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Protokoll fra Forbundstinget 2019 

Sakliste 

Apning 

1. Godkjenne de fremmotte representantene. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3. Valg av Forbundstingets funksjon.mrer: 

Dirigenter, referenter, tellekorps, redaksjonskomite, 
samt to representanter til 8 underskrive protokollen. 

4. Behandle beretning for NSF. 
5. Behandle NSFs regnskap i revidert stand. 
6. Behandle forslag og saker. 
7. Fastsette kontingent og avgifter. 
8. Behandle virksomhetsplan og langtidsbudsjett. 
9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til a revidere NSFs regnskap. 
10. Valg. 

NORGES 
SVOMMEFORBUND 
Normian S►virnrni,►g Federation 

a) Forbundsstyrets leder og nestleder. 
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 
c) kontrollkomite med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 
d) Lovutvalg med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem 
e) Fagutvalgene: 

1. Svommeutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem 
2. Stuputvalget med leder, nestleder og 1 medlem og 1 varamedlem 
3. Synkronutvalget med leder, nestleder, medlem og 1 varamedlem 
4. Open-waterutvalget med leder, nestleder og 1 medlem 
5. Mastersutvalget med leder, nestleder og 1 medlem 
6. Vannpoloutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 2 varamedlemmer* 
(*2 varamedlemmer hvis forslaget til Vannpoloutvalget om 5 utvide utvalget med en 
vararepresentant blir vedtatt) 
7. Dommerutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem 

Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
Representanter til ting og miter i de organisasjoner NSF er tilsiuttet eller gi 
styret fullmakt til a oppnevne representantene. 

Side 2 



Forretningsorden 

1. Tinget ledes av valgte dirigenter 

2. Protokollen fares av valgte referenter 

3. Alle som onsker innlegg, ma melde dette til dirigenten for saken tas opp til votering. I 
saker/sakspunkter der det ikke blir meldt innlegg, betraktes saken/sakspunktet som vedtatt i 
henhold til Forbundsstyrets forslag/anbefaling. 

4. Personer som holder innledningsforedrag til komiteinnstillinger har 10 minutters taletid. For 
ovrige forslagsstillere settes taletiden til 5 minutter forste gang, 3 minutter andre gang og 2 
minutter tredje gang. For alle andre er taletiden 3 minutter pr gang. 
Ingen representanter ma gis rett til a to ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 
Dirigenten kan foresla forkorting av taletiden og strek satt for inntegnet taler. 

5. Alle forslag ma leveres skriftlig til dirigenten, og skal v re undertegnet med 
klubbens/kretsens og forslagsstillerens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes, og nye 
forslag ikke fremmes etter at strek er satt, eller at saken er tatt opp til votering. Forslag kan 
bare fremmes i saker som star pa saklisten. 

6. Alle vedtak og valg avgjores ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak NSFs lov 
fastsetter. 

7. Forslag og vedtak fares inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot. 

8. Utvalgsleder som ikke sitter i Forbundsstyret, samt ansatte i administrasjonen, gis talerett i 
saker som angar deres arbeidsomrade. 
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Apning 

Norges Svommeforbunds president Cato Bratbakk onsket representanter og folgende gjester 
velkommen til Forbundstinget 2019 pa Gardermoen: 
Gullmerkeinnehavere: 
Arthur S. Knudsen 
Bjorn Gran 
Grunde Vegard 
Lars Krogh 
Ottar Ingebretsen 
Paul Nestaas 
Per Rune Eknes 
Rolf Gunnar Haagensen 
Sven Egil Folvik 
Trude Halvorsen 
Andre: 
Marit Pedersen 
Ole Fredriksen, Avdelingsdirektor Kulturdepartementet 
Tom Tvedt, Idrettspresident 

To utmerkelser ble utdelt: 
Henrik Christiansen, Lambertseter Svommeklubb, ble tildelt bragdmerke. 
Tomoe Zenimoto Hvas, B rumsvommerne, fikk tildelt diplom fra FINA for verdensrekord for 
junior. 

Folgende hilset Forbundstinget: 
Per Rune Eknes, pa vegne av LEN (det europeiske svommeforbundet) 
Ole Fredriksen, pa vegne av Kulturdepartementet 
Tom Tvedt, pa vegne av Norges Idrettsforbund 

President Cato Bratbakk takket for hilsningene. 

Under tingmiddagen fredag kveld ble folgende tildelt NSFs hoyeste utmerkelse — Gullmerket: 
Ivar Kolsum 
Marit Pedersen 
Inger Grodem Haraldsen 
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Sak 1 

Godkjenne de fremmotte representantene. 
Flystreik gjorde at mange som var pameldt ble forhindret fra a komme. 
Generalsekret r Bjorn Soleng foretok opprop. 

Fornavn Etternavn FS/Krets/Klubb Fredag Lordag 

Cato Bratbakk NSF Forbundsstyret - President X X 
Inger Haraldsen NSF Forbundsstyret - Visepresident X 
Kristian Arnesen NSF Forbundsstyret X X 
Linda Myrset Donnem NSF Forbundsstyret X X 
Rune Lilledahl NSF Forbundsstyret X X 

Lisbeth Borresen Agder Svommekrets X X 
Mona Underdal-Loktu Akershus Svommekrets X X 
Stein Hildre Akershus Svommekrets X X 
Linn Kristoffersen Buskerud Svommekrets X X 
Mariell Haugli Finnmark Svommekrets X X 
Havard Johnsen Bekk Oslo Svommekrets X X 
Marion Degerstrom Rogaland Svommekrets X 
Kathrine Borsheim Rogaland Svommekrets X 
Vigdis Heimly Sor-Trondelag Svommekrets + SVU X X 
Renate Olen Telemark Svommekrets X X 
Ronald Veines Troms Svommekrets X 
Tommy Kvilvang Ostfold Svommekrets + SVU X X 

Morten Tronstad Asker Svommeklubb X X 
Bjorg Ytre-Eide Asker Svommeklubb X X 
Peter Kupka Bergen Stupeklubb X X 
Anna Maja Thorsen Bergen Stupeklubb + STU X X 
Preben Klyve Olsen Bergensvommerne X X 
Stig Jarle Helseth B rum Stupklubb X X 
Peter Eikeland B rumsvommerne X 
Bjarne Kvam Delfana, SK X X 
Tonje Schmidt Bergmann Drammen Svommeklubb X X 
Bore Hilden Drammen Svommeklubb X X 
Svein-Harald Afdal Eidsvoll Svommeklubb X X 
Kjell Hansen Frisinn Spkl X 
Monica Danielsen Frisinn Spkl X 
Doris Norbye Karasjok Svommeklubb X X 
Andrika Hagfjall-Lande Karmoy Svommeklubb X X 
Nora Pettersen Daldorff Kirkenes Svommeklubb X X 
Tommy Karlsen Kirkenes Svommeklubb X 
Lene Skyrudsmoen Kongsvinger Svommeklubb X 
Linn-Kristin Vibekken Kongsvinger Svommeklubb X 
Arne Tellefsen Kristiansand Stupeklubb X X 
Bente Rist Kristiansand Svommeallianse X X 
Per Behrens Lambertseter SK X X 
Kristina Bakken Lambertseter SK X X 
Kirsten Sundby Foldvik Larvik Svommeklubb X X 
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Trond Bjerkan Mandal Svommeklubb X X 
Pavel Skipenes NTNUI swimming X X 
Victoria Andersson NTNUI swimming X X 
Anne Kathrine Angvik Orkanger IF - svommegruppe X X 
Hedi Anne Birkeland Oslo Idrettslag Swimming X X 
Jan Gulbrandsen Oslo Idrettslag Svomming X X 
Nina Beck Oslo Stupeklubb X X 
Arvid Sundheim Pingvin Stupklubb X X 
Helge Tuxen Randabergstuperne X 
Mette Lillebo Sjostjerna SLK X X 
Gard Haugland Skjetten Swimming X X 
Jon-Olav Flaathen Snogg Svommeklubb X X 
Cathrine Helsingeng Speed, Spkl - svommegruppe X X 
Ola Viken Speed, Spkl - svommegruppe X 
Oyvind Sigvaldsen Stavanger Svommeklubb X X 
Bjorn Wirum Stupklubben Spinn X X 
Bernt Marcus Seyffarth Svommeklubben Team Sor X X 
Thomas Fevik-Vieil Sorumsand IF svommegruppe X X 
Noel Pedersen Tromsdalen Kappsvommingsklubb X 
Alexandra Kaarbo Flaathen Vivre Eiker SK X X 
Kevin Perry Ovre Eiker SK X X 
Alice C. Boyd Vestbyen Swimming + DU X X 

Sak 2 
Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

Sak 3 
Valg av Forbundstingets funksjonwrer 

Dirigenter: 
Bjorn Gran og Marit Pedersen. 
Referenter: 
Tor Arne Volden og Kristin Homb — begge NSF adm. 
Tellekorps: 
Leif Havard Bakken, John Erlend Christiansen, Cathrine Aa Dalen, Jan Kjensli — alle NSF adm. 
Redaksjonskomite: 
Tore de Faveri (NSF adm.), Havard Johnsen Bekk (Oslo Svornmekrets), Linda Myrset Donnem 
(Forbundsstyret). 
Underskrive protokoll: 
Peter Eikeland, Baerumsvommerne, og Cathrine Helsingeng, Spkl Speed. 

Vedtak: Enstemmig godkjent 
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Sak 4 
Forbundets beretning 

- Etter forsiag fra dirigentene og godkjennelse fra tingdelegatene fikk Arthur S. Knudsen 
anledning til a fremfore et innlegg om revisjon av NSFs Spesifikasjon for svornmeanlegg, 
fEresgalleriet. Forslaget ble besluttet oversendt Forbundsstyret. 

• Sammensetning av Forbundsstyret, utvalg og komiteer 
• Sammensetning av oppnevnte utvalg og komiteer 
• Internasjonale representanter 
• Administrasjon 
• Tilsluttede kretser, lag og medlemmer 
• Tildelte utmerkelser 
• Nasjonal representasjon 
• Internasjonal representasjon 
• Forbundsstyrets arbeid 
• Anlegg 

- folgende hadde ordet: 
Doris Norbye, Karasjok Svommeklubb 
Havard Johnsen Bekk, Oslo Svommekrets 

• Aktivitetsutvikling 
• Organisasjonsutvikling 
• Nokkeltall 
• Svornmelandslaget 2016-2018 
• Parautvalget 
• Hederstegnkomiteen 
• Svommeutvalget 
• Stuputvalget 
• Synkronutvalget 
• Vannpoloutvalget 
• Mastersutvalget 
• Open Water-utvalget 
• Lovutvalget 
• Dommerutvalget 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

Sak 5 
Behandle NSFs regnskap i revidert stand. 

