Open water:
Regioninndelingen for svømming og Open water følger samme fylkesinndeling som er for
dagens LÅMØ-modell.
Regioninndelingen for stup, synkron og vannpolo følger vedtak fastsatt av Forbundsstyret
02.09.16.
Utøvere innen stup, synkron og vannpolo foreslås å kunne konkurrere i egen region samt
nabokrets utenfor egen region når de er 9 og 10 år. Bakgrunnen for dette er å gi
utøverne mulighet til å delta på konkurranser i sin gren, samtidig som man også gir
avgrensninger i reisevei.
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GE 15 Krav til alder for deltakelse i konkurranser

15.1

Konkurransene deles i følgende hovedgrupper:
1. Approberte konkurranser
2. Ikke-approberte konkurranser

15.2 Approberte konkurranser skal stå på NSFs terminliste og skal avvikles i henhold til
NSFs lover og regler.
Approberte konkurranser omfatter:
1. Regionale konkurranser. Aldersgrense 9 år og eldre
a) 9- og 10-års klassen i approberte konkurranser kan stå oppført i
resultatlisten, men listen skal være sortert alfabetisk. Det skal være lik
premie til alle deltagerne.
b) 9- og 10-åringene skal betale en startavgift og motta en premie
uavhengig av antall starter.
c) 9- og 10-åringene kan delta på stafetter på lik linje med andre deltagere.
2. Nasjonale konkurranser. Aldersgrense 11 år og eldre.
3. Nasjonale konkurranser med internasjonal deltakelse. Aldersgrense 11 år og
eldre.
a) Fra det året de fyller 11 år kan man delta i åpne konkurranser uten
kvalifikasjonskrav i Norge, Norden og Barentsregionen.
4. Internasjonale konkurranser som står på den internasjonale terminlisten etter
søknad fra NSF. Aldersgrense 13 år og eldre.
5. Landsdelsårsklassemønstring svømming. Aldersgrense 11-16 år.
6. Tripp-trapp Landsfinalen 11-16 år
7. Årsklassemesterskap svømming. Aldersgrense 13-16 år.
8. Mesterskap. Aldersgrense 13 år og eldre. Ref. avsnitt IV
Mesterskapsbestemmelser
15.3 Ikke-approberte konkurranser kan arrangeres av lagene etter behov når
svømmekretsen holdes underrettet.
Ikke-approberte konkurranser er rekrutterings- og treningskonkurranser.
Resultater oppnådd i slike konkurranser, kan ikke benyttes som kvalifisering til
konkurranser med kvalifiseringskrav eller godkjennes som rekorder.
Begrensninger:
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a) Deltakelse:
Utøvere kan delta i lokale konkurranser fra det året de fyller 6 år,
først og fremst i egen klubb.
Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra
det året de fyller 9 år.
b) Startavgift:
Hvis det kreves startkontingent skal utøvere i alderen 6 til 10 år
betale én avgift uavhengig av antall starter.
c) Resultater:
9- og 10-årsklassen kan stå oppført i resultatlisten, men listen skal
være sortert alfabetisk. Det skal ikke benyttes resultatlister for
utøvere 6 til 8 år, men det kan settes opp en deltakerliste.
e) Premiering:
Dersom det er premiering skal alle utøvere i alderen 6 til 12 år ha
deltakerpremie.

Lovutvalgets vurdering
Forslaget gir ikke grunnlag for kommentarer fra Lovutvalgets side.
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11 Forslag fra Vannpoloutvalget
Endring av GE 32.3.
Ønsker å få med beachpolo.

Dagens tekst:
For NM i vannpolo fastsettes påmeldingsfristen av Vannpoloutvalget.

Ny tekst:
For NM i vannpolo og beachpolo fastsettes påmeldingsfristen av Vannpoloutvalget.

Lovutvalgets vurdering
Forslaget gir ikke grunnlag for kommentarer fra Lovutvalgets side.

Forbundsstyrets kommentar
Forslaget støttes.
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12 Forslag fra Vannpoloutvalget
Endring av GE 42.1.
Dagens tekst:
Norsk mesterskap i vannpolo spilles som cupmesterskap henholdsvis for senior og junior.
Til mesterskapene kan klubbene kun melde på 1 lag. Tittel Norsk Mester kan kun nyttes
når det deltar minst 5 klubber. Spilleplan settes opp av Vannpoloutvalget som fastsetter
de nærmere regler for avviklingen.
Ny tekst:
Norsk mesterskap i vannpolo eller beachpolo spilles som cupmesterskap henholdsvis for
senior og junior. Til mesterskapene kan klubbene melde på flere lag, under forutsetning
av at ingen spillere kan delta på mer enn et lag. Tittel Norsk Mester kan kun nyttes når
det deltar minst fire klubber, og minimum fem lag. Spilleplan settes opp av
Vannpoloutvalget som fastsetter de nærmere regler for avviklingen.

Begrunnelse:
Fra før har det kun kan vært lov å stille et lag fra hver klubb og det må ha vært fem ulike
klubber som stiller. Med denne lovendringen vil det mest sannsynlig bli flere deltakende
lag i NM.

Lovutvalgets vurdering
Forslaget gir ikke grunnlag for kommentarer fra Lovutvalgets side.

Forbundsstyrets kommentar
Forslaget støttes.
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13 Forslag fra Dommerutvalget
Endring i generelle regler for svømmeidrettene – GE 47-49.

Det er i inneværende tingperiode etablert en praksis vedrørende utdanning og kvalitetssikring av nye
dommere i svømming. Det er blant annet opprettet et eget overdommerkurs, samt at starterkurset har
"satt seg", og starterkurset arrangeres flere steder i landet. For å sikre en lik gjennomføring av utdanningen
på landsbasis, samt gjøre rutiner og praksis vedr dommerutdanning mer forutsigbar for klubbene, så er det
viktig at allerede etablert praksis blir formalisert i GE 49-51.

Ny tekst markert med rød skrift

Kapittel V – Autorisasjon av dommere
GE 47 Krav
47.1

For å bli autorisert som dommer må vedkommende:
1.

Være medlem av idrettslag tilsluttet NSF.

2.

Oppnådd følgende alder:
a.

Kretsdommer 14 år

b.

Forbundsdommer og starter 18 år

3.

Gjennomgått kurs, og for kretsdommere bestå teoretisk prøve, etter retningslinjer fra
NSF.

4.

Ha fullført følgende praksis:
Gjennomgått teoretisk prøve og for
a. Kretsdommere skal dessuten fungere som dommeraspirant ved stevner under
kontroll av autorisasjonsmyndighet eller autorisert dommer etter nærmere
retningslinjer.
b. Startere (i svømming) må være autorisert kretsdommer.
c. Forbundsdommere skal ha fungert som kretsdommer i minimum 2 år.

GE 48 Autorisasjon
48.1

NSF autoriserer dommerinstruktørene.

48.2

NSF autoriserer overdommere etter innstilling fra dommerinstruktørene.

48.3

NSF autoriserer startere etter innstilling fra dommerinstruktørene.

