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Forbundsstyrets beretning 

for perioden 01.01.2019 – 

31.12.2021 
 

 

Sammensetning av Forbundsstyret, 

utvalg og komiteer 
 

På forbundstinget på Gardermoen 26.-27.april 2019 

ble følgende styre og komiteer valgt for perioden 27. 

april 2019 til 22. april 2022: 

 

Forbundsstyret 

President:   

Cato Bratbakk, 

Lambertseter 

Svømmeklubb 

 

Visepresident:  

Linda Myrset 

Dønnem, 

Kristiansund 

Svømmeklubb 

 

Styremedlem:  

Rune Lilledahl, Haugesund Svømmeklubb 

 

Styremedlem:    

Janne Gro Rasmussen, Arna Svømme- og 

Livredningsklubb 

 

Styremedlem:    

Noel Pedersen, Tromsdalen Kappsvømmingsklubb 

 

Varamedlem:    

Marianne Fredbo, Vågsbygd Svømme- og 

Livredningsklubb 

 

Varamedlem:      

Bjørn Wirum, Stupklubben Spinn 

 

 

 
 

 
 

 

Svømmeutvalget:  

Leder  

Tommy Kvilvang, 

Kongstensvømmerne  

Nestleder  

Vigdis Heimly, Trondhjems 

Svømme- og 

Livredningsklubb 

Medlem  

Morten Urdal, Svømmeklubben Delfana  

Varamedlem  

Bente Rist, Kristiansand Svømmeallianse  

 

 

 

Stuputvalget:  

Leder  

Stig Helseth, Bærum 

Stupeklubb  

Nestleder  

Anne Maja Holm Thorsen, 

Bergen Stupeklubb 

Medlem  

Oskar Fuglestad, Pingvin 

Stupklubb 

Varamedlem  

Betty Lee Johansen, Kristiansand Stupeklubb 

 

 

 

Synkronutvalget:  

Leder  

Anniken Skiebe Heiland, Oslo 

IL 

Nestleder  

Ellen Beck, Oslo Synkron 

Medlem  

Ingeborg Ljødal, Oslo IL  

Varamedlem  

Galina Stoltenberg, Nedre Eiker Svømmeklubb  

Ingeborg Ljødal trakk seg fra utvalget i 2021. 
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Vannpoloutvalget:  

Leder  

Morten Menzel-Franang, 

Vika IF  

Nestleder  

Sverre Fjermestad 

Hammerø, Sørumsand IF 

Medlem 

Harriet Engesvik, Namsos 

Vannpoloklubb  

Varamedlemmer 

Thomas Vanvik Brattelid, Stavanger Vannpoloklubb 

Lejla Redzepi, Lørenskog-Rælingen KK 

Endring 1.sept.2020: 

Sverre ble leder, 

Harriet nestleder, 

Thomas medlem, og 

Morten varamedlem. 

Lejla fortsatt vara. 

 

 

Mastersutvalget: 

Leder 

Ellen Bjorvand, Masters 

Sørlandet  

Nestleder  

Øyvind Thorsen, 

Lambertseter Svømmeklubb 

Medlem  

Geir Inge Rimmereisde, 

Stord Masters  

 

Open Water utvalget: 

Leder  

Geir Andersen, Master Team 

Svømming 

Nestleder  

Anne Grete Haugan, 

Trondhjems SLK  

Medlem  

Dag Rinden, Sørumsand IF 

 

Anne Grete gikk ut av 

utvalget i februar 2021, og 

Dag ble ny leder. Geir ble 

nestleder, og Dagmar Dahl 

fra Bodø Svømmeklubb ble 

nytt medlem. 

 

Kontrollkomité  

Leder  

Annicke Bergh Monsen, 

Bergen og Omegn Masters 

Nestleder  

Øyvind Sigvaldsen, Stavanger 

Svømmeklubb 

Medlem  

Elin Kristin Henninen, 

Drammen Svømmeklubb  

Varamedlem  

Fredrik Langset, Lambertseter Svømmeklubb 

Varamedlem  

Marit Pedersen, Bergens Svømme Club  

 

Øyvind Sigvaldsen trakk seg fra komiteen i 2020. 

 

 

 

 

Lovutvalg 

Leder 

Erik Jungeling, Hamar IL 

Nestleder  

Unni Stensrud Hansen, SSK 

Skjetten Svømming – senere  

Triton Lillestrøm Svømme- og 

Triatlonklubb 

Medlem  

Rune Gran, Kolbotn IL  

Varamedlem  

Bjarne Kvam, Svømmeklubben 

Delfana  

 

Erik Jungeling trakk seg som 

leder 

Bjørn Gran, Kolbotn IL tok 

over som leder. 