Vedtak: Regnskapet for 2016 er enstemmig godkjent. 
Vedtak: Regnskapet for 2017 er enstemmig godkjent. 
Vedtak: Regnskapet for 2018 er enstemmig godkjent. 
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Sak 6 
Innmeldte saker 

1 Forslag fra Oslo IL Swimming 

Endring i NSFs Lov §7. 

I Idrettsforbundets Iovnorm for S rforbund star det i §7 Generelle regler om stemmerett, 
valgbarhet forslagsrett my. punkt (4) Talerett: 
a) Revisor har talerett pa s rforbundstinget i saker som ligger innenfor sit arbeidsomrade. 
b) Representant fra NIF har talerett pa s rforbundstinget, 

I note 3 til punktet star det «S rforbund kan ogsa beslutte a gi talerett til andre personer.» 

Forslag: 
Det foreslas at det foyes til et nytt underpunkt «c» i §7 (4) Talerett i Norges Svommeforbunds 
lov: 
c) Innehavere av Norges Svornmeforbunds gullmerke har talerett. 

Begrunnelse: 
Ofte kan det v re klokt at en beslutning om fremtidig aktivitet/virksomhet bygger pa erfaring og 
kjennskap til forhistorien. Vare gullmerkeinnehavere innehar nettopp denne kompetansen og bor 
derfor fa talerett pa svommetinget. 

Vedtak: 
29 stemte mot forsiaget — forsiaget fait. 
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2 Forslag fra Forbundsstyret 

Endring i NSFs Lov §15. 

Lovutvalgets leder skal ikke ha stemmerett pa Forbundstinget. NSFs lov § 15 (1) bokstav c) 
foreslas stroket. 

Dagens tekst: 

§ 15 Representasjon pa Forbundstinget 

(1) Pa Forbundstinget muter med stemmerett: 

c) Lovutvalgets leder 

Begrunnelse: 
Pa grunn av Lovutvalgets politiske uavhengighet bpi- ikke Lovutvalgets leder ha stemmerett. 

Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
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3 Forslaget fra Forbundsstyret 

Endring i NSFs Lov §15 (3). Andre setning foreslas stroket. 

Dagens tekst: 

§ 15 Representasjon pa Forbundstinget 

(3) Representantene ma va✓re valgt pa ordin rt eller ekstraordin rt arsmote/ting, eller 
oppnevnt av styret etter fullmakt. Representantene skal sende motefullmaktene fra krets 
og lag til forbundsstyret senest 7 dager for Forbundstinget. 

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

Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
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4 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 bade minipolo og beachpolo na er kommet 
inn. Ved a utvide utvalget med en ekstra vararepresentant, vil da det bli flere personer 8 fordele 
oppgaver pa. 

Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
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5 Forslaget fra Forbundsstyret 

Endring i NSFs Lov §20 f). 

Forbundsstyret onsker 8 presisere hvilke fagutvalg det gjelder, og at det kun gjelder supplering 
av medlemmer som man ikke fikk valgt p8 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. 

Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
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6 Forslag fra Forbundsstyret 

Endring i NSFs Lov §20 m) 

Dagens tekst: 

§ 20 Forbundsstyre 

(2) Forbundsstyret skal: 

m) Avgjore tvister innen norsk svommeidrett. 

Ny tekst: 

m) Behandle saker som nevnt i § 22. 

Begrunnelse: 
Forbundsstyret onsker a presisere hvilke tvister/saker Forbundsstyret kan avgjore, med 
henvisning til gjeldende reglement. 

Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
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7 Forslag fra Forbundsstyret 

Endring i NSFs Lov §22 2). 

NIF anbefaler at alle de personer som er omfattet av NIFs lov § 11-3 (1) ogsa star oppfort i 
denne bestemmelsen. I tillegg bor andre reaksjoner enn § 11-2 bokstav d) vurderes a gjelde for 
utovere. Det er hensiktsmessig a gi en irettesettelse og tap av plassering for utelukkelse. 

Dagens tekst: 

§ 22 Alminnelige disiplinwrforfpyninger, sanksjoner etter kamp- og 
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 

2) Idrettslag som er medlem av NSF samt ansatte og tillitsvalgte tilsluttet medlemmer av 
NSF, kan straffes med 'Doter 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. Utovere 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, utovere og andre naerstaende 
tilsluttet medlemmer av NSF, kan straffes med boter 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, utovere og andre 
n rstaende 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 onsker a folge anbefalingene fra Norges Idrettsforbund. 

Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
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8 Forslaget fra Forbundsstyret 

Forslag: 
Ny § 26 (4) i NSFs 

Forbundsstyret gis fullmakt til a foreta de endringer i forbundets lov som er 
nodvendig for at loven er i samsvar med NIFs lov og lovnormen for szerforbund. 

§ 26 (4) blir ny (5). 

Begrunnelse: 
Able saerforbund plikter a folge NIFs lov og NIFs lovnorm for s rforbund. Nar det vedtas 
endringer i NIFs lov eller lovnorm for s rforbund, ma disse implementeres i Norges 
Svommeforbunds lov. Selv om forbundet er bundet av NIFs lov og lovnormen allerede pa 
vedtakstidspunktet, foretas den den formelle lovendringen pa forbundets ting. Det ordin re 
tinget avholdes normalt lenge etter Idrettstinget. NIFs lov vil ga foran bestemmelser i 
s rforbundets lov dersom s rforbundets lov inneholder bestemmelser i strid med 
bestemmelsene i NIFs lov. Det er derfor hensiktsmessig a sikre at forbundets lov sa raskt som 
mulig er i overensstemmelse med NIFs lov og lovnormen for s rforbund. 

Forbundsstyret foreslar derfor at styret far fullmakt til a foreta de endringer i loven som er 
nodvendige for a sikre at loven til enhver tid er i samsvar med NIFs lov og lovnormen for 
s rforbund. Etter at forbundsstyret har vedtatt lovendringer ma disse i likhet med ordin,mre 
lovendringer sendes til NIF for godkjenning, og dermed sikrer man at endringene begrenser seg 
til det som er nodvendig for a bringe loven i samsvar med NIFs lov og lovnormen for smrforbund. 

Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
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9 Forslag fra Gjovik Svommeklubb og 
Lambertseter Svommeklubb 

Endring av GE 12 

En utenlandsk statsborger som er medlem i norsk idrettslag, har rett til a 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. 
Utover kan fritt konkurrere for sit norske idrettslag igjen umiddelbart etter deltagelsen i 
hjemlandets mesterskap. 

Begrunnelse 
Bakgrunnen for at vi tar kontakt er at en ikke-norsk statsborger som onsker a delta i nasjonale 
mesterskap i sit hjemland. For a kunne gjore dette ma utoveren representere en klubb i sift 
hjemland. Per dags dato, jamfor reglene i GE 12, ma man melde overgang til aktuell utenlandsk 
klubb, noe som setter klare begrensninger for mulighet for deltakelse dersom man ogsa onsker 
representere sin norske klubb. Karantenetiden begrenser dette ytterligere, og aktuelle svommere 
ma slik gjore store prioriteringer og tidvis forsake viktige konkurranser. Vi onsker en endring av 
regelverket som apner opp for representasjon i sift hjemlands nasjonale mesterskap. 

Vedta k: 
Enstemmig vedtatt. 
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10 Forslag fra Forbundsstyret 

Endring av GE 15 

Forbundsstyret i Norges Svommeforbund forest& endringer i GE15. Bakgrunnen for endringene 
er a harmonisere GE15 med NIFs barneidrettsbestemmelser, samt bidra til at alle utovere far 
gode muligheter til a delta pa konkurranser i hver enkelt gren. I tillegg er endringene gjort for a 
tydeliggjore hvilke regler som gjelder for barn vs. voksne i ikke-approberte konkurranser. Eks. er 
en del av Open Water konkurransene ikke-approberte, og de har med mange voksne. Endringene 
er i korthet som folger: 

• Begrepet «stevner» er endret til «konkurranser» for a ha et begrep som favner alle 
grener. 

• Punkt 15.2.1 endret fra «Kretsstevner. Lokale stevner» til «Regionale konkurranser». 
Dette gjor at aldersgrensen pa 9 ar for regionale konkurranser samsvarer med NIFs 
barneidrettsbestemmelser. Man far ogsa en bedre progresjon ift. lokalt, regionalt, 
nasjonalt. 

• Punkt 15.3 har fatt ny struktur som na omhandler begrensinger ift deltakelse, startavgift, 
resultater og premiering. 

• Deltakelse: Lokale konkurranser fra 6 ar og regionale fra 9 ar. Dette folger NIFs 
bestemmelser. 

• Startavgift: For utovere i alderen 6-10 ar skal det kun kreves en startkontingent 
uavhengig av antall starter/ovelser. Dette folger NIFs bestemmelser. 

• Resultater: Retningslinjer for resultatlister er uforandret ift nav rende 15.3.c, men 
det er i tillegg konkretisert hva som gjelder for utovere i alderen 6-8 ar. 

• Premiering: Alle utovere i alderen 6-12 ar skal ha deltakerpremie dersom det er 
premiering. Dette folger NIFs bestemmelser. 

Kommentar til regioninndeling for swimming, stup, synkron, vannpolo oq Open water: 
Regioninndelingen for svomming og Open water folger samme fylkesinndeling som er for dagens 
LAMO-modell. 

Regioninndelingen for stup, synkron og vannpolo folger vedtak fastsatt av Forbundsstyret 
02.09.16. 

Utovere innen stup, synkron og vannpolo foreslas a kunne konkurrere i egen region samt 
nabokrets utenfor egen region nar de er 9 og 10 ar. Bakgrunnen for dette era gi utoverne 
mulighet til a delta pa konkurranser i sin gren, samtidig som man ogsa gir avgrensninger i 
reisevei. 
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GE 15 Krav til alder for deltakelse i konkurranser 

15.1 Konkurransene deles i folgende hovedgrupper: 

1. Approberte konkurranser 

2. Ikke-approberte konkurranser 

15.2 Approberte konkurranser skal sta pa NSFs terminliste og skal awikles i henhold til NSFs 
lover og regler. 

Approberte konkurranser omfatter: 

1. Regionale konkurranser. Aldersgrense 9 är og eldre 

a) 9- og 10-ars klassen i approberte konkurranser kan sta oppfort i resultatlisten, 
men listen skal v re sortert alfabetisk. Det skal v re lik premie til alle deltagerne. 

b) 9- og 10-aringene skal betale en startavgift og motta en premie uavhengig av 
antall starter, 

c) 9- og 10-aringene kan delta pa stafetter pa lik linje med andre deltagere. 

2. Nasjonale konkurranser. Aldersgrense 11 ar og eldre. 

3. Nasjonale konkurranser med internasjonal deltakelse. Aldersgrense 11 ar og eldre. 

a) Fra det aret de fyller 11 ar kan man delta i apne konkurranser uten 
kvalifikasjonskrav i Norge, Norden og Barentsregionen. 