48.4

NSF autoriserer forbundsdommere etter innstilling fra dommerinstruktørene.

48.5

NSF autoriserer kretsdommere etter innstilling fra dommerinstruktørene. Den praktiske oppgaven
kan delegeres til kretsene etter nærmere retningslinjer fastsatt av NSF.

48.6

Autorisasjon gjelder gruppevis for:
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1.

Svømming

2.

Stup

3.

Vannpolo

4.

Synkronsvømming

5.

Open Water

48.7

En dommers autorisasjon gjelder for 2 år. Autorisasjonen kan tilbakekalles av NSF dersom
dommeren viser seg uskikket til sitt verv. Vedkommende kan forlange å bli underkastet ny prøve,
hvoretter autorisasjon eventuelt kan meddeles.

48.8

For å få fornyet sin autorisasjon må dommeren ha fungert som dommer i ved minst 5 stevner i
løpet av 2 års perioden. Formiddags- og ettermiddagsarrangementer på samme dag anses som
separate stevner.

GE 49 Overdommer
49.1

Særlig dyktige forbundsdommere kan av dommerinstruktørene godkjennes som overdommer.

49.2

Følgende krav gjelder særskilt for overdommere:
a. Dommeren må ha vært forbundsdommer i minimum 2 år.
b. Dommeren må fullføre kurs etter nærmere retningslinjer gitt av NSF.
c. Dommeren må gjennomføre praksis etter nærmere retningslinjer gitt av NSF.

Lovutvalgets vurdering
Forslaget gir ikke grunnlag for kommentarer fra Lovutvalgets side.

Forbundsstyrets kommentar
Forslaget støttes.
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Forslag om endringer i
Regler for svømming
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14 Forslag fra SK Speed
Forslag til svømmetinget 2019 fra SK Speed. Endringer i SV1, SV7, SV9 og SV10.
Sportsklubbens Speed svømmegruppa fremmer med dette igjen forslag om endringer i
reglene for svømming, SV1 A, B, H, I, J, SV7, SV9 og SV10. I mange år har NSF
unnlatt å følge opp oppdateringer i FINAs regelverk og implementere disse i det
norske regelverket. Forslaget tar sikte på å bringe de norske reglene i
overensstemmelse med FINA- reglene. Forslaget ble første gang fremmet for
svømmetinget i 2016, men ble da besluttet oversendt lovutvalget. Lovutvalget har ikke
svart på senere purringer om hva som er skjedd med forslaget, og det fremmes derfor
igjen for tinget. Regelendringene gjelder bruken av automatisk tidtakerutstyr, tidtakere
og fastsetting av rekkefølge og tid.
Svømmereglene for tidtaking og plasseringer i konkurranse er til dels utdaterte,
motstridende og avvikende fra FINAs regler. De er til dels mer tungvinne å
gjennomføre enn hva FINA forlanger selv i verdensmesterskap og OL. Ingen andre
land har lenger regler som de norske.
I de aktuelle forslag er også betegnelser gjort kjønnsnøytrale (f. eks. slik at tittelen
(«overdommer») benyttes i stedet for «han»). Vi oppfordrer igjen lovutvalget til å gjøre
en tilsvarende revisjon av alle forbundets regler.
Vi vil også igjen oppfordre lovutvalget til å fremme forslag om en oppdatert lovstruktur,
slik at den er mer i tråd med FINAs struktur. De norske svømmereglene er et
sammensurium av nummer, bokstaver, undernummer og kulepunkter. Det er mer
hensiktsmessig å ha et ensartet nummereringssystem. Herværende forslag legger opp
til dette for de kapitler som er berørt.
Forslaget inneholder tre hoveddeler. Del 1 viser den foreslåtte nye lovtekst. Del 2 viser
endringer sammenstilt med gjeldende lovtekst, der endringer i form av tillegg er satt i
kursiv og endringer i form av lovtekst som utgår er markert med overstryking. Denne
delen er ment å gjøre det lettere å orientere seg hva gjelder innholdet i
endringsforslagene. Del 3 inneholder merknader til de enkelte bestemmelser.

Del 1. Forslag til ny lovtekst
SV 1 A andre ledd skal lyde:

Ved mesterskap skal det være fullt oppsett i samsvar med listen nedenfor:
1. 1. Overdommer
Starter
Tidtagersjef
Vendedommersjef
Vendedommere
Teknikkdommere

2
2
1
2
1 i hver bane på start- og vendesiden
2
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2. Når automatisk tidtakerutstyr ikke benyttes, erstattes slikt utstyr av en tidtakersjef,
en (1) tidtaker pr. bane og en (1) ekstra tidtaker.

3. En måldommersjef og måldommere kan benyttes når automatisk tidtakerutstyr
og/eller digitale klokker ikke benyttes.

SV 1 B nr. 3 skal lyde:
3. Når det benyttes måldommere uten bruk av tre (3) digitale klokker, skal overdommer,
om nødvendig, fastsette plasseringene. Resultater fra elektronisk tidtagningsutstyr, hvis
slikt er tilgjengelig og er benyttet, skal hensyntas slik som nevnt i SV 7.
SV 1 H skal lyde:
H. Tidtakersjef

1. Tidtakersjefen skal fordele tidtakerne på de enkelte baner. Det er anbefalt at det er tre

(3) tidtakere for hver bane. Hvis automatisk tidtakingsutstyr ikke benyttes skal det
utpekes to (2) tidtakere i tillegg. Begge skal instrueres om å erstatte en tidtaker hvis
klokke ikke starter eller hvis den stopper under løpet, eller som av en eller annen grunn
ikke er i stand til å ta tiden. Når det benyttes digitale klokker bestemmes resultat og
plassering av registrert tid.
2. Hvis kun én (1) tidtaker er tilgjengelig for hver bane, må det oppnevnes en ekstra
tidtaker i tilfelle funksjonsfeil ved en klokke. Tidtakersjefen skal i tillegg alltid registrere
tiden for vinneren av hvert heat.
3. Ved bruk av manuelle tider skal tidtakersjefen sørge for at de manuelle tider registreres,
og om nødvendig inspisere klokkene.
4. Tidtagersjefen skal registrere eller kontrollere de offisielle resultatene for hver bane.
5. Tidtakere
5.1 Hver tidtaker skal ta tiden på svømmeren i den bane som tidtakeren er tildelt i
henhold til SV7. Klokkene skal være kontrollerte og godkjente.
5.2 Hver tidtaker skal starte sin klokke ved startsignalet og skal stoppe den når
svømmeren i tidtakerens bane avsluttet løpet. Tidtakerne kan bli instruert av
tidtakersjefen om å registrere mellomtider i øvelser som er lengre enn 100 meter.
5.3 Umiddelbart etter hvert heat skal tidtakerne i hver bane registrere tidene fra sine
klokker og formidle resultatene til tidtakersjefen, og på forespørsel fremvise sine
klokker for inspeksjon. Klokkene skal nullstilles når overdommeren blåser de korte
signalene som innleder neste start.
5.4 Med mindre det benyttes et videobackupsystem, kan det være nødvendig å benytte
et fullt sett tidtakere selv når et automatisk tidtakersystem anvendes.
SV 1 I og J skal lyde:

I.