Bjarne Kvam trakk seg  
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Dommerutvalg 

Leder  

Alice C. Boyd, Vestbyen IL 

Svømming  

Nestleder  

Erik Grøtting, Sportsklubben 

Speed  

Medlem  

Wenche Salte, Bryne 

Symjeklubb 

Varamedlem  

Katri M. Somby, Karasjok Svømmeklubb 

 

 
Endring 1.september 2020: 

Erik ble leder 
Wenche nestleder 

Alice medlem 
Katri fortsatt vara.  

 

 
 

Valgkomité 

Leder  

Inger Grødem Haraldsen, 

Pingvin Stupklubb 

Nestleder  

Kristian Arnesen, Bergens 

Svømme Club  

Medlem  

Toralf Westermoen, 

Mandal Svømmeklubb 

Varamedlem  

Nina Pedersen, Sørreisa Svømmeklubb 
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Sammensetning av oppnevnte 

utvalg og komiteer  
 

 
Hederstegnkomité  

Leder:  

Bjørn Gran, Kolbotn IL 
svømmegruppe  

Medlem:  
Paul Nestaas, Moss 

Svømmeklubb  

Medlem: 
Lars Krogh, Oslo Idrettslag 

Medlem:  
Inger Haraldsen, Pingvin Stupklubb  

Medlem:  
Marit Pedersen, Bergens Svømme Club  

Medlem:  

Trude Halvorsen, Tønsberg Svømmeklubb 
 

Inger Haraldsen og Marit Pedersen ble utnevnt av 
Forbundsstyret i 2021.  

Trude Halvorsen ble utnevnt i februar 2022. 

 

 

 
 

 
 

Parautvalg 

Leder:  
Mariann Fredbo, Forbundsstyret  

Medlem:  
Janne Muri, Aalesunds Svømme- 

og Livredningsklubb 
Medlem:  

Audun Kleven, Sportsklubben 

Speed  
Medlem:  

Linda Farestvedt, Åstveit 
Svømmeklubb 

NSF Adm:  

Kristin Homb 
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Internasjonale representanter  
 

 
 

 
 

 

Arne Tellefsen 
Medlem i teknisk 

komité stup i LEN  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Rune Gran 
Medlem i teknisk komité 

svømming i LEN  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Per Rune Eknes 

Medlem styret i LEN  

(til desember 2020),  
Vice Chair World 

Para swimming  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Dag Rinden 

Medlem i Open      
Waterkomiteen i LEN 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Geir A. Patursson 
Medlem i 

masterkomiteen i 
LEN  
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Administrasjon  

Administrasjon består av 17.5 årsverk og har i 
perioden hatt følgende sammensetning:  

Bjørn Soleng, Generalsekretær 

Leif Håvard Bakken, Økonomikonsulent, sluttet 
30.04.2020 

Tor Arne Volden, Administrasjonssjef 

John Erlend Christiansen, Systemutvikler 
Erlend Alstad, Anleggskonsulent 

Tore de Faveri, Leder fagavdeling 
Kristin Homb, Idrettskonsulent 

Cathrine Aa Dalen, Idrettskonsulent  

Jan Kjensli, Idrettskonsulent 
Ingrid Lægreid, Utdanningskonsulent 

Espen Gilje Bergslien, Utviklingskonsulent Stup, 50% 
fra 01.11.2019. 

Ingrid Haslev Anmarkrud, Idrettskonsulent, sluttet 
01.03.2021. 
 

 

Beda Leirvaag, Idrettskonsulent, 70% fra 

01.02.2020, 100% fra 01.02.2021. 
Petter Løvberg, Landslagssjef svømming 

Johan Setterberg, Utviklingskonsulent  
Kay-Arild Paulsen, Trener elitesenter/Landslag 

svømming para 

Robin Dale Oen, Trener elitesenter/jr. Landslag 
svømming 20% 

Morten Eklund, Landslagssjef Landslag 
funksjonshemmede 60%, Utviklingstrener para 40% 

fra 01.01.2021 

Hanne-Guri Arnesen, Administrativ ansvarlig Svøm 
Bergen - overført til Bergen kommune 31.12.2021. 

Astrid Alves, Hovedinstruktør Svøm Bergen - 
overført til Bergen kommune 31.12.2021. 

Ivanka Moralieva, Prosjektleder/hovedinstruktør 
Svøm Stavanger, 70 % fra 01.09.2020, 100% fra 
01.06.2021. 
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Tilsluttede kretser, lag og 

medlemmer  
 

Det vises til vedlagt statistikk: 

Oversikt over aktive medlemmer i klubber i 2018, 

2019 og 2020. 
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Tildelte utmerkelser 
 

Kongepokalene 
2019  Henrik Christiansen, Lambertseter SK 

2019 Ingeborg Vassbakk Løyning, 
Bærumsvømmerne 

2020 Ingen utdeling.  

NM avlyst pga. koronapandemien. 
2021 Henrik Christiansen, Lambertseter SK 

2021 Ingeborg Vassbakk Løyning, 
Bærumsvømmerne 

 