4. Internasjonale konkurranser som star pa den internasjonale terminlisten etter soknad 
fra NSF. Aldersgrense 13 ar og eldre. 

5. Landsdelsarsklassemonstring swimming. Aldersgrense 11-16 ar. 

6. Tripp-trapp Landsfinalen 11-16 ar 

7. Arsklassemesterskap svomming. Aldersgrense 13-16 ar. 

8. Mesterskap. Aldersgrense 13 ar og eldre. Ref. aysnitt IV Mesterskapsbestemmelser 

15.3 Ikke-approberte konkurranser kan arrangeres av lagene etter behov nar svommekretsen 
holdes underrettet. 

Ikke-approberte konkurranser er rekrutterings- og treningskonkurranser. Resultater 
oppnadd i slike konkurranser, kan ikke benyttes som kvalifisering til konkurranser med 
kvalifiseringskrav eller godkjennes som rekorder. 

Begrensninger: 

a) Deltakelse: 

Utovere kan delta i lokale konkurranser fra det aret de fyller 6 ar, forst og 

fremst i egen klubb. 
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Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det 

aret de fyller 9 ar. 

b) Startavgift: 

Hvis det kreves startkontingent skal utovere i alderen 6 til 10 ar betale en 

avgift uavhengig av antall starter. 

c) Resultater: 

9- og 10-arsklassen kan sta oppfort i resultatlisten, men listen skal v re 

sortert alfabetisk. Det skal ikke benyttes resultatlister for utovere 6 til 8 ar, 

men det kan settes opp en deltakerliste. 

e) Premiering: 

Dersom det er premiering skal alle utovere i alderen 6 til 12 ar ha 

deltakerpremie. 

Folgende hadde rIL et: 
Doris Norbye, Karasjok Svornmeklubb 
Jan Kjensli, NSF administrasjon 

Vedtak. 
Enstemmg wedtatt. 
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Forslag fra Vannpoloutvalget 

Endring av GE 32.3. 
Onsker a fa med beachpolo. 

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

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

Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
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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 pa 1 lag. Tittel Norsk Mester kan kun nyttes nar det 
deltar minst 5 klubber. Spilleplan settes opp av Vannpoloutvalget som fastsetter de n rmere 
regler for awiklingen. 

Ny tekst: 
Norsk mesterskap i vannpolo eller beachpolo spilles som cupmesterskap henholdsvis for senior og 
junior. Til mesterskapene kan klubbene melde pa flere lag, under forutsetning av at ingen spillere 
kan delta pa mer enn et lag. Tittel Norsk Mester kan kun nyttes nar det deltar minst fire klubber, 
og minimum fern lag. Spilleplan settes opp av Vannpoloutvalget som fastsetter de n rmere 
regler for awiklingen. 

Begrunnelse: 
Fra for har det kun kan yeert lov a stille et lag fra hoer klubb og det ma ha vaert fern ulike klubber 
som stiller. Med Jenne lovendringen vil det mest sannsynlig bli flere deltakende lag i NM. 

Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
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13 Forslag fra Dommerutvalget 

Endring i generelle regler for swimmeidrettene —GE 47-49. 

Det er i innevaerende tingperiode etablert en praksis vedrorende utdanning og kvalitetssikring av nye 
dommere i swimming. Det er blant annet opprettet et eget overdommerkurs, samt at starterkurset har 
"sat seg", og starterkurset arrangeres flere steder i landet. Fora sikre en lik gjennomforing av utdanningen 
p5 Iandsbasis, samt gjore rutiner og praksis vedr dommerutdanning mer forutsigbar for kiubbene, sa er det 
viktig at allerede etablert praksis blir formalisert i GE 47-49. 

Ny tekst markert med rod skrift 

Kapittel V — Autorisasjon av dommere 

GE 47 Krav 

47.1 Fora bli autorisert som dommer ma vedkommende: 

1. Vre medlem av idrettslag tilsluttet NSF. 

2. OppnAdd folgende alder: 

a. Kretsdommer 14 Sr 

b. Forbundsdommer og starter 18 Sr 

3. Gjennomg5tt kurs, og for kretsdommere best5 teoretisk prove, etter retningslinjer fra 
NSF. 

4. Ha fullfort folgende praksis: 

Gjcnn mgStt to rctisk prove g f r 

a. Kretsdommere skal dcssutcn  funger som dommeraspirant ved stevner under 
kontroll av autorisasjonsmyndighet eller autorisert dommer etter na2rmere 
retningslinjer. 

b. Startere (i svomming) mS v re autorisert kretsdommer. 
c. Forbundsdommere skal ha fungert som kretsdommer i minimum 2 Sr. 

GE 48 Autorisasjon 

48.1 NSF autoriserer dommerinstruktorene. 

48.2 NSF autoriserer overdommere etter innstilling fra dommerinstruktOrene. 

48.3 NSF autoriserer startere etter innstilling fra dommerinstruktorene. 

48.4 NSF autoriserer forbundsdommere etter innstilling fra dommerinstruktorene. 

48.5 NSF autoriserer kretsdommere etter innstilling fra dommerinstruktorene. Den praktiske oppgaven 
kan delegeres til kretsene etter n rmere retningslinjer fastsatt av NSF. 

Autorisasjon gjelder gruppevis for: 

1. Svomming 
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2. Stup 

3. Vannpolo 

4. Synkronsvonnming 

Open Water 

/18 / En dommers autorisasjon gjelder for 2 5r. Autorisasjonen kan tilbakekalles av NSF dersom 
dommeren viser seg uskikket til sitt very. Vedkommende kan forlange 5 bli underkastet ny prove, 
hvoretter autorisasjon eventuelt kan meddeles. 

48.8 Fora f5 fornyet sin autorisasjon ma dommeren ha fungert som dommer4 ved minst 5 stevner i 
lopet av 2 ars perioden. 
,_;cparatc stcvncr. 

GE 49 Overdommer 

49.1 S rlig dyktige forbundsdommere kan av dommerinstruktorene godkjennes som overdommer. 

49.2 Folgende krav gjelder swrskilt for overdommere: 

a. Dommeren ma ha \men forbundsdommer i minimum 2 ar. 

b. Dommeren ma fullfore kurs etter naermere retningslinjer gitt av NSF. 

c. Dommeren m5 gjennomfore praksis etter nwrmere retningslinjer gitt av NSF. 

Fr lgende hadde ordet: 
Alice C. Boyd, NSF Dommerutvalg 

Vedtak: 
Vedtatt mot 2 stemmer. 
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14 Forslag fra SK Speed 

Forslag til svommetinget 2019 fra SK Speed. Endringer i SV1, SV7, SV9 og SV10. 

Sportsklubbens Speed svommegruppa fremmer med dette igjen forsiag om endringer i 
reglene for svomming, SV1 A, B, H, I, J, SV7, SV9 og SV10. I mange ar har NSF 
unnlatt a folge opp oppdateringer i FINAs regeiverk og impiementere disse i det 
norske regelverket. Forslaget tar sikte pa a bringe de norske reglene i 
overensstemmelse med FINA- reglene. Forslaget ble forste gang fremmet for 
svommetinget i 2016, men ble da besiuttet oversendt lovutvalget. Lovutvalget har ikke 
svart pa senere purringer om hva som er skjedd med forsiaget, og det fremmes derfor 
igjen for tinget. Regelendringene gjelder bruken av automatisk tidtakerutstyr, tidtakere 
og fastsetting av rekkefolge og tid. 

Svommereglene for tidtaking og piasseringer i konkurranse er til deis utdaterte, 
motstridende og awikende fra FINAs regier. De er til deis mer tungvinne 
gjennomfore enn hva FINA forlanger seiv i verdensmesterskap og OL. Ingen andre 
land har lenger regier som de norske. 

I de aktuelle forsiag er ogsa betegnelser gjort kjonnsnoytrale (f. eks. silk at tittelen 
(«overdommer») benyttes i stedet for «han»). Vi oppfordrer igjen lovutvalget til a gjore 
en tiisvarende revisjon av alle forbundets regier. 

Vi vii ogsa igjen oppfordre lovutvalget til a fremme forsiag om en oppdatert lovstruktur, 
silk at den er mer i trad med FINAs struktur. De norske svornmereglene er et 
sammensurium av nummer, bokstaver, undernummer og kulepunkter. Det er mer 
hensiktsmessig a ha et ensartet nummereringssystem. Herv rende forsiag legger opp 
til dette for de kapitier som er berort. 

Forslaget innehoider tre hoveddeler. Del 1 viser den foreslatte 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 utgar er markert med overstryking. Denne 
delen er ment a gjore det lettere a orientere seg hva gjelder innholdet i 
endringsforslagene. Del 3 innehoider merknader til de enkeite bestemmelser. 

Del 1. Forslag til ny lovtekst 

SV 1 A andre ledd skal lyde: 

Ved mesterskap skal det v re fullt oppsett i samsvar med listen nedenfor: 

1. Overdommer 2 
Starter 2 
Tidtagersjef 1 
Vendedommersjef 2 
Vendedommere 1 i hver bane pa start- og vendesiden 
Teknikkdommere 2 

2. Nar automatisk tidtakerutstyr ikke benyttes, erstattes slikt utstyr av en tidtakersjef, 
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en (1) tidtaker pr. bane og en (1) ekstra tidtaker. 

3. En maldommersjef og maldommere kan benyttes nar automatisk tidtakerutstyr 
og/eller digitale klokker ikke benyttes. 

SV 1 B nr. 3 skal lyde: 

3. Nar det benyttes maldommere uten bruk av tre (3) digitate klokker, skal overdommer, 
om nalvendig, fastsette plasseringene. Resultater fra etektronisk tidtagningsutstyr, hvis 
slikt er tilgjengelig og er benyttet, skal hensyntas stik som nevnt i SV 7. 

SV 1 H skal lyde: 

H. Tidtakersjef 

1. Tidtakersjefen skal fordele tidtakerne pa de enkette 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 a erstatte en tidtaker hvis 
klokke ikke starter eller hvis den stopper under lopet, eller som av en eller annen grunn 
ikke er i stand til a ta tiden. Nar det benyttes digitale klokker bestemmes resultat og 
plassering av registrert tid. 

2. Hvis kun en (1) tidtaker er tilgjengelig for hver bane, ma 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 sage for at de manuelle tider registreres, 
og om nalvendig inspisere klokkene. 

4. Tidtagersjefen skal registrere eller kontrollere de offisielle resultatene for hver bane. 
5. Tidtakere 

5.1 Hver tidtaker skal ta tiden pa svornmeren i den bane som tidtakeren er tildelt i 
henhold til SV7. Klokkene skal vimre kontrollerte og godkjente. 

52 Hver tidtaker skal starte sin klokke ved startsignatet og skal stoppe den nar 
svornmeren i tidtakerens bane aysluttet lopet. Tidtakerne kan bli instruert av 
tidtakersjefen om a registrere mellomtider i ovelser som er lengre enn 100 meter. 