Måldommersjef (hvis nødvendig)

1.
2.

Måldommersjefen skal fastsette hver måldommers posisjon og plassering
Etter et heat skal måldommersjefen motta utfylt måldommerkort fra hver måldommer
og fastsette resultat og plassering og meddele disse til overdommeren.
Når automatisk tidtakerutstyr blir brukt for å avgjøre målgang, skal måldommersjefen
etter hvert heat rapportere rekkefølgen for målgang slik det er registrert av
tidtakerutstyret.

3.
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J. Måldommere (hvis nødvendig)

1.

2.

Måldommerne skal ha plass på hevete standplasser på linje med mållinjen hvor de til
enhver tid har klar utsikt til banen og mållinjen, med mindre de betjener en automatisk
registreringsenhet i sine respektive tildelte baner ved å trykke på en trykk-knapp ved
avslutning av heatet.
Etter hver øvelse skal måldommerne fastsette og rapportere svømmernes plassering i
overensstemmelse med oppdraget som er gitt dem. Måldommere, annet enn trykkknappoperatører, skal ikke fungere som tidtakere i samme øvelse.

SV 7 skal lyde:
SV 7 Tidtaking

7.1 Betjeningen av automatisert tidtakingsanlegg skal være under oppsyn av en oppnevnt
tidtakersjef. Tider registrert ved bruk av automatisert tidtakerutstyr skal brukes til å
fastslå vinner, alle plasseringer og gyldige tider for alle baner. Plasseringer og tider
fastsatt på denne måten har presedens over tider registrert av tidtakere. I tilfelle
sammenbrudd i det automatiserte tidtakerutstyret, eller ved klar indikasjon på at det
har vært feil ved utstyret eller at en svømmer har unnlatt å aktivere utstyret, skal tider
tatt av tidtakere være de offisielle for berørte baner (se SV10).
7.2 Når automatisert tidtakeranlegg er i bruk skal resultatene registreres ned til 1/100
sekund. Når tidtaking til 1/1000 sekund er tilgjengelig skal den tredje desimal ikke
registreres eller benyttes for å fastsette plassering. I tilfelle like tider skal alle svømmere
som har registrert samme tid på 1/100 gis samme plassering. Tider på resultattavler
skal bare vise tider ned til 1/100 sekund.

7.3 Alt tidtakerutstyr som termineres av en funksjonær skal betraktes som en klokke. Slik

manuell tid tas av tidtakere utpekt i tråd med SV1 H. Klokketider skal registreres til
1/100 sekund. Når det ikke benyttes automatisert tidtaking skal den offisielle tiden
fastsettes slik:
7.3.1 Klokker som er startet automatisk med startsignalet skal ha presidens foran
klokker som både startes og stoppes manuelt.
7.3.2 Foreligger tid fra én klokke er det denne som gjelder
7.3.3 Er tiden tatt med to klokker er det gjennomsnittstiden som gjelder
7.3.4 Er tiden tatt med tre klokker og to av dem har samme tid, er det de to som
gjelder. Er tidene registrert på alle tre klokker forskjellige, er det den mellomste
tiden som gjelder.

7.4 Blir en svømmer diskvalifisert under eller etter en øvelse, skal diskvalifikasjonen
registreres i resultatlisten, men uten at tid eller plassering registreres eller annonseres.
7.5 Ved diskvalifikasjon i en stafett, skal gyldige mellomtider frem til diskvalifikasjonen
registreres i de offisielle resultater.
7.6 I stafetter skal alle 50- og 100-meter mellomtider for første etappe registreres og
oppgis i resultatlisten.
SV 9 oppheves.
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SV 10 skal lyde:
SV 10 Automatisk dømming

10.1 Når det i konkurranse benyttes automatisk utstyr for dømming og tidtaking i tråd med
FINAs regelverk (se FR 4), skal de plasseringer og tider som dette utstyret gir, samt
stafettvekslinger bedømt av slikt utstyr, gå foran tidtakerregistreringer.
10.2 Når det automatiske utstyret ikke registrer tid og/eller plassering for en eller flere
svømmere i et heat, skal man:
10.2.1 Registrere alle tilgjengelige tider og plasseringer fra det automatiske utstyret.
10.2.2 Registrere alle manuelle tider og plasseringer.
10.2.3 Fastsette den offisielle rekkefølge på følgende måte:
10.2.3.1 En svømmer som har fått automatisk tid og plassering, skal beholde sin
relative plass i forhold til de andre svømmere med offisiell tid og
plassering i heatet.
10.2.3.2 En svømmer som ikke har en automatisk plassering, men som har en
automatisk tid, får fastsatt sin relative plassering gjennom
sammenlikning av svømmerens automatiske tid med den automatiske
tiden for de andre svømmerne.
10.2.3.3 En svømmer som verken har automatisk tid eller plassering, skal få sin
relative plass fastsatt av det semi-automatiske utstyret eller av tre
digitale klokker.

10.3 Den offisielle tid fastsettes slik:
10.3.1 Alle svømmere som har tid fra det automatiske utstyret skal få denne tid.
10.3.2 Alle svømmere som ikke har tid fra det automatiske utstyret skal få tiden fra
det semi-automatiske utstyret eller de tre digitale klokkene.

10.4 Den relative rekkefølge for flere heat i en øvelse fastsettes slik:
10.4.1 Den relative rekkefølge for alle svømmere fastsettes ved å sammenlikne deres
offisielle tid.

10.4.2 Hvis en svømmer har en offisiell tid som er lik den offisielle tiden til en eller flere
andre svømmere i øvelsen, skal alle deltakere som har samme tid få samme
plass i øvelsen.
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Del 2. Gjeldende lovtekst med foreslåtte endringer
Lovtekst som utgår er markert med overstryking. Tillegg i lovteksten er satt i kursiv.
SV 1 Dommere og funksjonærer

A. Dommerbehov
For alle approberte stevner skal det oppnevnes minimum 12 dommere. Ved oppmøte av
færre dommere kan overdommer unntaksvis vurdere om stevnet allikevel kan
gjennomføres som approbert.
Ved mesterskap skal det være fullt oppsett i samsvar med listen nedenfor:

1. Overdommer

2
Starter
2
Tidtagersjef
1
Måldommersjef
1
Måldommere,
2
Vendedommersjef
2
Vendedommere
1 i hver bane på start- og
vendesiden Teknikkdommere
2

2. Når automatisk tidtakerutstyr ikke benyttes, erstattes slikt utstyr av en tidtakersjef, en
(1) tidtaker pr. bane og en (1) ekstra tidtaker.
3. En måldommersjef og måldommere kan benyttes når automatisk tidtakerutstyr og/eller
digitale klokker ikke benyttes.
B. Overdommer

1. Overdommer skal ha full kontroll og myndighet over alle funksjonærer, godkjenne

2.

3.

4.