NSF Gullmerke 
2019  Ivar Kolsum 

2019 Marit Pedersen 
2019 Inger Grødem Haraldsen  

 
NSF Diplom 

2020 Hamid Reza Zarei 

2021 Rune Elden 
 

NSF Bragdmerke 
2019 Henrik Christiansen 

 

Beste svømmeklubb 
2019 Bærumsvømmerne 

2020 Bærumsvømmerne 
2021 Bærumsvømmerne 

 

Beste stupklubb 
2019 Bergen Stupeklubb 

2020 Bergen Stupeklubb 
2021 Bergen Stupeklubb 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Beste klubb ÅM 

2019 Lambertseter Svømmeklubb 
2020 Konkurransen avlyst pga. koronapandemien. 

2021 Stavanger SK 

 
Årets svømmetrener 

2019 Ronnie Anstensen, Lambertseter SK 
2020 Sondre L. Solberg, Bærumsvømmerne 

2021 Sondre L. Solberg, Bærumsvømmerne 
 

Årets stuptrener 

2019 Helge Tuxen, Randabergstuperne 
2020 Helge Tuxen, Randabergstuperne 

2021 Espen Bergslien, Bergen Stupeklubb 
 

Årets svømmer 

2019 Henrik Christiansen, Lambertseter SK  
2020 Henrik Christiansen, Lambertseter SK 

2021 Tomoe Zenimoto Hvas, Bærumsvømmerne 
 

Årets stuper 
2019 Helle Tuxen, Randabergstuperne  

2020 Helle Tuxen, Randabergstuperne  

og Pingvin Stupklubb 
2021 Anne Vilde Tuxen, Pingvin Stupklubb 

 
Årets parasvømmer 

2019 Fredrik Solberg, Tønsberg Svømmeklubb 

2020 Ingen utdeling pga. koronapandemien. 
2021 Fredrik Solberg, Tønsberg Svømmeklubb 

  



side 13 
 

Nasjonal representasjon  
 

2019 Idrettsgalla, Stavanger 
President, Visepresident 

2019  Landsstevne, Asker 
Visepresident, Generalsekretær 

2019  NM Senior Stup, Bergen 

President, Visepresident 
2019  BSF, Bergen,  

President, Generalsekretær 
2019  NIF Ting Lillehammer, President, 

Visepresident, General Sekretær 

2019  Trener og lederkonferansen;  
Forbundsstyret 

2019  Nordsjøstevnet;  
President 

2020  NM Stup Bergen;  
President 

2020  Lederforum NIF,  

President, Generalsekretær 
2020  NM Open Water Oslo, Generalsekretær 

2020  NM Ungdom svømming Tromsø,  
President, Generalsekretær 

2020  Ledermøte NIF digitalt; President, 

Visepresident, Generalsekretær 
2020  Medlemsmøte SFF digitalt,  

President 
2021  Lederforum NIF digitalt, President, 

Generalsekretær 

2021  NIF Idrettsting digitalt;  
President, Visepresident, Generalsekretær 

2021  Kompetansehelgen digitalt,  
FS 

2021  Zeekit ÅM Sandnes,  
Generalsekretær 

2021  NM Open Water Hamar;  

President, Visepresident 
2021  NIPA konferansen Ørland,  

President, Gen.sekretær, anleggskonsulent 
2021  NM Ungdom Stavanger;  

President 

2021  NM Junior Stup Kristiansand,  
Styremedlem Bjørn Wirum 

2021  Landsstevnet Nordtvedt Bad;  
President, Generalsekretær 

2021  NM Kortbane Porsgrunn,  
President, Generalsekretær 

2021  NIF Ledersamling Oslo;  

President, Generalsekretær 
2021  NIF ekstraordinært ting Oslo;  

Visepresident, styremedlem Rune Lilledahl 
 

 

 
 

 

Internasjonal representasjon  
 

2019 Spesial Olympics, Dubai;  

President 

2019 LEN kongress St. Petersburg;  

President, Generalsekretær 

2019  VM Gwangju Korea;  

President, Generalsekretær 

2019  VM Parasvømming,  

Visepresident, Generalsekretær 

2019  EM Glasgow, President,  

Generalsekretær 

2020  LEN kongress digitalt;  

President 

2021  FINA kongress digitalt;  

President, Visepresident 

2021  LEN Kongress Budapest; 

President, Visepresident 

2021 OL Tokyo;  

Generalsekretær 

2021 Nordisk møte; President,  

Generalsekretær 

2021 FINA Aquatics convention Abu Dhabi; 

President 

2021 FINA VM Kortbane Abu Dhabi;  

President, Visepresident 
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Forbundsstyrets arbeid  
 

Forbundsstyret har følgende ordinære styremøter i 

tingperioden: 

2019  7 møter og 62 saker    

2020  7 møter og 42 saker 

2021  8 møter og 47 saker 

 

I 2019 vedtok Forbundstinget en ny 

virksomhetsplan. Denne har vært styrende for det 

arbeidet forbundsstyret har utført i perioden. Deler 

av dette arbeidet har blitt vanskeliggjort av 

pandemien, og det vil komme til syne i forslaget til 

ny virksomhetsplan for perioden 2022-2025. 