53 Umiddelbart etter hvert heat skal tidtakerne i hver bane registrere tidene fra sine 
klokker og formidle resultatene til tidtakersjefen, og pa forespasel fremvise sine 
klokker for inspeksjon. Klokkene skal nullstilles nar overdommeren blaser de korte 
signalene som innleder neste start. 

54 Med mindre det benyttes et videobackupsystem, kan det v re nalvendig a benytte 
et fullt sett tidtakere selv nar et automatisk tidtakersystem anvendes. 

SV 1 I og 3 skal lyde: 

I. Maldommersjef (hvis nedvendig) 

1. Maldommersjefen skal fastsette hver maldommers posisjon og plassering 
2. Etter et heat skal maldommersjefen motta utfylt maldommerkort fra hver maldommer 

og fastsette resultat og plassering og meddele disse til overdommeren. 
3. Nar automatisk tidtakerutstyr blir brukt for a avgjore malgang, skal maldommersjefen 

etter hvert heat rapportere rekkefolgen for malgang slik det er registrert av 
tidtakerutstyret. 

J. Maldommere (hvis nalvendig) 
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1. Maldommerne skal ha plass pa hevete standplasser pa linje med mallinjen hvor de til 
enhver tid har klar utsikt til banen og mallinjen, med mindre de betjener en automatisk 
registreringsenhet i sine respektive tildelte baner ved a trykke pa en trykk-knapp ved 
ayslutning av heatet. 

2. Etter hver ovelse skal maldommerne fastsette og rapportere svommernes plassering i 
overensstemmelse med oppdraget som er gift dem. Maldommere, annet enn trykk-
knappoperatorer, skal ikke fungere som tidtakere i samme ovelse. 

SV 7 skal lyde: 

SV 7 Tidtaking 

7.1 Betjeningen av automatisert tidtakingsanlegg skal vaere under oppsyn av en oppnevnt 
tidtakersjef. Tider registrert ved bruk av automatisert tidtakerutstyr skal brukes til a 
fastsla vinner, alle plasseringer og gyldige tider for alle baner. Plasseringer og tider 
fastsatt pa denne maten har presedens over tider registrert av tidtakere. I tilfelle 
sammenbrudd i det automatiserte tidtakerutstyret, eller ved klar indikasjon pa at det 
har v. rt feil ved utstyret eller at en svommer har unnlatt a aktivere utstyret, skal tider 
tat av tidtakere v. re de offisielle for berorte baner (se SV10). 

72 Nar automatisert tidtakeranlegg er i bruk skal resultatene registreres ned til 1/100 
sekund. Nar tidtaking til 1/1000 sekund er tilgjengelig skal den tredje desimal ikke 
registreres eller benyttes for a fastsette plassering. I tilfelle like tider skal alle svommere 
som har registrert samme tid pa 1/100 gis samme plassering. Tider pa resultattavler 
skal bare vise tider ned til 1/100 sekund. 

7.3 Alt tidtakerutstyr som termineres av en funksjon r skal betraktes som en klokke. Slik 
manuell tid tas av tidtakere utpekt i trad med SV1 H. Klokketider skal registreres til 
1/100 sekund. Nar det ikke benyttes automatisert tidtaking skal den offisielle tiden 
fa stsettes s I i k: 
7.3.1 Klokker som er startet automatisk med startsignalet skal ha presidens foran 

klokker som bade startes og stoppes manuelt. 
7.3.2 Foreligger tid fra en klokke er det denne som gjelder 
7.3.3 Er tiden tett 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 pa alle tre klokker forskjellige, er det den mellomste 
tiden som gjelder. 

74 Blir en swimmer diskvalifisert under eller etter en ovelse, skal diskvalifikasjonen 
registreres i resultatlisten, men uten at tid eller plassering registreres eller annonseres. 

75 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 forste etappe registreres og 
oppgis i resultatlisten. 

SV 9 oppheves. 

SV 10 skal lyde: 
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SW a) aatemaUsk dairimMg 

10.1 Nar det i konkurranse benyttes automatisk utstyr for domming og tidtaking i trad med 
FINAs regelverk (se FR 4), skal de plasseringer og tider som dette utstyret gir, samt 
stafettvekslinger bedornt av slikt utstyr, ga foran tidtakerregistreringer. 

10.2 Nar det automatiske utstyret ikke registrer tid og/eller plassering for en eller flere 
svommere 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 rekkefolge pa folgende mate: 

1023.1 En swimmer som har fat automatisk tid og plassering, skal beholde sin 
relative plass i forhold til de andre svommere med offisiell tid og 
plassering i heatet. 

102.32 En swimmer som ikke har en automatisk plassering, men som har en 
automatisk tid, far fastsatt sin relative plassering gjennom 
sammenlikning av svommerens automatiske tid med den automatiske 
tiden for de andre svornmerne. 

10233 En swimmer som verken har automatisk tid eller plassering, skal fa 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 svommere som har tid fra det automatiske utstyret skal fa denne tid. 
10.3.2 Alle svommere som ikke har tid fra det automatiske utstyret skal fa tiden fra 

det semi-automatiske utstyret eller de tre digitale klokkene. 

10.4 Den relative rekkefolge for flere heat i en ovelse fastsettes slik: 
10.4.1 Den relative rekkefolge for alle svommere fastsettes ved a sammenlikne deres 

offisielle tid. 
10.4.2 Hvis en svommer har en offisiell tid som er lik den offisielle tiden til en eller flere 

andre svommere i ()Nielsen, skal alle deltakere som har samme tid fa samme 
plass i ovelsen. 
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Del 2. Gjeldende Iovtekst med foreslatte endringer 

Lovtekst som utgar er markert med overstryking. Tillegg i lovteksten er satt i kursiv. 

SV 1 Dommere og funksjonaerer 

A. Dom merbehov 
For alle approberte stevner skal det oppnevnes minimum 12 dommere. Ved oppmote av 
f rre dommere kan overdommer unntaksvis vurdere om stevnet allikevel kan 
gjennomfores som approbert. 

Ved mesterskap skal det vaere fullt oppsett i samsvar med listen nedenfor: 

1. Overdommer 2 
Starter 2 
Tidtagersjef 1 
Maldommcrsjcf 1 
Maldommerc, 2 

Vendedommersjef 2 
Vendedommere 1 i hver bane pa start- og 
vendesiden Teknikkdommere 2 

2. tar automatisk tidtakerutstyr ikke benyttes, erstattes slikt utstyr av en tidtakersjef, en 
(1) tidtaker pr. bane og en (1) ekstra tidtaker. 

3. En maldommersjef og maldommere kan benyttes nar automatisk tidtakerutstyr og/eller 
digitate klokker ikke benyttes. 

B. Overdommer 

1. Overdommer skal ha full kontroll og myndighet over alle funksjona✓rer, godkjenne 
deres tilvising og instruere dem om alle spesielle forhold og regler som gjelder for 
konkurransen. Han skal handheve alle regler og avgjorelser som er vedtatt av FINA og 
avgjore alle sporsmal angaende awiklingen av stevnet, den enkelte ovelse eller 
konkurranse nar den endelige avgjorelse av disse ikke pa annen mate dekkes av 
reglene. 

2. Overdommer kan gripe inn i konkurransen pa et hvilket som heist trinn for a sikre at 
FINA's og NSF's regler blir overholdt og skal avgjbre alle protester som angar den 
pagaende konkurranse. 

3. Nar det benyttesmaldommerens avgjofc[sc og dc notcrtc tidcr ikkc stcmmcr ovcrcns 
uten bruk av tre (3) digitate klokker, skal overdommer, om nodvendig, fastsette 
plasseringene. Resultater notcrt fra elektronisk tidtagningsutstyr, hvis slikt er 
tilgjengelig og er 1 bruk benyttet, skal bchandlcs hensyntas slik som nevnt i pit SV 
7, A 2. 

4. Overdommer skal 'lase at alle funksjon rer som er nodvendige for awiklingen av de 
enkelte bvelser eller konkurranser er pa plass. Han kan oppnevne stedfortreder for 
enhverfunksjon r som er frav rende, som ikke kan tjenestegjore eller som ikke gjor 
fyiiest for seg. 

5. Ved start skal overdommer varsle deltagerne med en serie korte floytestot for at de 
skal to seg av alt toy unntatt badedrakten. Deretter skal han gi et langt floytesignal for 
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at de skal ga pa startpallen, eller ved ryggsvomming og medley lagsvomming at de 
oyeblikkelig skal ga i vannet. Nok et langt floytesignal skal benyttes i ryggsvomming 
og i medley lagsvomming for at svommerne straks skal innta startposisjon. Nar alle 
deltagere, dommere og funksjon rer er klare, skal overdommer signalisere med en 
utstrakt hand til starteren at svommerne er under hans kontroll. 

6. Overdommer skal diskvalifisere enhver deltager for overtredelse av 
konkurransereglene pa grunniag av egen iakttakelse eller rapport fra andre 
autoriserte dommere. 

H. Tidtakersjef 

1. Tidtakersjefen skal fordele tidtakerne pa 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 utpckc to (2) tidtakere i tillegg. Begge skal instrueres om a erstatte 
en tidtaker hvis klokke ikke starter eller hvis den stopper under lopet, eller som av en 
eller annen grunn ikke er i stand til a ta tiden. Nar det benyttes digitate klokker 
bestemmes resultat og plassering av registrert tid. 

2 Hvis kun en (1) tidtaker er tllgjengeltg for hver bane, ma det oppnevnes en ekstra 
tidtaker i trifelle funksjonsfell ved en klokke. Tidtakersjefen skal i tillegg alltid 
registrere tiden for vinneren av hvert heat. 
Ved bruk av manuelle tider skal tidtakersjefen Gamic inn startkort fra hvcr tidtakcr hvor
tidcn cr notcrt surge for at de manuelle tider registreres, og om noclvendig inspisere 
klokkene, clIcr han lcscr av klokkcnc og notcrcr tidcn sclv. 

34. Tidtagersjefen er ansvarlig for a skal registrere eller kontrollere de offisielle resultatene 
for hver bane fra det elektroniske utstyret eller de manuelle tider og plasseringer i hver 
ovelse. 

5. Tidtakere 
5.1 Hver tidtaker skal ta tiden pa svommeren i den bane som tidtakeren er tlldelt henhold 

til SV7. Klokkene skal vxre kontrollerte og godkjente. 
5.2 Hver tidtaker skal starte sin klokke ved startsignalet og skal stoppe den nal- svommeren 
i tidtakerens bane aysluttet Wet. Tidtakeme kan bli instruert av tidtakersjefen om a 
registrere mellomtider ovelser 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 pa foresporsel fremvise sine 
klokker for inspeksjon. Klokkene skal nullstilles nar overdommeren blaser de korte 
signalene som innleder neste start. 

