
Oppdatering fra SVU
NM Ungdom – NM Kortbane - Arrangører



NM Ungdom
NM Kortbane

Begge mesterskapene går som planlagt
Svømmenorge trenger dette – smittevernregler følges



NM Ungdom

• Mesterskapet går som planlagt

• Innbydelse legges ut i løpet av helgen

• A og B finaler utgår, gjennomføres som direkte finaler

• Jenter svømmer formiddag

• Gutter svømmer ettermiddag

• Det blir premieutdeling som vanlig

• Klubbene må ha en egen smittevernansvarlig som meldes inn ved 
påmelding



NM Ungdom

• Mix stafetter utgår

• Gutte-/jentestafetter med kun 5 lag per heat

• Stevne kjøres uten publikum

• Lagledermøte holdes digitalt torsdag

• Ekstra lagledermøte kjøres etter første økt fredag, lørdag og 
søndags, ved behov.

• Innsvømming tilpasses etter gjeldene smittevernstiltak

• All informasjon publiseres fortløpende på livetiming.no 



NM Kortbane

Innbydelse kommer snart. 

Tilpasser gjennomføring etter antall deltakere

All informasjon publiseres fortløpende på livetiming.no 



Kvalifiseringsperiode

Særlige endringer for sesongen 2020/2021

• Utvidet kvalifiseringsperioden fra 12 mnd til 24 mnd

• Ingen innskjerping av kval.krav til mesterskap



Utlysning tekniske 
arrangører



Arrangør mesterskap og mønstring

• LÅMØ (mars)

• ÅM (Pinsen, mai/juni)

• NM langbane (juli)

• NM ungdom (oktober)

• NM kortbane (november)

• Landsstevne (mars), parautvalget

• NM masters (mars), masterutvalget

Frister:
20.januar
20.april
1.juli
10.november

I 2020 kan man søke på 
mesterskap til og med 2023, og 
søknader behandles fortløpende

Søknad sendes til svu@medley.no



Søknaden

• Hvorfor ønsker dere arrangementet.

• Antall baner

• Innkvartering

• Transport og infrastruktur

• Antall tribuneplasser

• Garderobefasiliteter.

• Disponible arealer til arrangementet: Sekretariat, resultatservice,

speaker, lyd, lagledermøtet, avslapning for utøverne, kafeteria osv.

o ÅM: Som over pluss dopingkontroll

o NM: Som ÅM pluss call room.

• Internettilgang fast og trådløst

• Dommerkapasitet.

• Mulighet for utsvømming, er et krav for NM.

• Klubb, navn på kontaktperson, mobilnummer og e-postadresse



Hvor finner jeg denne informasjonen?

• www.svomming.no
→ Konferanser og arrangementer

→ Arrangement og mesterskap svømming

→Utlysning tekniske arrangører 2021-2023

http://www.svomming.no/


Koronasituasjonen og tildelinger i 2021

• Alle arrangører i 2020 har fått tilbud om tilsvarende stevner i 2021

• Arrangører som i januar fikk tildelt mesterskap for 2021, har fått 
tildelt tilsvarende mesterskap i 2022



Svømmeutvalget 2019-2021

• Tommy Kvilvang, Kongstensvømmerne

• Vigdis Heimly, Trondheim Svømme- og Livredningsklubb

• Morten Urdal, Svømmeklubben Delfana

• Bente Rist, Kristiansand Svømmeallianse

• Ta gjerne kontakt med oss i løpet av helgen:

•svu@medley.no