Forbundsstyret mener imidlertid at veldig mange av 

målene er gjennomført helt eller delvis i 

tingperioden. 

 

 

 

 

 

 

Tingperioden ble dominert av pandemien, noe som 

la en del uante føringer på forbundets og 

forbundsstyrets arbeid i perioden. Mange ting måtte 

gjøres på nye måter, og forbundets administrasjon 

har utført et stort arbeid med tanke på digitale 

løsninger, ikke-fysiske møter, e-kurs for både 

dommere og trenere. NSF har hatt et stort digitalt 

løft! 

Det ble i starten og deler av pandemien avholdt 

korte møter hver uke på Teams mellom 

forbundsstyret og generalsekretær, slik at FS hele 

tiden var oppdatert på siste utvikling og kunne 

komme med avklaringer og tilbakemeldinger til GS 

ved behov. 

NSFs generalsekretær har sittet i NIF sitt 

beredskapsutvalg for Covid-19 i to år. 

 

 

 

 

 

 

Trener-/Lederkonferanse og 

Kompetansehelg er de to store 

årlige arrangementene forbundet 

har for at våre klubber og 

medlemmer kan møtes, få faglig 

påfyll og mingling. 

Kompetansehelgen 2020 måtte 

dessverre avlyses, da den kom for 

tett opp i starten av pandemien, 

men vi fikk gjennomført en heldigital 

kompetansehelg fra 

forbundskontorets lokaler i 2021, og 

trener-/lederkonferanse med 

redusert fysisk oppmøte og god 

digital tilstedeværelse både i 2020 

og 2021. 

 

For å støtte grenutvikling tok man et 

valg om å gi økonomisk støtte til 

deltagelse fra alle grenutvalgene. 

Dette anses som viktig for å få en 

god utvikling både internt i 

utvalgene og for forholdet mellom 

de forskjellige utvalgene og mot 

forbundsstyre og forbundskontor. 
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Av andre og viktige saker som er gjennomført i 

perioden er en søknadsbasert støtteordning til 

nasjonale stevner med internasjonal deltagelse, 

støtte til dommerutvikling på nasjonale stevner i 

stup, utvidet støtte til landslagsledelse og -

organisasjon i stup, samt en egen stilling for 

klubbutvikling bredde i stup. 

 

I forbindelse med nedstengningen var det stor 

møteaktivitet mellom forbund og klubber for å 

tilrettelegge på best mulig måte for det arbeidet 

som kunne og måtte gjøres for å fremme god 

klubbdrift uavhengig av tilgang til bassenger og 

andre treningsfasiliteter vi har vært vant til. 

 

Etter mal fra Svøm Bergen ble Svøm Stavanger 

etablert i perioden. Det er ubetinget positivt at 

kommunene ser verdien i å trekke inn fagkunnskap 

fra klubbene i arbeidet med svømmeopplæring i 

barnehage og skole. 

 

FS har også lagt frem krav om tilbakemelding fra 

internasjonale representanter, i tillegg til 

orienteringer fra landslagssjefer. Dette blant annet 

for at FS skal få et godt beslutningsgrunnlag i de 

sakene som legges frem for dem. 

 

Det er inngått avtale med Amedia i perioden om  

streaming av stevner, mesterskap og mønstringer. 

 

Vi har i perioden fått to nye representanter i verv i 

LEN, og nå har vi totalt fire representanter i 

europeiske verv: Masters-, Open Water-, Stup- og 

Svømmekomité - alle viktige komitéer for å utvikle 

grenene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele Norge Svømmer var et meget vellykket 

samarbeidsprosjekt mellom NRK og 

forbundskontoret i NSF og fikk stor dekning på alle 

NRKs flater. Dette utviklet seg videre til et 

samarbeid mellom NSF, Redningsselskapet m. fl. i 

opprettelsen av en ny organisasjon i arbeidet for 

nullvisjon mot drukningsulykker, som også er omtalt 

i Hurdalsplattformen. 

Det har vært utført et formidabelt stykke arbeid fra 

forbundskontoret sin side i dette prosjektet. 
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Anlegg 
 

Arbeidet med Kulturdepartementets avdeling 

for sivilsamfunn og idrett. Avdelingen styrer 

bruken av spillemidler til anlegg og forvalter 

regelverket rundt dette. NSF har deltatt i 

revisjonen av Målbok for Svømmeanlegg som 

kom i ny utgave oktober 2021. Den nye utgaven 

dreier Målboka i en mer idrettsspesifikk retning, noe 

vi også har fått gjennomslag for i de siste utgavene 

av Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og 

fysisk aktivitet: Egen sats for åttebaners 

kortbaneanlegg og minimumsdybde på 2m i 

konkurransebasseng.  