5.4 Med mindre det benyttes et videobackupsystem, kan det vxre nodvendig a benytte 
et fullt sett tidtakere se/v nar et automatisk tidtakersystem anvendes. 

I. Maldommersjef (hvis nodvendig) 

1. Maldommersjefen skal ertarisere-nialderamer-nes-aflaeiei fastsette hver maldommers 
posisjon og plassering 

2. Han skal motta utfylt maldommcrkort fra maidera-mer-ne—eg—saniardfle—elisse—fof 
rcsultatct mcddcics ovcrdommcrcn. Etter et heat skal maldommersjefen motta utfylt 
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maldommerkort fra hver maldommer og fastsette resultat og plassering og meddele 
disse til overdommeren. 

3. 
rapportcrc m8Idommcmcs resultat til overdommcr. Nar automatisk tidtakerutstyr blir 
brukt for a avgjore malgang, skal maldommersjefen etter hvert heat rapportere 
rekkefolgen for malgang slik det er registrert av tidtakerutstyret. 

J. Maldommere (hvis nodvendig) 

1. Maldommerne skal ha plass pa hevete standplasser pa linje med mallinjen hvor de i alle 
ovelscr og til enhver tid har kiar utsikt til banen og mallinjen, med mindre de betjener 
en automatisk registreringsenhet i sine respektive &Vette baner ved a ttykke pa en 
ttykk-knapp ved ayslutning av heatet. Dc skal avgjorc og rapportcrc dcltakcrncs 
plassering etter hvcr ovelGc overcnsstemmendc mcd dct oppdrag hvcr dommer har
fatt. Dc skal tjencstcgjorc som vcndcdommcrc hvis s8 bcstcmmcs og ovcrvakc 
vcksling fra m8Isiden i lagsvomming. 

2 Etter hver ovelse skal maldommeme fastsette og rapportere svommemes plassering 
i overensstemmelse med oppdraget som er gitt dem. Illaldommere, annet enn ttykk-
knappoperatorer, skal ikke fungere som tidtakere samme ovelse. 

SV 7 Tidtaking 

eg-geekent-av-NSF-. 
Nar-elet-laenytt-es-geekent dommc og tidtakingsutstyr skal clett-e-betlehes-av-oppnevete 

Rcsultatcnc og tidcnc som blir fastsatt p5 dcnnc mac skal g8 foran avgjorclscr truffct 
av maldommcrc og tidtakcrc. Hvis utstyrct gar i stykkcr cllcr dct skullc forckommc
mckaniskc fcil cllcr cn 
maldommerc og tidtakcrc gjcldc. 

71 Betjeningen av automatisert tidtak/ngsanlegg skal vxre under oppsyn av en oppnevnt 
tidtakersjef. Tider registrert ved bruk av automatisert tidtakerutstyr skal brukes til a 
fastsla vinner, alle plasseringer og gyldige tider for alle baner. Plasseringer og tider 
fastsatt pa denne maten har presedens over tider registrert av tidtakere. I tllfelle 
sammenbrudd / det automatiserte tidtakerutstyret, eller ved klar indikasjon pa at det 
har vxtt fell ved utstyret eller at en svommer har unnlatt a aktivere utstyret, skal 
tider tact av tidtakere vxre de offisielle for berotte baner (se SV10). 

2. N5r dct brukcs cicktronisk utstyr som tar tidcn mcd cn noyaktighct av 1/100 sckund, 
skal rcsultatct offentliggjorcs som dct cr rcgistrcrt. N5r dct brukcs tidtaking ncd til 
1/1000 sckund, skal dcn trcdjc dcsimal ikkc notcrcs cllcr brukcs til 8 fastscttc 
rckkcfolgcn. Ved Ilk tid, skal allc dcltakcrc som har fat notcrt sammc tid p8 1/100 
sckund gis sammc plassering. 

72 Ni-a automatisert tidtakeranlegg er i bruk skal resultatene registreres ned til 1/100 
sekund. IV& tidtaking til 1/1000 sekund er tilgjengelig skal den tredje desimal ikke 
registreres eller benyttes for a fastsette plassering. I tilfelle like tider skal alle 
svommere som har registrert samme tid pa 1/100 gis samme plassering. Tider pa 
resultattavler skal bare vise tider ned til 1/100 sekund. 
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73 Alt tidtakerutstyr som termineres av en funksjonr skal betraktes som en klokke. Slik 
manuell tid tas av tidtakere utpekt i frac/ med SV1 H. Klokketider skal registreres til 
1/100 sekund. Nar det ikke benyttes automatisert tidtaking skal den offisielle tiden 
fastsettes silk: 

C. Tidcr og piasscringcr fastscttcs silk n5r dct bcnyttcs manucll tidtaking: 

7.3.1 Klokker som er startet automatisk med startsignalet skal ha presidens foran 
klokker som bade startes og stoppes manuelt. 
7.3.2 Foreligger tid fra en klokke er det denne som gjelder 
7.3.3 Er tiden tatt med to klokker er det gjennomsnittstiden som gjelder 
1. Hvis to av trc klokkcr har sammc tid 
dcn offisiclIc 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 dct cr uovcrcnsstcmmcisc mcllom alfc tre-Idokkenc, skal dcn mcllomstc 

. Er tidene registrett pa alle tre klokker forskjellige, 
er det den mellomste tiden som gjelder, 

kcrnc har notcrt ikkc stemmer mcd m5Idommercns avgjorciscr,
og dcn dcitakcr som cr domt-som nr. to har fat best tid, skal dc bcggc to f5 cn bcrcgnet

ovrundcs til to dcsimaicr cttcr vaniigc avrundingsrcglcr. Sammc prinsipp skal anvcnd 
for allc piasscringcnc. 

rckkcfolgcn. 

7.4 Blir en svornmer diskvalifisert under eller etter en ovelse, skal diskvaiifikasjonen 
registreres i resuitatlisten, men det skal ikkc oppgis vcrkcn tid eller piasscring uten 
at tid eller plassering registreres eller annonseres. Rcsuitatct skal hcllcr ikkc opplyscs 
av speaker. 

7.5 Ved diskvalifikasjon i en stafett, skal gyldi:ge mellomtider frem til diskvalifikasjonen 
registreres i de offisielle resultater. 

7.6 Nar dct bcnyttcs cicktronisk tidtaking i lagsvomming, I stafetterskal alle mcllomtidcr 
50- og 100-meter mellomtider for forste etappe registreres og oppgis i resuitatlisten. 
Vcd diskvalifikasjon i legsvomming, skal allc offisiclIc ctappctidcr fram til 
diskvaiifikasjoncn oppgis. 

CV 9 Automatisk utstyr for damming 

Et hclautomatisk utstyr cr et som vii fastscttc cn swimmers relative piasscring og dcn tid 
na-n-har-b-rukt i en ovelsc. Utstyrct m-8 ku-nn-c sk-iHe flied en noyaktighet ncd til 1/1000 
sekund. Ikkc noe av utstyret m8 virke forstyrrende inn p5 svommercns start, vending 
dlcr funksjoncn til ovcrlopssystcmct. 
Utstyr-et-sk-a-l-vaorc godkjcnt av NSF. 

SV 10 Automatisk downing 

N5r dct benyttes automatisk utstyr for damming og tidtaking som cr godkjcnt av NSF, 
skal dc plan cringcr og tidcr som dcttc utstyrct gir, g5 foran avgj~rclscr tatt av
dommcrc og tidtakcrc. 
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10.1 Nar det i konkurranse benyttes automatisk utstyr for damming og tidtaking /tract med 
FINAs regelverk (se FR 4), skal de plasseringer og tider som dette utstyret gir, samt 
stafettvekslinger bedomt av slikt utstyr, ga foran tidtakerregistreringer. 

-11-N5r dct automatiskc utstyrct rcgistrcrcr plass og tid for hvcr dcltakcr i ct heat, skal 

1. Rcgistrcrc tidcr og plasGcringcr fra dct automatiskc utstyrct. 

3. Fullforc sammcnlikning og rangcring av dc automatiskc tidcr og plasscringcr som skal 
vmrc dc offisielle. 

102 Nal- det automatiske utstyret ikke registrer tid og/eller plassering for en eller flere 
dcltakcrc svommere 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 rekkefolge pa folgende mate: 

10.2.3.1 En dcltakcr svommer som har fatt bade automatisk tid og plassering, 
skal beholde sin relative plass i forhold til de andre dcltakcrc  svommere 
med offisiell tid og plassering i heatet. 

10.2.3.2 En svommer som ikke har en automatisk plassering, men som har en 
automatisk tid, far fastsatt sin relative plassering gjennom 
sammenlikning av svommerens automatiske tid med den automatiske 
tiden for de andre svommeme. 

10.2.3.3 En dcltakcr svommer som verken har automatisk tid eller plassering, 
skal fa sin relative plass 
ovgjorcIsc. Dcn relative rckkefolge for deltakerc Fried automatisk 
plasscring cllcr tid kan ikkc cndrcs. fastsatt av det semi-automatiske 
utstyret eller av tre digitate klokker. 

103 Den offisielle tid fastsettes slik: 
10.3.1 Alle dcltakcrc svommere som har tid fra det automatiske utstyret skal fa denne 
tid. 
10.3.2 Alle dcltakcrc svommere som ikke har tid fra det automatiske utstyret skal fa 

den tiden fra det semi-automatiske utstyret eller de tre digitate 
k/okkene.manuclIctiden, safrcmt dct ikkc cr nocn uovercnastemmcIsc mcllom 
tid og offisicll plasscring. 

3. 
skal den offisielle tiden vmrc dcn sammc som for de-deltakere-Seffi 

bcrorcs av uovcrcnsstcmmclscn. Dcttc skal avmcrkcs i rcsultatlistcn mcd ordcnc: 
"Dant cttcr". 

104 Den relative rekkefolge for flere heat i en ovelse fastsettes slik: 
10.4.1 Den relative rekkefolge for alle dcltakcrc svommere flnncs fastsettes ved 

sammenlikne deres offisielle tid. 
10.4.2 Hvis en dcltakcr svommer har en offisiell tid som er lik den offisielle tiden til 

en eller flere andre dcltakcrc svommere i ovelsen, skal alle deltakere som har 
samme tid fa samme plass i ovelsen. 
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Del 3. Merknader til de enkelte bestemmelser 

SV 1 Dommere og funksjonaerer 

A. Domerbehov 
Andre ledd 

Nr. 1 
Maldommersjef og maldommere fjernes som obligatoriske funksjoner i mesterskap. Dette 
er i tad med FINA-regelverket (SW 1.2) og andre lands regler (f. eks. Sverige (Avsnitt C 
401.2.1)). Med automatisert og digitalisert tidtaking og malregistrering, kan maldommere 
ofte settes til mer nyttige funksjoner; saerlig nar det er knapphet pa dommere. Endringen 
medforer ikke et forbud mot maldommere, men en mulighet for mer rasjonell bruk. 
Dagens SV1 A andre ledd gjelder «mesterskap», og det er vanskelig a tenke seg 
«mesterskap» gjennomfort uten at det benyttes automatisktidtaking. Eksistensen av denne 
bestemmelsen synes imidlertid a nnedfore at overdommere ikke Alger a gjennomfore 
ordin re stevner uten «maldommere», selv ved automatisk tidtaking. 