5.

deres tilvising og instruere dem om alle spesielle forhold og regler som gjelder for
konkurransen. Han skal håndheve alle regler og avgjørelser som er vedtatt av FINA og
avgjøre alle spørsmål angående avviklingen av stevnet, den enkelte øvelse eller
konkurranse når den endelige avgjørelse av disse ikke på annen måte dekkes av
reglene.
Overdommer kan gripe inn i konkurransen på et hvilket som helst trinn for å sikre at
FINA’s og NSF’s regler blir overholdt og skal avgjøre alle protester som angår den
pågående konkurranse.
Når det benyttes måldommerens avgjørelse og de noterte tider ikke stemmer overens
uten bruk av tre (3) digitale klokker, skal overdommer, om nødvendig, fastsette
plasseringene. Resultater notert fra elektronisk tidtagningsutstyr, hvis slikt er
tilgjengelig og er i bruk benyttet, skal behandles hensyntas slik som nevnt i pkt. SV
7, A 2.
Overdommer skal påse at alle funksjonærer som er nødvendige for avviklingen av de
enkelte øvelser eller konkurranser er på plass. Han kan oppnevne stedfortreder for
enhver funksjonær som er fraværende, som ikke kan tjenestegjøre eller som ikke gjør
fyllest for seg.
Ved start skal overdommer varsle deltagerne med en serie korte fløytestøt for at de
skal ta seg av alt tøy unntatt badedrakten. Deretter skal han gi et langt fløytesignal for
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at de skal gå på startpallen, eller ved ryggsvømming og medley lagsvømming at de
øyeblikkelig skal gå i vannet. Nok et langt fløytesignal skal benyttes i ryggsvømming
og i medley lagsvømming for at svømmerne straks skal innta startposisjon. Når alle
deltagere, dommere og funksjonærer er klare, skal overdommer signalisere med en
utstrakt hånd til starteren at svømmerne er under hans kontroll.
6. Overdommer skal diskvalifisere enhver deltager for overtredelse av
konkurransereglene på grunnlag av egen iakttakelse eller rapport fra andre
autoriserte dommere.
(. . .)
H. Tidtakersjef

1. Tidtakersjefen skal fordele tidtakerne på de enkelte baner. Det er anbefalt at det er
tre (3) tidtakere for hver bane. Hvis automatisk tidtakingsutstyr ikke benyttes skal det
utpekes Han skal utpeke to (2) tidtakere i tillegg. Begge skal instrueres om å erstatte
en tidtaker hvis klokke ikke starter eller hvis den stopper under løpet, eller som av en
eller annen grunn ikke er i stand til å ta tiden. Når det benyttes digitale klokker

bestemmes resultat og plassering av registrert tid.
2. Hvis kun én (1) tidtaker er tilgjengelig for hver bane, må det oppnevnes en ekstra
tidtaker i tilfelle funksjonsfeil ved en klokke. Tidtakersjefen skal i tillegg alltid
registrere tiden for vinneren av hvert heat.
23. Ved bruk av manuelle tider skal tidtakersjefen samle inn startkort fra hver tidtaker hvor
tiden er notert sørge for at de manuelle tider registreres, og om nødvendig inspisere

klokkene, eller han leser av klokkene og noterer tiden selv.
34. Tidtagersjefen er ansvarlig for å skal registrere eller kontrollere de offisielle resultatene
for hver bane fra det elektroniske utstyret eller de manuelle tider og plasseringer i hver
øvelse.

5. Tidtakere
5.1 Hver tidtaker skal ta tiden på svømmeren i den bane som tidtakeren er tildelt i henhold
til SV7. Klokkene skal være kontrollerte og godkjente.
5.2 Hver tidtaker skal starte sin klokke ved startsignalet og skal stoppe den når svømmeren
i tidtakerens bane avsluttet løpet. Tidtakerne kan bli instruert av tidtakersjefen om å
registrere mellomtider i øvelser som er lengre enn 100 meter.
5.3 Umiddelbart etter hvert heat skal tidtakerne i hver bane registrere tidene fra sine
klokker og formidle resultatene til tidtakersjefen, og på forespørsel fremvise sine
klokker for inspeksjon. Klokkene skal nullstilles når overdommeren blåser de korte
signalene som innleder neste start.
5.4 Med mindre det benyttes et videobackupsystem, kan det være nødvendig å benytte
et fullt sett tidtakere selv når et automatisk tidtakersystem anvendes.
(. . .)

I. Måldommersjef (hvis nødvendig)

1.
2.

Måldommersjefen skal organisere måldommernes arbeid fastsette hver måldommers
posisjon og plassering
Han skal motta utfylt måldommerkort fra måldommerne og samordne disse før
resultatet meddeles overdommeren. Etter et heat skal måldommersjefen motta utfylt
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3.

måldommerkort fra hver måldommer og fastsette resultat og plassering og meddele
disse til overdommeren.
Selv om det benyttes elektronisk tidtakingsutstyr, skal måldommersjefen på forespørsel
rapportere måldommernes resultat til overdommer. Når automatisk tidtakerutstyr blir
brukt for å avgjøre målgang, skal måldommersjefen etter hvert heat rapportere
rekkefølgen for målgang slik det er registrert av tidtakerutstyret.

J. Måldommere (hvis nødvendig)
1.

Måldommerne skal ha plass på hevete standplasser på linje med mållinjen hvor de i alle
øvelser og til enhver tid har klar utsikt til banen og mållinjen, med mindre de betjener

en automatisk registreringsenhet i sine respektive tildelte baner ved å trykke på en
trykk-knapp ved avslutning av heatet. De skal avgjøre og rapportere deltakernes

2.

plassering etter hver øvelse overensstemmende med det oppdrag hver dommer har
fått. De skal tjenestegjøre som vendedommere hvis så bestemmes og overvåke
veksling fra målsiden i lagsvømming.

Etter hver øvelse skal måldommerne fastsette og rapportere svømmernes plassering
i overensstemmelse med oppdraget som er gitt dem. Måldommere, annet enn trykkknappoperatører, skal ikke fungere som tidtakere i samme øvelse.

SV 7 Tidtaking
A. Elektronisk utstyr skal være i overensstemmelse med de regler som er fastsatt av FINA
og godkjent av NSF.
1. Når det benyttes godkjent dømme- og tidtakingsutstyr skal dette betjenes av oppnevnte
funksjonærer og brukes til å fastslå vinneren, alle plasseringer og tidene for hver bane.
Resultatene og tidene som blir fastsatt på denne måte skal gå foran avgjørelser truffet
av måldommere og tidtakere. Hvis utstyret går i stykker eller det skulle forekomme
mekaniske feil eller en svømmer ikke får registrert innslag, skal resultat fastsatt av
måldommere og tidtakere gjelde.