Den planlagte veilederen fra KUD, omtalt i forrige 

beretning, er foreløpig skrinlagt, det samme er 

revisjonen av NSFs anleggsspesifikasjon. KUD og  

 

 

NSF vil i fellesskap inkorporere innholdet i disse 

dokumentene i ett dokument. I mellomtiden gjelder 

FINA Facilities Rules, Målboka og Bestemmelsene.  

 

Arbeid knyttet til byggeprosjekter har gått jevnt 

gjennom tingperioden. Administrasjonen har jobbet 

nært med utforming av nytt anlegg i Bodø, som er 

under bygging, nytt anlegg i Sola (under 

planlegging) og anleggskonsulenten har også sittet i 

evalueringsutvalget for nytt anlegg i Volda. NSF blir 

konsultert i de fleste anleggsprosjektene. Dette er 

ofte tidlig i prosessen og handler om konkrete 

spørsmål knyttet til utforming.  
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Trender 

Utsetting av drift av nye anlegg i KF eller kommunalt 

eide AS fortsetter. Til tross for pandemien fra våren 

2020, har byggevirksomheten holdt seg relativt høy, 

og seks av de nye anleggene ferdigstilt siden sist 

beretning er 50m eller åttebaners 25m.  

Utfordringer knyttet anleggsleie for nasjonale 

mesterskap er vedvarende, og vi fastholder tanken 

om rotasjonsordning der vi har avtaler med 

anleggene om hyppighet, materiell/utstyr, datoer, 

varighet, priser og andre vilkår fra forrige 

tingberetning.  

 

 

Ferdigstilte anlegg i tingperioden: 

• Tromsøbadet, Tromsø –  

50mx25m, 10m tårn 

• Hjeltefjorden Arena Symjehall, 

Øygarden – 25mx12,5m 

• Hardangerbadet, Kvam – 

25mx12,5m, 3m tårn 

• Sør-Aurdal  

• Kjølnesbadet, Porsgrunn –  

25mx21m 

• Skattkista, Flesberg –  

25mx21m 

• Austrått, Sandnes –  

25mx21m 

• Orklandbadet, Orkland – 

25mx15,5m, eget stupbasseng 5m 

tårn 

• Bærum Idrettspark, Rud, Bærum – 

50mx25m 

• Berlevåg svømmehall, Berlevåg – 

25mx10,5 

• Jessheimbadet, Ullensaker – 

25mx21m, eget stupbasseng 5m tårn 

• Elvetangenbadet, Nittedal – 25m 

 

 

 

 

To av tre punkter under Gjennomgående 

problemstillinger ved bygging fra forrige 

beretning er løst gjennom ny versjon av Målboka. 

Sikkerhetsareal rundt basseng og plassering av sklier 

og andre badelandselementer er nå konkret regulert 

til fordel for idrettens behov. Tribuner og 

tribunekapasitet gjenstår.  

 

Rådgivning overfor klubber og kommuner 

utgjør fortsatt hovedtyngden av løpende oppgaver. 
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Kommunikasjon: 

Det brukes daglig i interne- og eksterne 

kommunikasjonskanaler. Gjennom nettsider, sosiale 

media, nyhetsbrev og medlemsblad forsøker man å 

nå ut til våre målgrupper.  

 

 

www.svomming.no  

er forbundets offisielle side.   

 

 

 

www.tryggivann.no  

som er påmeldingsportalen til svømmeopplæring for 

barn, ungdom og voksne.  

 

 

 

www.medley.no 

inneholder terminliste, innbydelser, resultater, 

rankinger, rekorder, oversikt over medaljevinnere i 

norske mesterskap med mere.  

 

 

 

 

I tillegg er vi på to ulike sosiale medieplattformer, 

Facebook og Instagram.  

Svommeforbundet  

 

 

 

Bladet Norsk Svømming er NSFs offisielle 

medlemsblad.  
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Nøkkeltall  
 

 

2019: 

Antall besøk på nettsiden: 410.383  

(ca 1.124 besøkende i snitt pr dag) 

Antall sidevisninger: 1.169.892  

(ca 3.205 sidevisninger pr dag) 

2020: 

Antall besøk på nettsiden: 279.765  

(ca 766 besøkende i snitt pr dag) 

Antall sidevisninger: 853.984  

(ca 2.340 sidevisninger pr dag) 

2021: 

Antall besøk på nettsiden: 318.674  

(ca 873 besøkende i snitt pr dag) 

Antall sidevisninger: 990.587  

(ca 2.714 sidevisninger pr dag) 

 

 

2019: 

Antall brukere: 137745 

(ca 377 besøkende i snitt pr dag) 

Sidevisninger: 446291 

(ca 1.223 sidevisninger i snitt pr dag) 

 

2020: 

Antall brukere: 140883 

(ca 386 besøkende i snitt pr dag) 

Sidevisninger: 433665 

(ca 1.188 sidevisninger i snitt pr dag) 