N 
Nr.r3 

Regelverket apner for bruk av maldommere nar det ikke benyttes automatisert tidtaking 
(se SW 1.2.3). 

r2 

2 Tilsvarer SW 1.2.2 og tilsier at nar 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 gjennomfores uten automatisktidtakerutstyr. 

B. Overdommer 
3. 

Bestemmelsen er brakt i overensstemmelse med FINA-reglene (SW 2.1.3). Endringen inneb rer 
at regelen bare gjelder nar det benyttes maldommere. Videre presiserer regelen na at 
maldommeravgjorelser star 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. ogsa i svenskenes 402.8.1) gjores det klart at sa lenge digitale klokker er brukt, 
er det disse som bestemmer bade tid og plassering. I det gjeldende norske regelverk er det 
uklart hvilken rolle maldommerobservasjoner spiller i forhold til automatiske tider og 
klokketider. Denne uklarhet sokes 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 pa manuelle kiokker sendes i dag 
3 ogsa eiektronisk eller tradlost til tidtakersjefen slik at startkort ikke nodvendigvis benyttes 

tenger). Formuleringen ansees a v re i tract 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 ma skje via startkort. 

Nr. 4 
Tilsvarer dagens nr. 3 med endringer for a bringe ordlyden mer i tad 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 a finne i SW 2.8 (og de svenske 
402.9), og bor ogsa inntas i de norske regler, I SV1 i det norske regeiverket er imidlertid kun 
autoriserte dommere omtalt, og ikke andre funksjon2eroppgaver. (Seiv om SV 1 har titteien 
«Dommere og funksjonaerer».) Lovutvalget bor vurdere om den foreslatte bestemmelse i 
H5 bor flyttes til et eget hovedpunkt under SV1 og om ogsa andre funksjoner enn dommere 

bor omtales der (silk det gjores i FINA-reglene).1

Maldommersjef (hvis nodvendig) 
Ordlyden er brakt i samsvar med FINA-reglene (SW 2.10). Som i FINA-reglene fremkommer 
det av bestemmeisen at maldommersjef kun benyttes hvis det er nodvendig (dvs. at 
funksjonen kan benyttes hvis det ikke brukes automatisk tidtakerutstyr eller 3 digitate 
kiokker). 

J. Maldommere (hvis nodvendig) 
Ordlyden er brakt i samsvar med FINA-reglene (SW 2.11). Som i FINA-reglene fremkommer 
det av bestemmeisen at maldommere kun benyttes hvis det er nodvendig (dvs. at funksjonen 
kan benyttes hvis det ikke brukes automatisk tidtakerutstyr eller 3 digitate kiokker). Som 
det fremkommer av FINA-regeiverket kan maldommere betjene en knapp for hver bane og 
derigjennom registrere nnalgang. Denne oppgaven utoves i Norge som regel av «tidtakere», 
noe som inneb rer at maldommerfunksjonen normait er ivaretatt pa en bedre mate enn 
ved maldommere som star pa siden av mallinjen. Det er for ovrig ikke riktig at FINA (eller 
andre organer) krever videodomming hvis maldommere ikke benyttes. Videodomming er 
kun pabudt i verdensmesterskap og olympiade. LEN krever ogsa videodomming i 
europamesterskap. 

SV7 Tidtaking 

Det tas sikte pa a bringe regeiverket i trad med FINAs regler i SW 11. 
Dagens SV7 er en sammenbianding av FINAs SW 11 og SW 13 (samtidig som vi ogsa har 
SW 13 i SV 10). Herv rende lovforslag tar sikte pa a rydde opp SV 7 og SV 10 silk at de 
tilsvarer henholdsvis SW 11 og SW 13. 
Dagens regelverk i SV 7 A (jf. ogsa C 4) er ukiart og til deis seivmotsigende hva gjelder 
hvordan tidene skal fastsettes ved awik mellom tidtakeres registreringer og maldommeres 
registreringer. FINA bruker automatisk eller manuell tidtaking for a avgjore rekkefolge. 

1 Vi er egentlig ikke sikre pa om SV 1 gjengis riktig i forbundets publikasjoner. Funksjon rene 
synes a ha forsvunnet fra SV 1 i 2013, men protokollen og tingdokumentene fra 2013 sier intet 
om at disse reglene skulle oppheves. Pa svornmetinget i 2013 var det kun innhoidet i SV 1 A som 
var til behandling. Imidlertid er bade I om tidtakere og L om sekretariat na borte. 
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De s rnorske reglene i dagens SV7 C 3 og 4 om maldommeravgjorelser som gar foran 
tidtakeres registreringer fjernes. Reglene er, i beste fall, antikvariske. 

7.3.1 
Denne bestemmelsen er ny og har ingen tilsvarende bestemmelse i FINA-regelverket. 
Bestemmeisen inneb rer 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 vii vise en «clarligere» tid enn rent 
manuelle klokker, men tiden vii v re riktigere. Dette fordi det tar noe reaksjonstid for 
tidtakeren setter i gang en manuell kiokke. Den vanligste semi-automatiske klokken vii v re 
backupknappene som brukes pa tidtakeranlegg, men ogsa andre klokker kan startes 
automatisk og termineres manuelt. 

7.3.4 
Tilsvarer SW 11.3.1 og 11.3.2 

7.4 - 7.6 
Disse bestemmelsene er bare endret slik at de spraklig og systematisk kommer mer pa linje 
med FINAs bestemmeiser. 

SV9 
SV9 foreslas opphevet i sin heihet. Det synes som SV 9 er tatt ut av SV 10 (SW 13), uten at 
det foreligger noen sakiig grunn for dette. Innholdet i SV 9 konsumeres av innholdet i SV 7 
og SV10. Bestemmeisen er ikke i tad med FINA-reglene nar det fastlas at automatisk utstyr 
skal kunne skille svommere med 1/1000. Dessuten er bestemmelsen til dels i strid med 
innholdet i SV 7, som fasts& (korrekt) at tid kun skal registreres ned til 1/100. 
Det er ikke behov for en egen regel om automatisk utstyr for domming utover hva som 
fremkommer i SV 7 og SV 10, som henviser til FINAs anleggsregler. Innholdet i SV 9 er i 
sin heihet dekket av FR 4 (bortsett fra regelen om 1/1000 noyaktighet). Det kan ikke v re 
noen grunn til at man i Norge skal ha en s rregel om at tidtakerutstyr ma v re 10 ganger 
mer noyaktig enn hva som kreves ellers i verden. 
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SV 10 Automatisk damming 

Skal tilsvare SW 13. 

.10.1 
Det gjores en direkte henvisning til FINA-regelverket (sml. SW 13.1) som 
spesifiserer funksjonene pa gyldig tidtakerutstyr fremfor henvise til at utstyret 
skal v re «godkjent av NSF». 

For a opprettholde mest muiig likhet med FINAs regler, har vi ogsa med 
klausulen om at stafettvekslinger bedomt av automatisk utstyr gar foran 
«tidtakervurderinger». Vi er selvsagt kjent med den skepsis som er knyttet til 
bruk av slikt utstyr, og at feiifaktorene i mange ar har v rt funnet for store til 
benytte utstyret (enkelt sagt; trykkregistrering pa startpallene). Nar vi likevel 
har med denne klausulen, er det for a bevare likheten med FINA-reglene. 
Regelen vil uansett ikke inneb re at utstyr for vekslingsregistreringer mg 
benyttes, og det vil fortsatt vaere kurant for overdommer/tidtakersjef a vurdere 
utstyret som for unoyaktig for bruk i en konkurranse. Bestemmelsen bar likevel 
sta i loven for det tilfellet at man pa et stevne har utstyr som er vurdert som 
tiifredsstillende og som kan benyttes. 

10.2 
Dagens SV10 B er kryptisk slik at bestemmelsen gir motsatt regel av hva som 
antakelig er ment, eller sa er det i hvert fall vanskelig a se hva B gjor i 
regelverket. Det kan se ut som SV10 Bog 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 forsakes eliminert gjennom de nye reglene ved 
gjengi FINA- reglene i sin heihet uten tillegg eller fradrag. 

Folgende hadde ordet: 
Ola Viken, Spkl Speed 
John Erlend Christiansen, NSF Administrasjon 
Cato Bratbakk, NSF President 
Rune Gran, NSF Lovutvalget 
Alice C. Boyd, NSF Dommerutvalget 

Vedtak: 
Forslaget falt mot 2 stemmer. 



15 Forslag fra NTNUI Swimming 

NTNUI Svornming foreslar at abonnementet for bladet Norsk Swimming skal va✓re valgfritt 
og at det skal vaere mulig a ayslutte abonnementet sitt. 

Begrunnelse: 
Det finnes ingen mulighet for a ayslutte abonnementet per i dag. 

Folgende hadde ordet: 
Pavel Skipenes, NTNUI Svomming. 

NTNUI trakk forsiaget. 
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16 Forslag fra NTNUI Swimming 

NTNUI Svomming onsker at NSF etablerer en startlisens for studenter kalt studentlisens med 
en pris pa 300 kr. 

Bakgrunn 

De siste 15 arene har lisensprisen okt fra 300 kr til 700 kr. Med denne prisutviklingen har 
medlemstallene til NTNUI Svomming Ott kraftig ned, slik vist i grafen under. Med hoye 
aktivitet bidrar NTNUI-svomming lokalt i svommekretsen til a bade piukke opp, holder pa og 
rekruttere flere eidre svommere til svornmemiljoet, som er et av NSF sine mal. Vi mener 
derfor at en studentlisens vil gagne Svomme-Norge generelt. 

Sammenheng mellom lisensprisen 
og medlemsutvikling NTNUI Svomming 

700 

600 

500 

6 

Ej 400 

a 

300 

200 

— Lisensterte i NTNUI Svomming 

— Startl*ens NSF 

Studentlisens TriatIon 2018 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
kstall 

gilder NSF. NTF, NTNUI Svomming 

1 Sammenlikning mellom lisensprisen og medlemsutvildingen in NTNUI Swimming 

NTNUI Swimming er en svommeklubb for studenter ved NTNU. Vi "konkurrerer" dermed mot 
andre idretter i NTNUI. Med en sa dyr lisens biir det lettere for studenter a veige andre 
idretter fremfor swimming. Se sammenligning av svomming med andre idrettsgrupper i 
NTNUI under. 