7.1 Betjeningen av automatisert tidtakingsanlegg skal være under oppsyn av en oppnevnt
tidtakersjef. Tider registrert ved bruk av automatisert tidtakerutstyr skal brukes til å
fastslå vinner, alle plasseringer og gyldige tider for alle baner. Plasseringer og tider
fastsatt på denne måten har presedens over tider registrert av tidtakere. I tilfelle
sammenbrudd i det automatiserte tidtakerutstyret, eller ved klar indikasjon på at det
har vært feil ved utstyret eller at en svømmer har unnlatt å aktivere utstyret, skal
tider tatt av tidtakere være de offisielle for berørte baner (se SV10).
2. Når det brukes elektronisk utstyr som tar tiden med en nøyaktighet av 1/100 sekund,
skal resultatet offentliggjøres som det er registrert. Når det brukes tidtaking ned til
1/1000 sekund, skal den tredje desimal ikke noteres eller brukes til å fastsette
rekkefølgen. Ved lik tid, skal alle deltakere som har fått notert samme tid på 1/100
sekund gis samme plassering.
Anm.: Den elektroniske resultattavlen skal bare vise tider til et 1/100 sekund.

7.2 Når automatisert tidtakeranlegg er i bruk skal resultatene registreres ned til 1/100
sekund. Når tidtaking til 1/1000 sekund er tilgjengelig skal den tredje desimal ikke
registreres eller benyttes for å fastsette plassering. I tilfelle like tider skal alle
svømmere som har registrert samme tid på 1/100 gis samme plassering. Tider på
resultattavler skal bare vise tider ned til 1/100 sekund.
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7.3 Alt tidtakerutstyr som termineres av en funksjonær skal betraktes som en klokke. Slik
manuell tid tas av tidtakere utpekt i tråd med SV1 H. Klokketider skal registreres til
1/100 sekund. Når det ikke benyttes automatisert tidtaking skal den offisielle tiden
fastsettes slik:
C. Tider og plasseringer fastsettes slik når det benyttes manuell tidtaking:

7.3.1 Klokker som er startet automatisk med startsignalet skal ha presidens foran
klokker som både startes og stoppes manuelt.
7.3.2 Foreligger tid fra én klokke er det denne som gjelder
7.3.3 Er tiden tatt med to klokker er det gjennomsnittstiden som gjelder

1. Hvis to av tre klokker har samme tid og den tredje avviker, skal de to like tidene være
den offisielle tid.

7.3.4 Er tiden tatt med tre klokker og to av dem har samme tid, er det de to som
gjelder.

2. Hvis det er uoverensstemmelse mellom alle tre klokkene, skal den mellomste
klokkens tid være den offisielle tiden. Er tidene registrert på alle tre klokker forskjellige,

er det den mellomste tiden som gjelder.

3. Hvis den tid som tidtakerne har notert ikke stemmer med måldommerens avgjørelser,
og den deltaker som er dømt som nr. to har fått best tid, skal de begge to få en beregnet
tid som er gjennomsnittet for alle registrerte tider for første og annen plass. Tiden
avrundes til to desimaler etter vanlige avrundingsregler. Samme prinsipp skal anvendes
for alle plasseringene.
4. Det er ikke tillatt å oppgi tider som ikke stemmer med måldommernes avgjørelse av
rekkefølgen.
7.4 Blir en svømmer diskvalifisert under eller etter en øvelse, skal diskvalifikasjonen
registreres i resultatlisten, men det skal ikke oppgis verken tid eller plassering uten
at tid eller plassering registreres eller annonseres. Resultatet skal heller ikke opplyses
av speaker.

7.5 Ved diskvalifikasjon i en stafett, skal gyldige mellomtider frem til diskvalifikasjonen
registreres i de offisielle resultater.
7.6 Når det benyttes elektronisk tidtaking i lagsvømming, I stafetter skal alle mellomtider
50- og 100-meter mellomtider for første etappe registreres og oppgis i resultatlisten.
Ved diskvalifikasjon i lagsvømming, skal alle offisielle etappetider fram til
diskvalifikasjonen oppgis.
SV 9 Automatisk utstyr for dømming

Et helautomatisk utstyr er et som vil fastsette en svømmers relative plassering og den tid
han har brukt i en øvelse. Utstyret må kunne skille med en nøyaktighet ned til 1/1000
sekund. Ikke noe av utstyret må virke forstyrrende inn på svømmerens start, vending
eller funksjonen til overløpssystemet.
Utstyret skal være godkjent av NSF.
SV 10 Automatisk dømming
A.

Når det benyttes automatisk utstyr for dømming og tidtaking som er godkjent av NSF,
skal de plasseringer og tider som dette utstyret gir, gå foran avgjørelser tatt av
dommere og tidtakere.
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10.1

Når det i konkurranse benyttes automatisk utstyr for dømming og tidtaking i tråd med
FINAs regelverk (se FR 4), skal de plasseringer og tider som dette utstyret gir, samt
stafettvekslinger bedømt av slikt utstyr, gå foran tidtakerregistreringer.

B. Når det automatiske utstyret registrerer plass og tid for hver deltaker i et heat, skal
man:
1. Registrere tider og plasseringer fra det automatiske utstyret.
2. Registrere tider og plasseringer fastsatt av tidtakere og dommere.
3. Fullføre sammenlikning og rangering av de automatiske tider og plasseringer som skal
være de offisielle.

10.2

Når det automatiske utstyret ikke registrer tid og/eller plassering for en eller flere
deltakere svømmere i et heat, skal man:
10.2.1 Registrere alle tilgjengelige tider og plasseringer fra det automatiske utstyret.
10.2.2 Registrere alle manuelle tider og plasseringer.
10.2.3 Fastsette den offisielle rekkefølge på følgende måte:
10.2.3.1 En deltaker svømmer som har fått både automatisk tid og plassering,
skal beholde sin relative plass i forhold til de andre deltakere svømmere
med offisiell tid og plassering i heatet.

10.2.3.2 En svømmer som ikke har en automatisk plassering, men som har en
automatisk tid, får fastsatt sin relative plassering gjennom
sammenlikning av svømmerens automatiske tid med den automatiske
tiden for de andre svømmerne.
10.2.3.3 En deltaker svømmer som verken har automatisk tid eller plassering,
skal få sin relative plass i heatet fastsatt i henhold til måldommernes

avgjørelse. Den relative rekkefølge for deltakere med automatisk
plassering eller tid kan ikke endres. fastsatt av det semi-automatiske

utstyret eller av tre digitale klokker.

10.3 Den offisielle tid fastsettes slik:
10.3.1 Alle deltakere svømmere som har tid fra det automatiske utstyret skal få denne
tid.

10.3.2 Alle deltakere svømmere som ikke har tid fra det automatiske utstyret skal få
den tiden fra det semi-automatiske utstyret eller de tre digitale
klokkene.manuelle tiden, såfremt det ikke er noen uoverensstemmelse mellom
tid og offisiell plassering.
3. Hvis det er uoverensstemmelse mellom den manuelle tiden og den offisielle
plasseringen, skal den offisielle tiden være den samme som for de deltakere som
berøres av uoverensstemmelsen. Dette skal avmerkes i resultatlisten med ordene:
“Dømt etter”.

10.4 Den relative rekkefølge for flere heat i en øvelse fastsettes slik:
10.4.1 Den relative rekkefølge for alle deltakere svømmere finnes fastsettes ved å
sammenlikne deres offisielle tid.