 

2021: 

Antall brukere: 172502 

(ca 473 besøkende i snitt pr dag) 

Sidevisninger: 476296 

(ca 1.305 sidevisninger i snitt pr dag) 

 

 

 

 

 

 

2019: 

Antall besøk på nettsiden: 970.008 

(ca 2658 besøkende i snitt pr dag) 

Antall sidevisninger: 8.497.462  

(ca 23.281 sidevisninger pr dag) 

2020: 

Antall besøk på nettsiden: 849.349  

(ca 2.327 besøkende i snitt pr dag) 

Antall sidevisninger: 6.331.163  

(ca 17.346 sidevisninger pr dag) 

2021: 

Antall besøk på nettsiden: 1.096.999 

(ca 3.005 besøkende i snitt pr dag) 

Antall sidevisninger: 7.366.821  

(ca 20.183 sidevisninger pr dag) 
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Svømmelandslaget  

2019-2021 
 

Para-, junior- og seniorlandslaget 

• Aktivitetsplaner 

• Resultater i internasjonale mesterskap 

• Norske seniorrekorder 

 

Se eget vedlegg.  
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Parautvalget 
 

Medlemmer i tingperioden: 

Marianne Fredbo, leder (og i Forbundsstyre) 

Janne Muri, Aalesund SLK 

Audun Kleven, SK Speed 

Linda Farestvedt, Åstveit SK 

Kristin Homb, NSF adm 

 

Antall møter i perioden: 

2019: 1 (fysisk møte ifm kortbane-NM i Stavanger 

2020: 5 (4 møter på Teams, 1 møte ifm 

Trener/Lederkonferansen) 

2021: 8 (6 møter på Teams, 2 møte ifm 

Trener/Lederkonferansen, 1 møte ifm Landsstevnet i 

svømming) 

2022: 1 pr. februar (Teams) 

 

Korona-pandemien har satt sitt store preg på denne 

Tingperioden og har medført mindre aktivitet enn 

normalt – samt at det meste av Parautvalgets arbeid 

har foregått via Teams. Møter på Teams ha 

imidlertid fungert bra og det vil bli anbefalt for neste 

periode en kombinasjon av digitale og fysiske møter.   

 

 

Mandat for utvalget i tingperioden 

NSF sitt Parautvalg har som sin overordnede 

oppgave er å ivareta, utvikle og synliggjøre 

parasvømmeidrett.  

 

Oppgaver i Tingperioden: 

Gjennom hele perioden følge opp arbeidet som 

gjøres innen området para svømmeidrett.  

 

Første del 

• Fokus på utvikling av gode tilbud innen 
svømmeidretten til mennesker med 

utviklingshemming, i form av trening og 

konkurranser.  

• Utarbeide en mal med informasjon og 
hjelp, for å gjøre det enklere for klubbene å 

starte opp og utvikle tilbud. 
 

Andre del 

• Utvikle verktøy /tilby klubbesøk til klubber 

som trenger hjelp med å utvikle / 
videreutvikle tilbud / hjelp til bedre 

oppfølging av parautøvere. 

• Utarbeide informasjon/hefte med tips for 

gode tilbud om svømmeidrett i klubb.  
Hefte skal erstatte heftet som ble utgitt i 

2016 
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➢ Koronapandemien har lagt store 

begrensninger på aktiviteten siden mars 
2020. Det har vært lite aktivitet i klubbene, 

få konkurranser og ikke vært aktuelt eller 
mulig med klubbesøk. Utvalget har derfor 

jobbet alternativt og har 

utarbeidet/gjennomført følgende: 
o Landsstevnet 2020 ble avlyst og ble 

erstattet med Landsstevnet lokalt 
(høsten 2020) og Korona Super Cup 

(våren 2021). Begge deler lokale 
lavterskeltilbud der klubbene ble 

oppfordret til å bidra til lokale 

aktiviteter og arrangement innenfor 
smittevernreglene. Det var premier 

til alle som var med! Begge tilbud 
ble godt mottatt og bidro til mange 

var mer aktive enn de ellers ville 

vært.  
o Ny Veileder for Para svømmeidrett 

ble utviklet i desember 2020. 
Veilederen er et nyttig verktøy for 

klubber som skal 
utvikle/videreutvikle tilbud – og råd 

om hvordan være en god klubb for 

inkludering av parautøvere. 
Samtidig ble hjemmesiden 

oppdatert (sidene om 
parasvømming).  

Det er også utarbeidet en egen 

veileder for Tilrettelagt opplæring.  
o Som erstatning for klubbesøk, har 

det vært avholdt digitale samlinger, 
bl.a. i forbindelse med 

Kompetansehelga og 

Trener/Lederkonferansen.  
o Special Olympics World Summer 

Games i Berlin i juni 2023 – 
retningslinjer og kriterier for 

deltakelse er publisert og klubbene 
kunne søke på vegne av utøvere. 

Det var 6 søkere til 4 plasser. 