LIsenssammenlikning 

700 
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2 soo 

400 
C 

2 300 

200 

100 - 

Glennomongt idretter Glennornonnt uten NTNUI TriatIon NTNUI Svomming 
idretter` NTNUI 

NTNUI / NTNUI Svomming 

"Dyre idretter" er de med lisens pris mellom 1000 og 2000 kr per person. Det er Amerikansk 
fotball, Basketball, Handball og Ishockey. Treningsavgift er ikke tatt med i denne 
sammenligningen. Norges Triatlonforbund har egen lisens for studenter pa 250 kr. 

N rmeste idrett til swimming i NTNUI er triatlon. De har en studentpris pa 250 kr, og 
dermed mister mange potensielle utovere grunnet deres okonomiske tilt lacing 
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Folgende hadde ordet: 
Pavel Skipenes, NTNUI Svomming. 

NTNUI onsket a omformulere vedtaket: 
NSF gis fullmakt til a innfore en studentlisens. 
NSF bestemmer hvem som kvalifiserer seg som «student». 
NSF setter lisensprisen selv. 
NSF bestemmer innholdet i studentlisensen. 
NSF bestemmer aldersspennet i lisensen. 

Folgende hadde ordet etter omformuleringsforslaget: 
Vigdis Heimly, Sor-Trondelag Svornmekrets 
Linda Myrset Donnem, NSF styremedlem 
Mariell Haugli, Finnmark Svommekrets 
Pavel Skipenes, NTNUI swimming 
Ola Viken, Spkl Speed 

Nytt forsiag fra Forbundsstyret: 
Saken oversendes til Forbundsstyret for den videre behandling av saken. 

Folgende hadde ordet etter forsiaget fra Forbundsstyret: 
Pavel Skipenes, NTNUI Swimming. 

Vedtak: 
Enstemmig vedtatt at saken oversendes til det nye Forbundsstyret. 
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17 Forslag fra Bergen Stupeklubb 

Evaluering av navnet pa vart forbund og tilhorende kretser 

Norges Svornmeforbund er et navn med lange og gode tradisjoner. 

Det gir klare og gode assosiasjoner til den absolutt storste 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 a skape et stare samhold og felleskap mellom grenene, er 
det naturlig a vurdere om det er hensiktsmessig a endre navnet pa forbundet silk at det 
gjenspeiler alle eksisterende grener og gi rom for evt. Nye grener som kan bli inkiudert pa 
sikt. 

Det fores18s derfor at tinget gymr folgende vedtak: 

Opprette prosjektgruppe bestfiende av: 

Prosjektleder 
Leder Hordaland Svommekrets 

Medlemmer 
Representant for styret i NSF (styret peker selv ut sin representant) 
Generalsekretaer 
Leder Svommeutvalget 
Leder Stuputvalget 
Leder Synkronutvalget 
Leder Vannpoloutvalget 

Prosjektstart 
1. august 2019 

Prosjektslutt 
31. desember 2019 

Mandat 
Prosjektgruppen gis ansvaret for a evaluere nav rende navn pa forbundet og tilhorende 
navn pa kretsene i forbundet. 

Malet er a se om det eksisterende navnet gir den beste beskriveisen pa aktivitetene som 
drives i forbundet, bade eksternt mot publikum, medlemskiubber og mot det offentlige eller 
om det skal endres til et nytt navn som vil fungere bedre. 

Vurdere fordeler og ulemper med eksisterende navn pa: 

• Forbundsnavnet Norges Svornmeforbund 
• Nettadressen: svomming.no 
• Terminlisteadresse medley.no 
• Pamelding til kurs: tryogivann.no 

Vurdere alternative navn, gjerne etablere navneforslags konkurranser for a skape 
engasjement og interesse blant klubbene. 

Vurdere fordeler og ulemper med de ulike aiternativer. 
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Er alternativene ledige ift: Domenenavn, Foretaksnavn og Varemerke. 

Dersom det er flertall i prosjektgruppen for 8 endre navn pa forbundet og kretsene, gis 
prosjektgruppen mandat til a vedta en slik endring som skal iverksettes innen 30.06.2020. 

Folgende hadde ordet: 
Peter Kupka, Bergen Stupeklubb 
Inger GI-Mem Haraldsen, NSF Visepresident 

Vedtak: 
Forslaget falt mot 6 stemmer. 
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18 Forslag fra Bergen Stupeklubb 

I trad med profesjonaliseringen som pagar i Idretts Norge, fra NIF til forbund - kretser og 
klubber, opplever vi at det er en krevende innsats og at det er en stadig store belastning 
bade i tidsmessig og okonomisk a inneha ledervery i idretten. 

Det betyr at de som patar seg slike ledervery pa forbundsniva bor kunne v re i stand til 
pata seg slike very uten a tenke pa den okonomiske belastningen, samtidig som lonnen bor 
reflektere den innsatsen og kompetansen som en silk stilling medforer. 

I tiden fremover vii det kreve mye av president i NSF a jobbe for fortsatt gode 
finansieringsordninger for anlegg, jfr. Den pagaende debatt om endring av 
flnansieringsnnodell for nye anlegg. 

For a sikre at Norges Svonnmeforbund til enhver tid har en president som kan fokusere pa og 
bruke all sin tid til bade det organisatoriske innad i forbundet, utad mot klubber/grener, og i 
tillegg ogsa poiitisk mot storting og kommuner, vii jeg derfor foresla at tinget vedtar 
folgende: 

President i NSF skal fra og med tiltredelse for neste tingperiode avlonnes pa samme niva 
som generalsekret r. 

Folgende hadde ordet: 
Peter Kupka, Bergen Stupeklubb 
Cato Bratbakk, NSF President 

Vedtak: 
Forslaget fait mot 2 stemmer. 
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19 Forslag fra Bergen Stupeklubb 

Ny organisering av stup, tildeling av ressurser 

Okonomisk 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 pa stup enn det som eksisterer i dag. 

Stuputvalget har folgende innspill for a fa til en bedre, mer helhetlig og langsiktig struktur for 
toppidrettssatsing for stup kommende tingperiode. 

Det understrekes at dette strukturendringsforslaget kun er aktuelt om det medfolger de 
foreslatte okonomiske midlene fra NSF. 

Fra 01.08.2019 foreslas folgende: 

Landslagssjef Stup 

Benevnelsen landslagssjef stup skal benyttes konsekvent, ogsa i virksomhetsplanen. Denne 
stillingen organiseres pa samme niva som landslagssjef svomming. 

Arbeidsoppgaver, som pr i dag i all hovedsak er organisatoriske, er reguiert i 
arbeidsbeskrivelse for landslagssjef. 

AvIonnes med kr. 50.000 pr. ar, samt dekning av reiser/opphold til mesterskap. 

Prinsipielt bor stillingen utlyses, men det vil etter stuputvalgets oppfatning vaere riktig a gi 
tilbudet til nav rende landslagssjef et tilbud om stillingen for en 2 ars aremalsperiode, med 
en evaluering etter 1 ar. 

Dette i en anerkjennelse av den betydelige arbeidsmengde og tid han har lagt ned til beste 
for Norsk Stup. Samtidig har han hatt en darlige rammevilkar uten en fast landslagstrener 
forholde seg til, hvilket gjor at det virker rimelig a gi ham en tidsperiode med gode 
rammevilkar. 

Samtidig gir det en kontinuitet i forhold til satsningen mot kommende OL. 

Stuputvalget innstiller pa onsket kandidat nar stillingen etter lyses ut etter en arernalsperiode 
pa 2 ar. 

Landslagsstrener Stup 

Denne stillingen utlyses. 

Avtonnes i 50% stilling — arslonn 100% kr. 600.000. 

Pluss arbeidsgiveravgift & sosiale kostnader. 

Landslagstrener rapporterer til landslagssjef. 

Arbeidsbeskrivelse utarbeides senere i samarbeid med landslagssjef og det nye stuputvalget. 

Han kan ansettes og bor lonnes direkte fra forbundet, men dersom det er onskelig kan han 
ogsa ansettes gjennom Bergen Stupeklubb som har sagt seg positive til en slik ordning. 
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Arbeidssted 

Det er naturlig at han har arbeidsplass i AdO Arena som er Norges hovedanlegg for 
svomming og stup. Det kan ogsa da va✓re naturlig a benytte hans kompetanse innen 
basistrening ogsa ift landslagsutovere svomming. 

Det forutsettes imidlertid at han etter en oppsatt plan ogsa er tilstede i de andre miljoene i 
Norge pa helgesamlinger mm, og bidrar bade med utovertrening og trenerutvikling. 

I tillegg onskes deltagelse pa alle landslagssamlinger og ukentlig kontakt med andre 
stupklubber. Oppfolging og tilstedev relse hos de andre kiubbene ved behov. 

Kostnader til reise og opphold for dette dekkes av NSF. 

idrag til andslagsutover 

Utovere pa junior og seniorlandslaget for stup skal ha samme dekning til internasjonale 
mesterskap silk deltakerne pa svommelandslagene har. 

Dette betyr at kiubbene betaler utovernes egenandeler, de resterende kostnadene dekkes av 
NSF. 

Landslagssjef og landslagstrener er ansvarlig for den sportslige planen for alle aktuelle 
landslagsutovere ogsa til OL 2020 og utover. Det betyr at de aktuelle kiubbene skal fa hjelp 
til bade planlegging, og trening i klubb og felles samlinger. Daglig trening er fortsatt et 
klubbansvar. 

All satsning pa landslag og enkeltutovere, samt tilpasninger til enkeltutovere, skal skje i regi 
av landslagssjef og landslagstrener. 

Folgende hadde ordet: 
Cato Bratbakk, NSF President 
Peter Kupka, Bergen Stupeklubb 

Vedtak: 
Forslaget oversendes det nye Forbundsstyret og Stuputvalget. 
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20 Forslag fra Svommeutvalget 

Forslag: 

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

SVU onsker 8 innfore forbud mot 5 arrangere approberte stevner i samme region som 
et mesterskap eller LAMO sa fremt det ikke er sokt om, og innvilget, unntak om dette 
fra SVU. Region defineres som geografisk n romrade. 

Forslaget inneba✓rer en endring i GE 16 Soknad om og godkjennelse av approberte stevner: 

Dagens tekst: 
16.4 Som alminnelig vilkar for godkjennelse er at stevnet ikke bor kollidere med norsk 
mesterskap eller et annet viktig arrangement. 

Ny tekst: 
16.4 Som alminnelig vilkar for godkjennelse er at stevnet ikke bor kollidere med norsk 
mesterskap eller et annet viktig arrangement. Ved norske mesterskap, Arsklassemesterskap 
og LAMO, kan det samtidig i samme region bare godkjennes approberte stevner etter 
dispensasjon fra SVU. 

