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Forslag: 
Forbud mot arrangering av approbert stevne i samme region som et mesterskap i 
samme tidsrom. 

SVU ønsker å innføre forbud mot å arrangere approberte stevner i samme region som et 
mesterskap eller LÅMØ så fremt det ikke er søkt om, og innvilget, unntak om dette fra SVU. 
Region defineres som geografisk nærområde.  
 
Forslaget innebærer en endring i GE 16 Søknad om og godkjennelse av approberte stevner: 
 
Dagens tekst: 
16.4 Som alminnelig vilkår for godkjennelse er at stevnet ikke bør kollidere med norsk 
mesterskap eller et annet viktig arrangement.  
 
 
Ny tekst: 
16.4 Som alminnelig vilkår for godkjennelse er at stevnet ikke bør kollidere med norsk 
mesterskap eller et annet viktig arrangement. Ved norske mesterskap, Årsklassemesterskap 
og LÅMØ, kan det samtidig i samme region bare godkjennes approberte stevner etter 
dispensasjon fra SVU.  
 

 
 

Begrunnelse: 
Hensikten med dette forbudet er at vi skal unngå mangel på dommere, funksjonærer og 
andre ressurser, samt at vi ønsker å gi svømmerne mulighet til å komme og se på et 
mesterskap uten at de må delta på et annet svømmestevne. 
 
 

 

 

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

 
 

Forbundsstyrets kommentar 

Forslaget støttes. 
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Forslag: 
Endring av junioralder svømming 

I sammenheng med arbeidet med ny mesterskapsstruktur i 2017 innstilte SVU også på 

endring av junioralder i svømming. Junioralder for gutter og jenter har vært 13-19 år. Dette 

ønskes endret til jenter 13-17 år og gutter 13-18 år. 

 

Begrunnelse: 

Det er et mål for NSF å øke fokus på seniorsvømming. Vi ønsker høyere nivå på de beste 

seniorene og vi ønsker flere seniorsvømmere i miljøet vårt. 

Ved å senke øvre aldersgrense for junioralder vil det gi rom for å skape større differanse 

mellom junior og senior kvalifiseringskrav til mesterskap. Dette vil kunne åpne opp for at vi 

får et større antall ulike medaljevinnere på mesterskap. 

Det er en trend at både klubbsvømmere og landslagssvømmere konkurrerer utenlands. LEN 
og FINA har nylig fått felles aldersgrense for junioralder. NSF har hatt en egen aldersgrense 
som ikke samsvarer med dette. Nedre aldersgrense endres ikke på grunnlag av NIFs 
barneidrettsbestemmelser. Gutter og jenter har også forskjellig biologisk utvikling i tenårene, 
der jenter utvikles tidligere enn gutter. Det innføres derfor ulik øvre junioraldersgrense for 
gutter og jenter. 
For en del år siden ble norsk junioralder utvidet til 19 år. Dette ble gjort for å få utøverne til 
å satse på en lenger karriere. Dette ser ikke ut til å ha hatt ønsket effekt, siden prosentvis 
frafall har vært nokså stabilt over flere år. 
 
 

Ny tekst: 

GE 29 Klasseinndeling – krav til alder 

29.2 Ved Norgesmesterskap i svømming for junior (NM Junior) konkurreres det individuelt 
i to klasser: Jenter 13-17 år og gutter 13-18 år. 

 

 

 

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

 
 

Forbundsstyrets kommentar 

Forslaget støttes. 
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Forslag: 
Endring av GE 35 Dommere og jury  

 

Dagens tekst: 

GE 35 Dommere og jury 

35.1 NSF oppnevner to overdommere og to startere til norske mesterskap i svømming. De 
øvrige dommerne skal fortrinnsvis være godkjente forbundsdommere. Måldommere 
og vendedommere kan være kretsdommere. NSF skal ved oppnevning av dommere i 
svømming i størst mulig grad benytte dommere fra arrangørens nærområde. 

 

 

 

Ny tekst: 

GE 35 Dommere og jury 

35.1 NSF oppnevner to overdommere og to startere til norske mesterskap og 
Årsklassemesterskap i svømming. De øvrige dommerne skal fortrinnsvis være 
godkjente forbundsdommere. Måldommere og vendedommere kan være 
kretsdommere. NSF skal ved oppnevning av dommere i svømming i størst mulig grad 
benytte dommere fra arrangørens nærområde. 

 

 

 

Begrunnelse: 
Ved å fjerne «fortrinnsvis» i GE 35 skal måldommersjef, vendedommersjef og 
teknikkdommer være godkjente forbundsdommere. 
I praksis oppnevner NSF overdommere og startere til Årsklassemesterskapet, dette bør 
derfor legges inn i GE 37. 
 

 

 

 

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

 
 

Forbundsstyrets kommentar 

Forslaget støttes. 

 


