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Hvordan arrangere  
svømmestevner under  
koronapandemien 
 
 
Som et resultat av koronapandemien, og sterke nasjonale og regionale tiltak for å slå 
ned denne er det for tiden mange stevneavlysninger. Årsaken er bl.a regler som gjør 
at det kun er lov å arrangere stevner som samler personer fra en og samme 
kommune. Dette gjør at en del klubber velger å opprette nye approberte stevner 
som erstatning for avlyste stevner hvor kun klubbens utøvere kan delta, evt 
naboklubb(er) hvis disse er lokalisert i samme kommune. 
  
Følgende prosedyre må følges for å opprette nye stevner: 

- Nytt stevne meldes inn på medley.no (Medley.no - Innmeld stevne) Kode for å melde 
inn stevne er: NSFapprobert 

- Kontakt svømmekretsen, som må logge inn på medley.no for å godkjenne stevnet. 
- Gi beskjed til Svømmeforbundet (resultater@medley.no) om at stevnet er registrert 

og godkjent av krets. Stevnet vil da bli overført til den offisielle terminlisten. 
- Innbydelse som bl.a. stadfester stevnets øvelser, premiering og påmeldingsfrist må 

publiseres på medley.no (send til resultater@medley.no). 
- Stevneoppsett (xml-format) for svømmestevner sendes til resultater@medley.no for 

publisering på medley.no. 
- Resultater sendes i pdf og xml-format (for svømmestevner) til resultater@medley.no 

etter at stevnet er avsluttet. 
  

- Se igjennom veiledningsheftet: Veiledningshefte-arrangementer-og-samlinger-
18.08.20.pdf (svomming.no) 

- Vær kjent med koronavettreglene: Norges Svømmeforbunds koronavettregler - 
Norges Svømmeforbund (svomming.no) 

- Følg med på regler og info fra lokale myndigheter, samt nasjonale regler: Koronavirus 
- helsenorge.no 

  
- Det er krav fra myndighetene om føring av lister av alle som er til stede. Det finnes 

flere måter å gjøre dette på. Bl.a er det laget en løsning i medley.no som automatisk 
følger kravet om sletting av listene 14 dager etter at arrangementet er avsluttet. Les 
mer her: https://www.medley.no/nyhet.aspx?id=46 
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Regelverk: 
 
Et slik stevne må følge øvrige regler som bl.a. innebærer: 

- Programmet i innbydelsen må følges. Start utenfor konkurranse er ikke lov. SV6N (se 
unntak) 

- Kreves det startkontingent er det også krav til premiering. GE18.3 
- Alle deltakere i approberte stevner må ha løst startlisens. GE10.1 

 
Unntak under pandemien: 
Regelverket sier at det skal oppnevnes minimum 12 dommere. 
Siden det pga pandemien arrangeres lokale stevner med helt ned til kun en 
deltagende klubb kan det være vanskelig å fylle opp dommerkvoten. Det blir derfor 
åpnet for å gå ned på antall dommere i de tilfeller man reduserer antall baner som 
benyttes på stevnet. 
Konkret vil det da være slik at ved bruk av 5 baner er kravet minimum 10 dommere, 
og ved bruk av 4 baner er det krav om minimum 8 dommere. Unntaksvis kan man gå 
ned til sju dommere ved bruk av starter som teknikkdommer. 
 
Ikke alle klubber har sertifiserte overdommere og startere, og det åpnes derfor nå 
for unntak som gjør at man kan benytte dommere som ikke er autoriserte 
overdommere/startere til disse funksjonene under pandemien. 
 
Disse avvikene fra regelverket gjelder kun i den spesielle pandemien vi er inne i. 
 
Primært skal dommere komme fra samme kommune som deltakende klubb(er). Det 
åpnes for i koronavettreglene å hente inn dommere fra nærliggende områder hvis 
dette godkjennes av lokale myndigheter. 
 
Det oppfordres til å benytte dommere som tidtakere for å skape mindre trengsel og 
lettere for å holde avstand på startsiden. Dette krever dog at det er en dommer for 
hver bane på startsiden, og vil dermed øke behovet for antall dommere (avhengig av 
antall baner). 
 
Har man ikke mulighet til å avholde stevne på den måten det kreves for at det skal 
kunne holdes approbert, er det i stedet mulig å arrangere et uapprobert stevne. 
Tider fra et slikt stevne vil ikke være offisielle, og kan ikke benyttes til kvalifisering. 
 


