
 

23.08.2021 

 

Ny utlysning tekniske arrangører  

Svømmeutvalget (SVU) i Norges Svømmeforbund endrer utlysningstidspunkt for mesterskap for å gi 

arrangørklubbene bedre tid til planlegging, spesielt med tanke på kommunikasjon med kommune, halleier 

og organisering av overnattingstilbud. Tildelingen publiseres av NSF tidligst etter at avtaler med hotell og 

forhold knyttet til halleie er avklart, men senest 12 måneder før mesterskapet.  

SVU oppfordrer med dette klubber til å søke om å arrangere følgende NSF arrangementer: 

 

Følgende arrangement for 2022 trenger tekniske arrangører: 

• LÅMØ Nord 

• ÅM 

Følgende arrangement for 2023 trenger tekniske arrangører: 

• LÅMØ Nord, LÅMØ Midt, LÅMØ Øst, LÅMØ Sør 

• Årsklassemesterskap (pinsehelgen) 

• NM langbane (juli) 

• NM ungdom (oktober) 

• Landsstevnet (mars) 

Søknaden må inneholde informasjon om følgende punkter: 

• 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 

 

For mer spesifikk informasjon om arrangementene – se denne siden: 
http://svomming.no/svomming/svomming-forside/arrangementsstruktur/  

 

 

Spørsmål kan rettes til SVU, ved Morten Urdal, svu@medley.no  

 

Neste søknadsfrist: 10.november   
Søknadene sendes til Svømmeutvalget: svu@medley.no 
 

   

 

Følgende er tildelt 

  Tildelinger   Tildelt dato 

2021   

  LÅMØ nord 08.06.20 

  LÅMØ midt  08.06.20 

  LÅMØ vest  08.06.20 

  LÅMØ øst  08.06.20 

  LÅMØ sør 08.06.20 

  ÅM 18.11.18 

  NM lang 26.01.19 

  UM 29.01.20 

  NM kort 26.01.19 

2022   

 LÅMØ nord  

 LÅMØ midt  03.07.21 

 LÅMØ vest  03.07.21 

 LÅMØ øst  03.07.21 

 LÅMØ sør 03.07.21 

  ÅM  

  NM lang 08.06.20 

  UM 08.03.21 

  NM kort 08.03.21 

2023   

 LÅMØ nord  

 LÅMØ midt   

 LÅMØ vest  08.03.21 

 LÅMØ øst   

 LÅMØ sør  

  ÅM  

  NM lang  
  UM  
  NM kort 08.03.21 

SVU har følgende fristdatoer for 

søknader: 20.jan, 20.april, 1.juli 

og 10.nov  
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