Troppen er nå tatt ut.  
o LÅMØ/ÅM er en viktig møteplass og 

et høydepunkt for våre unge 
svømmere, men uten egne klasser 

for parasvømmere. Parautvalget 

fremmet derfor sak om at det må 
være klasser for parasvømmere på 

LÅMØ/ÅM. Høsten 2021 ble det 
vedtatt at det skal være paraklasse 

på LÅMØ/ÅM gjeldende fra og med 
2022. 

 

 
 

Status para svømmeidrett 2019-2022 

 

Idrettsregistreringen + antall parautøvere 

med lisens 

År Ant 
klubber 

Ant. 
registrerte  

Ant 
med 

lisens 

2018 Ca 107 Ca 1000 60 

2019 Ca 111 Ca 930 65 

2020 Ca105 Ca 950 55 

2021 Tall ikke 
klare 

Tall ikke 
klare 

37 

 

Dagskurs svømmeopplæring og 

funksjonsnedsettelser 

Kurs for instruktører, trenere, fysioterapeuter og 

andre som jobber med funksjonshemmede i 

basseng. 

År Kurs Ant deltakere 

2019 6 101 

2020 3 36 

2021 1 10 

 

 

Landsstevnet i svømming for 

utviklingshemmede – deltakere og antall 

klubber 

År Sted Ant 

deltakere 

Ant 

klubber 

2019 Asker 74 18 

2020 Tønsberg 

- Avlyst 

110 

påmeldt 

24 

2021 Oslo 72 17 

 

Åpen parsamling – deltakere, klubber og 

utvikling 

Årlig samling for parasvømmere med syn,- hørsels 

og bevegelseshemning.  

Nivå – fra de som akkurat er i gang med svømming 

opp til og med landslag  

År Sted Deltakere Nye  Trenere Klubber 

Klassifi-

sering  

2019 Oslo 23 7 15 16 9 

2020 Oslo AVLYST 
    

2021 Oslo 16 7 12 15 9 
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ØVRIG ARBEID INNEN PARA 

1. Klassifiseringer 
For at svømmere kan konkurrere i 

paraklasse, må de gjennom en klassifisering, 

der grad av funksjonsnedsettelse legges til 
grunn for hvilke klasse en får.  

Klassifisering av nye utøvere 
a. 13 nye er klassifisert i tingperioden 

b. Ingen internasjonale klassifiseringer 
pga pandemien.  

 

 
2. Synlighet og samarbeid med aktuelle 

aktører 

NSF har et tett samarbeid med de regionale 

(Idrettskrets) fagkonsulentene innen 

paraidrett. Fagkonsulentene har god 

oversikt over tilbud, etterspørsel og 

utfordringer i sin region og det gode 

samarbeidet er avgjørende for best mulig 

oppfølging lokalt.  

 

 

NSF har både samarbeid med og sender ut 

informasjon til flere diagnoseforeninger, slik 

at våre tilbud skal bli best mulig kjent ute 

blant deres medlemmer.  

Høsten 2021 ble det startet opp et 

pilotprosjekt med en egen paragruppe for 

ungdom i Oslo. Hensikten med gruppen har 

vært å at deltakerne skal få tett oppfølging 

og med dette best mulige forutsetninger for 

utvikling og mestring. Flere 

diagnoseforeninger informerte om tilbudet 

til sine medlemmer. Gruppen er nå etablert i 

Lambertseter svømmeklubb og vil fortsette 

som et fast tilbud i klubben. I løpet er 2022 

er planen å starte opp med en til to 

tilsvarende grupper i andre klubber.  
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3. Kompetansearbeid  

NSF har i denne Tingperioden utviklet flere 
e-læringsmoduler innen para svømmeidrett. 

Følgende moduler er tilgjengelige: 

- Svømming og utviklingshemming 

- Svømmetrening og kortvokste 

- Svømmetrening og CP 

- Svømmetrening og 

dysmeli/amputasjoner 
 

De to Veilederne, Para svømmeidrett for alle 

– Hvordan kan vi legge til rette for 

mennesker med funksjonsnedsettelser og 

Veileder tilrettelagt opplæring gir også nyttig 

informasjon til klubber (ledere, trenere og 

instruktører). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Utviklingsprosjekt paralympisk idrett 

(UPPI) 

 

NSF har fra og med 2019 vært med i 

Olympiatoppens prosjekt UPPI 

(Utviklingsprosjekt paralympisk idrett). 

Prosjektet har vært finansiert med midler fra 

Stiftelsen VI og målet har vært legge 

grunnlaget for at flere unge parautøvere 

skal få muligheten til å utvikle seg til å bli 

internasjonale svømmere. Prosjektet skulle 

vare ut 2022, men Stiftelsen Vi har valgt å 

avslutte samarbeidet og stoppe 

finansieringen et år før tiden (bl.a. uenighet 

om finansiering av para toppidrett).  