10.4.2 Hvis en deltaker svømmer har en offisiell tid som er lik den offisielle tiden til
en eller flere andre deltakere svømmere i øvelsen, skal alle deltakere som har
samme tid få samme plass i øvelsen.
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Del 3. Merknader til de enkelte bestemmelser
SV 1 Dommere og funksjonærer

A. Domerbehov
Andre ledd
Nr. 1

Måldommersjef og måldommere fjernes som obligatoriske funksjoner i mesterskap. Dette
er i tråd med FINA-regelverket (SW 1.2) og andre lands regler (f. eks. Sverige (Avsnitt C
401.2.1)). Med automatisert og digitalisert tidtaking og målregistrering, kan måldommere
ofte settes til mer nyttige funksjoner; særlig når det er knapphet på dommere. Endringen
medfører ikke et forbud mot måldommere, men en mulighet for mer rasjonell bruk.
Dagens SV1 A andre ledd gjelder «mesterskap», og det er vanskelig å tenke seg
«mesterskap» gjennomført uten at det benyttes automatisk tidtaking. Eksistensen av denne
bestemmelsen synes imidlertid å medføre at overdommere ikke våger å gjennomføre
ordinære stevner uten «måldommere», selv ved automatisk tidtaking.

N

Nr.r 3
N

.
3

Regelverket åpner for bruk av måldommere når det ikke benyttes automatisert tidtaking
(se SW 1.2.3).

Nr.r 2
.
2

Tilsvarer SW 1.2.2 og tilsier at når det ikke brukes automatisk tidtakerutstyr skal det i
stedet benyttes tidtakersjef og en tidtaker pr. bane og en tidtaker i reserve. Regelen er
neppe interessant i praksis idet den kun gjelder for «mesterskap» og det er lite
sannsynlig at mesterskap gjennomføres uten automatisk tidtakerutstyr.

B. Overdommer
3.
Bestemmelsen er brakt i overensstemmelse med FINA-reglene (SW 2.1.3). Endringen innebærer
at regelen bare gjelder når det benyttes måldommere. Videre presiserer regelen nå at
måldommeravgjørelser står tilbake for registreringer gjort av automatisk tidtakingssystem (ev.
3 tidtakere).

H. Tidtakersjef

Regelverket er her brakt i samsvar med FINAs regler (SW 2.8). I samsvar med FINA-regelverket
(som f. eks. også i svenskenes 402.8.1) gjøres det klart at så lenge digitale klokker er brukt,
er det disse som bestemmer både tid og plassering. I det gjeldende norske regelverk er det
uklart hvilken rolle måldommerobservasjoner spiller i forhold til automatiske tider og
klokketider. Denne uklarhet søkes med dette eliminert.

Nr. 2
Tilsvarer SW 2.8.2, og finnes ikke i dagens norske regelverk (men praktiseres).
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N

Nr. 3

r Ordlyden i dagens SV1 H 2 (ny H 3) endres slik at «innsamling av startkort» bortfaller og
. erstattes med at de manuelle tider registreres (tider selv på manuelle klokker sendes i dag
3 også elektronisk eller trådløst til tidtakersjefen slik at startkort ikke nødvendigvis benyttes
lenger). Formuleringen ansees å være i tråd med FINA-regelverket (SW 2.8.3) som er en
ansvarsregel som tildeler ansvaret for innhenting av tider til tidtakersjefen, men ikke
oppfattes som en formalregel om at dette må skje via startkort.

Nr. 4

Tilsvarer dagens nr. 3 med endringer for å bringe ordlyden mer i tråd med FINAs regler
(SW 2.8.4).

Nr. 5
Bestemmelsen er «ny», og tilsvarer SW 2.8. Dagens norske regler har ikke har noen
bestemmelser om tidtakeres funksjon. Bestemmelsen er å finne i SW 2.8 (og de svenske
402.9), og bør også inntas i de norske regler. I SV1 i det norske regelverket er imidlertid kun
autoriserte dommere omtalt, og ikke andre funksjonæroppgaver. (Selv om SV 1 har tittelen
«Dommere og funksjonærer».) Lovutvalget bør vurdere om den foreslåtte bestemmelse i
H5 bør flyttes til et eget hovedpunkt under SV1 og om også andre funksjoner enn dommere
bør omtales der (slik det gjøres i FINA-reglene).1

I. Måldommersjef (hvis nødvendig)

Ordlyden er brakt i samsvar med FINA-reglene (SW 2.10). Som i FINA-reglene fremkommer
det av bestemmelsen at måldommersjef kun benyttes hvis det er nødvendig (dvs. at
funksjonen kan benyttes hvis det ikke brukes automatisk tidtakerutstyr eller 3 digitale
klokker).

J. Måldommere (hvis nødvendig)

Ordlyden er brakt i samsvar med FINA-reglene (SW 2.11). Som i FINA-reglene fremkommer
det av bestemmelsen at måldommere kun benyttes hvis det er nødvendig (dvs. at funksjonen
kan benyttes hvis det ikke brukes automatisk tidtakerutstyr eller 3 digitale klokker). Som
det fremkommer av FINA-regelverket kan måldommere betjene en knapp for hver bane og
derigjennom registrere målgang. Denne oppgaven utøves i Norge som regel av «tidtakere»,
noe som innebærer at måldommerfunksjonen normalt er ivaretatt på en bedre måte enn
ved måldommere som står på siden av mållinjen. Det er for øvrig ikke riktig at FINA (eller
andre organer) krever videodømming hvis måldommere ikke benyttes. Videodømming er
kun påbudt i verdensmesterskap og olympiade. LEN krever også videodømming i

europamesterskap.
SV7 Tidtaking

Det tas sikte på å bringe regelverket i tråd med FINAs regler i SW 11.
Dagens SV7 er en sammenblanding av FINAs SW 11 og SW 13 (samtidig som vi også har
SW 13 i SV 10). Herværende lovforslag tar sikte på å rydde opp SV 7 og SV 10 slik at de
tilsvarer henholdsvis SW 11 og SW 13.
Dagens regelverk i SV 7 A (jf. også C 4) er uklart og til dels selvmotsigende hva gjelder
hvordan tidene skal fastsettes ved avvik mellom tidtakeres registreringer og måldommeres
registreringer. FINA bruker automatisk eller manuell tidtaking for å avgjøre rekkefølge.
1 Vi er egentlig ikke sikre på om SV 1 gjengis riktig i forbundets publikasjoner. Funksjonærene synes å

ha forsvunnet fra SV 1 i 2013, men protokollen og tingdokumentene fra 2013 sier intet om at disse
reglene skulle oppheves. På svømmetinget i 2013 var det kun innholdet i SV 1 A som var til behandling.
Imidlertid er både I om tidtakere og L om sekretariat nå borte.
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7.3.1

7.3.4

De særnorske reglene i dagens SV7 C 3 og 4 om måldommeravgjørelser som går foran
tidtakeres registreringer fjernes. Reglene er, i beste fall, antikvariske.
Denne bestemmelsen er ny og har ingen tilsvarende bestemmelse i FINA-regelverket.
Bestemmelsen innebærer at semi-automatiske klokker vektlegges foran rent manuelle
klokker. Forskjellen er at semi-automatiske klokker startes automatisk med startsignalet,
men stoppes manuelt av en tidtaker. Slike klokker vil vise en «dårligere» tid enn rent
manuelle klokker, men tiden vil være riktigere. Dette fordi det tar noe reaksjonstid før
tidtakeren setter i gang en manuell klokke. Den vanligste semi-automatiske klokken vil være
backupknappene som brukes på tidtakeranlegg, men også andre klokker kan startes
automatisk og termineres manuelt.
Tilsvarer SW 11.3.1 og 11.3.2

7.4 - 7.6

Disse bestemmelsene er bare endret slik at de språklig og systematisk kommer mer på linje
med FINAs bestemmelser.