Begrunnelse: 
Hensikten med dette forbudet er at vi skal unnga mangel p8 dommere, funksjon rer og 
andre ressurser, samt at vi onsker a gi svommerne mulighet til a komme og se p8 et 
mesterskap uten at de ma delta p8 et annet svommestevne. 

Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
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21 Forslag fra Svommeutvalget 

Forslag: 
Endring av junioralder swimming 

I sammenheng med arbeidet med ny mesterskapsstruktur i 2017 innstilte SVU ogsa pa 
endring av junioralder i swimming. Junioralder for gutter og jenter har v. rt 13-19 ar. Dette 
onskes endret til jenter 13-17 ar og gutter 13-18 ar. 

Begrunnelse: 
Det er et mal for NSF a oke fokus pa seniorsvomming. Vi onsker hoyere niva pa de beste 
seniorene og vi onsker flere seniorsvommere i miljoet wart. 
Ved a senke ovre aidersgrense for junioralder vii det gi rom for a skape storre differanse 
mellom junior og senior kvalifiseringskrav til mesterskap. Dette vii kunne apne opp for at vi 
far et storre antall ulike medaijevinnere pa mesterskap. 

Det er en trend at bade klubbsvommere og landslagssvommere konkurrerer utenlands. LEN 
og FINA har nylig fatt felles aidersgrense for junioralder. NSF har hatt en egen aidersgrense 
som ikke samsvarer med dette. Nedre aidersgrense endres ikke pa grunnlag av NIFs 
barneidrettsbestemmelser. Gutter og jenter har ogsa forskjellig bioiogisk utvikling i tenarene, 
der jenter utvikles tidligere enn gutter. Det innfores derfor ulik ovre junioraldersgrense for 
gutter og jenter. 

For en del ar siden bie norsk junioralder utvidet til 19 ar. Dette bie gjort for a fa utoverne til 
a satse pa en lenger karriere. Dette ser ikke ut til a ha hatt onsket effekt, siden prosentvis 
frafall har v rt noksa stabilt over flere ar. 

Ny tekst: 

GE 29 Klasseinndeling — krav til alder 

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

FOlgende hadde ordet: 
Arne Tellefsen, Kristiansand Stupeklubb 
Ola Viken, Spkl Speed 
Thomas Fevik-Vieil, Sorumsand IF svommegruppe 

Vedtak: 
33 stemte for forsiaget - forsiaget ble vedtatt. 
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22 Forslag fra Svommeutvalget 

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 svomming. De 
ovrige dommerne skal fortrinnsvis v re godkjente forbundsdommere. Maldommere 
og vendedommere kan v re kretsdommere. NSF skal ved oppnevning av dommere i 
swimming i storst mulig grad benytte dommere fra arrangorens naeromrade. 

Ny tekst: 

GE 35 Dommere og jury 

35.1 NSF oppnevner to overdommere og to startere til norske mesterskap off; 
Arsklassemesterskap i swimming. De ovrige dommerne skal fert-Fin-nsvis v re 
godkjente forbundsdommere. Maldommere og vendedommere kan v re 
kretsdommere. NSF skal ved oppnevning av dommere i svomming i storst mulig grad 
benytte dommere fra arrangorens n romrade. 

Begrunnelse: 
Ved a fjerne «fortrinnsvis» i GE 35 skal maldommersjef, vendedommersjef og 
teknikkdommer v re godkjente forbundsdommere. 

I praksis oppnevner NSF overdommere og startere til Arsklassemesterskapet, dette bor 
derfor legges inn i GE 37. 

Vedtak: 
Forslaget vedtatt mot 1 stemme. 

Protokoll Forbundstinget 2019 — Norges Svommeforbund — Side 47 



Sak 7 
Fastsette kontingent og avgifter. 
Forbundsstyrets forsiag — ingen endringer: 
Pliktig lagsabonnement for bladet Norsk Swimming, kr 500,-
Medlemskontingent for hver klubb, kroner 1000,-

Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 

Sak 8 
Behandling av virksomhetsplan og langtidsbudsjett 

Virksomhetsplan 
Folgende hadde ordet: 
Cato Bratbakk, NSF President 
Bjorn Wirum, Stupklubben Spinn 

Innspill om a foye til tekst i kursiv under delmal 1— Anlegg: 
* Oppstart av 15-20 nye flerbruks kortbaneanlegg med 5 meter stupfasiliteter. 

Vedtak: 
Virksomhetsplanen enstemmig vedtatt, med tillegget om 5 meter stupfasiliteter. 

Langtidsbudsjett 

Vedtak: 
Langtidsbudsjett enstemmig vedtatt. 

Sak 9 
Engasjere statsautorisert/registrert revisor til a revidere NSFs regnskap. 
Forbundsstyrets forsiag er Oyvind Hjemgard, BDO AS. 

Vedtak: 
Enstemmig vedtatt 
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Sa k 10 — va Ig 

FORBUNDSSTYRET 
President 
Visepresident 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
Varamedlem 
Varamedlem 

Vedtak: 
Enstemmig valgt 

CATO BRATBAKK, Lambertseter Svommeklubb 
LINDA MYRSET DONNEM, Kristiansund Svommeklubb 
RUNE LILLEDAHL, Haugesund Svommeklubb 
JANNE GRO RASMUSSEN, Arna Svomme- og Livredningsklubb 
NOEL PEDERSEN, Tromsdalen Kappsvommingsklubb 
MARIANNE FREDBO, Vagsbygd Svomme- og Livredningsklubb 
BJORN WIRUM, Stupklubben Spinn 

KONTROLLKOMITEEN 
Leder ANNICKE BERGH MONSEN, Bergen og Omegn Masters 
Medlem OYVIND SIGVALDSEN, Stavanger Svommeklubb 
Medlem ELIN KRISTIN HENNINEN, Drammen Svommeklubb 
Varamedlem FREDRIK LANGSET, Lambertseter Svommeklubb 
Varamedlem MARIT PEDERSEN, Bergens Svomme Club 

Vedtak: 
Enstemmig valgt 

LOVUTVALGET 
Leder 
Nestleder 
Medlem 
Varamedlem 

ERIK JUNGELIN, Hamar IL 
UNNI STENSRUD HANSEN, SSK Skjetten Swimming 
RUNE GRAN, Ski Svommeklubb 
ANNE GRETE SKROLSVIK GROTTING, Sportsklubben Speed 

Vedtak: 
Leder, nestleder og medlem 
Enstemmig valgt 

Varamedlem: 
Folgende hadde ordet: Preben Klyve Olsen, Bergensvornmerne 
Forslag pa varamedlem: Bjarne Kvam, SK Delfana 

Avstemning: 
Anne-Grete Skrolsvik Grating, Spkl Speed — 22 stemmer 
Bjarne Kvam, SK Delfana — 31 stemmer 

Vedtak: 
Bjarne Kvam er nytt varamedlem i Lovutvalget 
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SVOMMEUTVALGET 
Leder TOMMY KVILVANG, Kongstensvommerne 
Nestleder VIGDIS HEIMLY, Trondhjems Svomme- og Livredningsklubb 
Medlem MORTEN URDAL, Svommeklubben Delfana 
Varamedlem BENTE RIST, Kristiansand Svornmeallianse 

Vedtak: 
Enstemmig valgt 

STUPUTVALGET 
Leder 
Nestleder 
Medlem 
Vararepresentant 

Vedtak: 
Enstemmig valgt 

STIG HELSETH, B rum Stupeklubb 
ANNA MAJA HOLM THORSEN, Bergen Stupeklubb 
OSKAR FUGLESTAD, Pingvin Stupklubb 
BETTY LEE JOHANSEN, Kristiansand Stupeklubb 

SYNKRONUTVALGET 
Leder ANNIKEN SKIEBE HEILAND, Oslo IL 
Nestleder ELLEN BECK, Oslo IL 
Medlem INGEBORG LJODAL, Oslo IL 
Varamedlem GALINA STOLTENBERG, Nedre Eiker Svornmeklubb 

Vedtak: 
Enstemmig valgt 

VANNPOLOUTVALGET 
Leder MORTEN MENZEL-FRANANG, Vika IF 
Nestleder SVERRE FJERMESTAD, Sorumsand IF 
Medlem HARRIET ENGESVIK, Namsos Vannpoloklubb 
Varamedlem THOMAS VANVIK BRATTELID, Stavanger Vannpoloklubb 
Varamedlem LEJLA REDZEPI, Lorenskog-R lingen KK 

Vedtak: 
Enstemmig valgt 

MASTERSUTVALGET 
Leder ELLEN BJORVAND, Masters Sorlandet 
Nestleder OYVIND THORSEN, Lambertseter Svommeklubb 
Medlem GEIR INGE RIMMEREIDE, Stord Masters 

Vedtak: 
Enstemmig valgt 

OPEN WATER UTVALccT 
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Leder GEIR ANDERSEN, Master Team Svomming 
Nestleder ANNE GRETE HAUGAN, Trondhjems Svornme- og Livredningsklubb 
Medlem DAG RINDEN, Sorumsand IF 

Vedtak: 
Enstemmig valgt 

DOMMERUTVALGET 
Leder ALICE C. BOYD, Vestbyen IL Svomming 
Nestleder ERIK GROTTING, Sportsklubben Speed 
Medlem WENCHE SALTE, Bryne Symjeklubb 
Varamedlem PETTER FRANTZEN, Lillesand IL 

Vedta k: 
Leder, nestleder og medlem 
Enstemmig valgt 

Varamedlem: 
Folgende hadde ordet: Doris Norbye, Karasjok Svommeklubb 
Forslag pa varamedlem: Katri M. Somby; Karasjok Svommeklubb 

Avstemning 
Petter Frantzen, Lillesand IL — 15 stemmer 
Katri M. Somby, Karasjok Svommeklubb — 39 stemmer 

Vedtak: 
Katri M. Somby er nytt varamedlem i dommerutvalget. 

VALGKOMITE 
Leder INGER GRODEM HARALDSEN, Pingvin Stupklubb 
Medlem KRISTIAN ARNESEN, Bergens Svomme Club 
Medlem TORALF WESTERMOEN, Mandal Svommeklubb 
Varamedlem NINA PEDERSEN, Sorreisa Svommeklubb 

Vedtak 
Enstemmig valgt 

Sak 10 g 
Forbundsstyrets gis fullmakt til a oppnevne representanter til ting og miter i de 
organisasjoner NSF er tilsluttet. 

Vedtak: 
Enstemmig vedtatt 
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AVSLUTNING 

Dirigentene ga sa ordet til president Cato Bratbakk som takket for tilliten ved a bli valgt som 
president pa ny. Presidenten gratulerte ogsa de andre med valget. 

De som gikk ut av styret og utvalg ble takket av for sin innsats for norsk svornmeidrett. 

Gardermoen, 27.april 2019 

7✓1tt 

Cathrine Helsingeng, SpkIspeed Peter Eikeland, B rumsvornmerne 
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