SV S9

V SV9 foreslås opphevet i sin helhet. Det synes som SV 9 er tatt ut av SV 10 (SW 13), uten at
9 det foreligger noen saklig grunn for dette. Innholdet i SV 9 konsumeres av innholdet i SV 7
og SV10. Bestemmelsen er ikke i tråd med FINA-reglene når det fastlås at automatisk utstyr
skal kunne skille svømmere med 1/1000. Dessuten er bestemmelsen til dels i strid med
innholdet i SV 7, som fastslår (korrekt) at tid kun skal registreres ned til 1/100.
Det er ikke behov for en egen regel om automatisk utstyr for dømming utover hva som
fremkommer i SV 7 og SV 10, som henviser til FINAs anleggsregler. Innholdet i SV 9 er i
sin helhet dekket av FR 4 (bortsett fra regelen om 1/1000 nøyaktighet). Det kan ikke være
noen grunn til at man i Norge skal ha en særregel om at tidtakerutstyr må være 10 ganger
mer nøyaktig enn hva som kreves ellers i verden.
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SV 10 Automatisk dømming
Skal tilsvare SW 13.

10.1

Det gjøres en direkte henvisning til FINA-regelverket (sml. SW 13.1) som
spesifiserer funksjonene på gyldig tidtakerutstyr fremfor å henvise til at utstyret
skal være «godkjent av NSF».
For å opprettholde mest mulig likhet med FINAs regler, har vi også med
klausulen om at stafettvekslinger bedømt av automatisk utstyr går foran
«tidtakervurderinger». Vi er selvsagt kjent med den skepsis som er knyttet til
bruk av slikt utstyr, og at feilfaktorene i mange år har vært funnet for store til å
benytte utstyret (enkelt sagt; trykkregistrering på startpallene). Når vi likevel
har med denne klausulen, er det for å bevare likheten med FINA-reglene.
Regelen vil uansett ikke innebære at utstyr for vekslingsregistreringer må
benyttes, og det vil fortsatt være kurant for overdommer/tidtakersjef å vurdere
utstyret som for unøyaktig for bruk i en konkurranse. Bestemmelsen bør likevel
stå i loven for det tilfellet at man på et stevne har utstyr som er vurdert som
tilfredsstillende og som kan benyttes.

10.2

Dagens SV10 B er kryptisk slik at bestemmelsen gir motsatt regel av hva som
antakelig er ment, eller så er det i hvert fall vanskelig å se hva B gjør i
regelverket. Det kan se ut som SV10 B og SV10 C er en kopiering av samme
bestemmelse fra FINA, men som er gitt motsatt fortegn for B, uten at innholdet
dermed gir noen fornuftig mening.
Forvirringen i dagens regelverk forsøkes eliminert gjennom de nye reglene ved
å gjengi FINA- reglene i sin helhet uten tillegg eller fradrag.

Lovutvalgets vurdering
LU har allerede fremlagt forslag til endringer i regler for svømming, som vil gjennomføre
FINAs endringer 2017-2021.
LU er samtidig i ferd med å utforme regler som bygger på samme struktur og inndeling som
FINAs swimming rules i norsk tekst. Dette omfatter også World Para Swimming Rules and
Regulations.

Forbundsstyrets kommentar
Forslaget fra SK Speed støttes ikke.
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Andre forslag
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15 Forslag fra NTNUI Svømming
NTNUI Svømming foreslår at abonnementet for bladet Norsk Svømming skal være
valgfritt og at det skal være mulig å avslutte abonnementet sitt.

Begrunnelse:
Det finnes ingen mulighet for å avslutte abonnementet per i dag.

Lovutvalgets vurdering
Forslaget gir ikke grunnlag for kommentarer fra Lovutvalgets side.

Forbundsstyrets kommentar
Forslaget støttes ikke.
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16 Forslag fra NTNUI Svømming
NTNUI Svømming ønsker at NSF etablerer en startlisens for studenter kalt
studentlisens med en pris på 300 kr.

Bakgrunn
De siste 15 årene har lisensprisen økt fra 300 kr til 700 kr. Med denne prisutviklingen
har medlemstallene til NTNUI Svømming gått kraftig ned, slik vist i grafen under.
Med høye aktivitet bidrar NTNUI-svømming lokalt i svømmekretsen til å både plukke
opp, holder på og rekruttere flere eldre svømmere til svømmemiljøet, som er et av
NSF sine mål. Vi mener derfor at en studentlisens vil gagne Svømme-Norge generelt.

1 Sammenlikning mellom lisensprisen og medlemsutviklingen in NTNUI Svømming

NTNUI Svømming er en svømmeklubb for studenter ved NTNU. Vi "konkurrerer"
dermed mot andre idretter i NTNUI. Med en så dyr lisens blir det lettere for studenter
å velge andre idretter fremfor svømming. Se sammenligning av svømming med
andre idrettsgrupper i NTNUI under.
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"Dyre idretter" er de med lisens pris mellom 1000 og 2000 kr per person. Det er Amerikansk
fotball, Basketball, Håndball og Ishockey. Treningsavgift er ikke tatt med i denne
sammenligningen. Norges Triatlonforbund har egen lisens for studenter på 250 kr.

Nærmeste idrett til svømming i NTNUI er triatlon. De har en studentpris på 250 kr,
og dermed mister vi mange potensielle utøvere grunnet deres økonomiske situasjon.

Lovutvalgets vurdering
Forslaget gir ikke grunnlag for kommentarer fra Lovutvalgets side.

Forbundsstyrets kommentar
Forslaget støttes ikke.
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17 Forslag fra Bergen Stupeklubb
Evaluering av navnet på vårt forbund og tilhørende kretser
Norges Svømmeforbund er et navn med lange og gode tradisjoner.
Det gir klare og gode assosiasjoner til den absolutt største grenen i forbundet,
imidlertid er det begrensende i forhold til de andre grenene; Synkron, Vannpolo,
Open Water og Stup.
Som en del av prosessen med å skape et større samhold og felleskap mellom
grenene, er det naturlig å vurdere om det er hensiktsmessig å endre navnet på
forbundet slik at det gjenspeiler alle eksisterende grener og gi rom for evt. Nye
grener som kan bli inkludert på sikt.
Det foreslås derfor at tinget gjør følgende vedtak:
Opprette prosjektgruppe bestående av:
Prosjektleder
Leder Hordaland Svømmekrets
Medlemmer
Representant for styret i NSF (styret peker selv ut sin representant)
Generalsekretær
Leder Svømmeutvalget
Leder Stuputvalget
Leder Synkronutvalget
Leder Vannpoloutvalget
Prosjektstart
1. august 2019
Prosjektslutt
31. desember 2019
Mandat
Prosjektgruppen gis ansvaret for å evaluere nåværende navn på forbundet og
tilhørende navn på kretsene i forbundet.
Målet er å se om det eksisterende navnet gir den beste beskrivelsen på aktivitetene
som drives i forbundet, både eksternt mot publikum, medlemsklubber og mot det
offentlige eller om det skal endres til et nytt navn som vil fungere bedre.
Vurdere fordeler og ulemper med eksisterende navn på:




Forbundsnavnet Norges Svømmeforbund
Nettadressen: svomming.no
Terminlisteadresse medley.no
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Påmelding til kurs: tryggivann.no

Vurdere alternative navn, gjerne etablere navneforslags konkurranser for å skape
engasjement og interesse blant klubbene.
Vurdere fordeler og ulemper med de ulike alternativer.
Er alternativene ledige ift: Domenenavn, Foretaksnavn og Varemerke.
Dersom det er flertall i prosjektgruppen for å endre navn på forbundet og
kretsene, gis prosjektgruppen mandat til å vedta en slik endring som skal iverksettes
innen 30.06.2020.

Lovutvalgets vurdering
Forslaget gir ikke grunnlag for kommentarer fra Lovutvalgets side.

Forbundsstyrets kommentar
Forslaget støttes ikke.
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18 Forslag fra Bergen Stupeklubb
I tråd med profesjonaliseringen som pågår i Idretts Norge, fra NIF til forbund kretser og klubber, opplever vi at det er en krevende innsats og at det er en stadig
større belastning både i tidsmessig og økonomisk å inneha lederverv i idretten.

Det betyr at de som påtar seg slike lederverv på forbundsnivå bør kunne være i
stand til å påta seg slike verv uten å tenke på den økonomiske belastningen,
samtidig som lønnen bør reflektere den innsatsen og kompetansen som en slik
stilling medfører.

I tiden fremover vil det kreve mye av president i NSF å jobbe for fortsatt gode
finansieringsordninger for anlegg, jfr. Den pågående debatt om endring av
finansieringsmodell for nye anlegg.

For å sikre at Norges Svømmeforbund til enhver tid har en president som kan
fokusere på og bruke all sin tid til både det organisatoriske innad i forbundet, utad
mot klubber/grener, og i tillegg også politisk mot storting og kommuner, vil jeg
derfor foreslå at tinget vedtar følgende:

President i NSF skal fra og med tiltredelse for neste tingperiode avlønnes på samme
nivå som generalsekretær.

Lovutvalgets vurdering
Forslaget gir ikke grunnlag for kommentarer fra Lovutvalgets side.

Forbundsstyrets kommentar
Forslaget støttes ikke.
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19 Forslag fra Bergen Stupeklubb
Ny organisering av stup, tildeling av ressurser
Økonomisk ramme: 2.000.000.
I henhold til virksomhetsplan 2016-2019, samt utkast til virksomhetsplan 2019-2021
skal NSF prioritere toppidrettssatsing for stup. Det er derfor behov for en bedre
finansiering og satsing på stup enn det som eksisterer i dag.
Stuputvalget har følgende innspill for å få til en bedre, mer helhetlig og langsiktig
struktur for toppidrettssatsing for stup kommende tingperiode.
Det understrekes at dette strukturendringsforslaget kun er aktuelt om det medfølger
de foreslåtte økonomiske midlene fra NSF.
Fra 01.08.2019 foreslås følgende:
Landslagssjef Stup
Benevnelsen landslagssjef stup skal benyttes konsekvent, også i virksomhetsplanen.
Denne stillingen organiseres på samme nivå som landslagssjef svømming.
Arbeidsoppgaver, som pr i dag i all hovedsak er organisatoriske, er regulert i
arbeidsbeskrivelse for landslagssjef.
Avlønnes med kr. 50.000 pr. år, samt dekning av reiser/opphold til mesterskap.
Prinsipielt bør stillingen utlyses, men det vil etter stuputvalgets oppfatning være
riktig å gi tilbudet til nåværende landslagssjef et tilbud om stillingen for en 2 års
åremålsperiode, med en evaluering etter 1 år.
Dette i en anerkjennelse av den betydelige arbeidsmengde og tid han har lagt ned til
beste for Norsk Stup. Samtidig har han hatt en dårlige rammevilkår uten en fast
landslagstrener å forholde seg til, hvilket gjør at det virker rimelig å gi ham en
tidsperiode med gode rammevilkår.
Samtidig gir det en kontinuitet i forhold til satsningen mot kommende OL.
Stuputvalget innstiller på ønsket kandidat når stillingen etter lyses ut etter en
åremålsperiode på 2 år.
Landslagsstrener Stup
Denne stillingen utlyses.
Avlønnes i 50% stilling – årslønn 100% kr. 600.000.
Pluss arbeidsgiveravgift & sosiale kostnader.
Landslagstrener rapporterer til landslagssjef.
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Arbeidsbeskrivelse utarbeides senere i samarbeid med landslagssjef og det nye
stuputvalget.
Han kan ansettes og bør lønnes direkte fra forbundet, men dersom det er ønskelig
kan han også ansettes gjennom Bergen Stupeklubb som har sagt seg positive til en
slik ordning.
Arbeidssted
Det er naturlig at han har arbeidsplass i AdO Arena som er Norges hovedanlegg for
svømming og stup. Det kan også da være naturlig å benytte hans kompetanse innen
basistrening også ift landslagsutøvere svømming.
Det forutsettes imidlertid at han etter en oppsatt plan også er tilstede i de andre
miljøene i Norge på helgesamlinger mm, og bidrar både med utøvertrening og
trenerutvikling.
I tillegg ønskes deltagelse på alle landslagssamlinger og ukentlig kontakt med andre
stupklubber. Oppfølging og tilstedeværelse hos de andre klubbene ved behov.
Kostnader til reise og opphold for dette dekkes av NSF.
Bidrag til landslagsutøvere
Utøvere på junior og seniorlandslaget for stup skal ha samme dekning til
internasjonale mesterskap slik deltakerne på svømmelandslagene har.
Dette betyr at klubbene betaler utøvernes egenandeler, de resterende kostnadene
dekkes av NSF.
Landslagssjef og landslagstrener er ansvarlig for den sportslige planen for alle
aktuelle landslagsutøvere også til OL 2020 og utover. Det betyr at de aktuelle
klubbene skal få hjelp til både planlegging, og trening i klubb og felles samlinger.
Daglig trening er fortsatt et klubbansvar.
All satsning på landslag og enkeltutøvere, samt tilpasninger til enkeltutøvere, skal
skje i regi av landslagssjef og landslagstrener.
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