 

NSF har en egen UPPI-gruppe med utøvere i 

god utvikling og vil prioritere å fortsette med 

arbeidet med gruppen for ytterligere 

utvikling.  

 

 

 

 

 

 

https://svomming.no/wp-content/uploads/2020/11/NSF-SVOMMEIDRETT-FOR-ALLE-DIGITAL_2020.pdf
https://svomming.no/wp-content/uploads/2020/11/NSF-SVOMMEIDRETT-FOR-ALLE-DIGITAL_2020.pdf
https://svomming.no/wp-content/uploads/2020/11/NSF-SVOMMEIDRETT-FOR-ALLE-DIGITAL_2020.pdf
https://svomming.no/wp-content/uploads/2021/03/NSF-Veileder-tilrettelagt-opplaering-hoyoppl.pdf
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Hederstegnkomiteen 
 

Utvalget har i tingperioden bestått av: 

Bjørn Gran, leder 

Lars Krogh, medlem 

Paul Nestaas, medlem 

Inger Haraldsen, medlem 

Marit Pedersen, medlem 

Trude Halvorsen, medlem 

 

Inger Haraldsen og Marit Pedersen ble utnevnt av 

Forbundsstyret under pandemien i 2021. Trude 

Halvorsen ble utnevnt i februar 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

Komiteen avviklet 5 fysiske møter før pandemien 

satte begrensninger. Det har vært færre forslag til 

hederstegn i denne tingperioden trolig på grunn av 

redusert sportslig virksomhet de siste to årene. 

Komiteen har imidlertid tildelt noen hederstegn etter 

søknad. Det vises i den sammenheng til liste fra FS. 

 

Det vises til liste fra Forbundsstyret over tildelte 

utmerkelser. 
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Svømmeutvalget 
 

Svømmeutvalget (SvU) har i tingperioden 

bestått av: 

Leder:   Tommy Kvilvang, Kongstensvømmerne 

Nestleder: Vigdis Heimly, Trondheim SLK 

Medlem: Morten Urdal, SK Delfana  

Varamedlem: Bente Rist, Kristiansand 

Svømmeallianse 

Varamedlemmet i SVU er likestilt med et vanlig 

medlem. Dette grunnet arbeidsmengde og 

viktigheten av å være med på alle møter for å holde 

tråden i alle aktive saker.   

 

SVU vil takke Forbundsstyret (FS), andre utvalg, 

svømmeklubbene og administrasjonen for et godt 

samarbeide i perioden.  

SVU har i tingperioden hatt følgende 

rammebetingelser:  

• Svømmepolitisk dokument, vedtatt på 

Svømmetinget på Gardermoen 2019. 

 

MANDAT FOR SVØMMEUTVALGET 

L22 C: Utvalgene er rådgivende organer for 

forbundsstyret i særskilte oppgaver som er pålagt 

det enkelte utvalg: enten ifølge lov eller vedtak. 

 

 

Følgende oppgaver er delegert av forbundsstyret for 

tingperioden 2019-2022  

Arrangement  

• Tildeling og kontraktsutsendelse i forbindelse 

med NSF sine mesterskap og mønstringer.  

• Teknisk delegat (TD) ved norske mesterskap, 

årklassemesterskap og 

landsdelsårsklassemønstringer. TD sitter som 

medlem av jury under mesterskap.  

• Ansvaret som delegeres er teknisk arbeid som 

NSF har ansvar for i forbindelse med 

ovennevnte arrangement bortsett fra: 

o Oppfølging NSF sine sponsorer, dvs. 

saker med eksklusivitet og rettigheter  
o Alt i forbindelse med resultatservice.  
o Kvalitetssikring av innbydelser 

Konkurransestruktur 

• Terminliste for nasjonale mesterskap og 
mønstringer.  

• Kvalifiseringskrav til nasjonale mesterskap.  

• Evaluere og eventuelt foreslå forbedring av 

dagens struktur 

• Jobbe for maksimal deltagelse på LÅMØ i 
samtlige landsdeler  
  

Klubbene/kretsene  

Råd og veiledning i forhold til arrangement og 

konkurransestruktur 
  

Høringsinstans for Forbundsstyre og sportslig 

ledelse 

Løpene dialog rundt Svømmeutvalgets oppgaver og 
mandat.  
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OPPSUMMERING AV UTVALGTE SAKER I 

TINGPERIODEN 

SVU har tatt opp saker som har hatt betydning for 

utviklingen av svømmeidretten i Norge, med særlig 

fokus på tilrettelegging for rekrutteringsgrupper og 

juniorer på nasjonalt nivå. SVU har i hele perioden 

tildelt mesterskap, samt godkjent og utarbeidet krav 

til nasjonale mesterskap.  

 

Koronapandemien 

Den 12. mars 2020 stengte idretten. Dette har 

preget arbeidet i SVU i store deler av perioden. Det 

ble først planlagt for arrangementer i henhold til 

ordinær terminliste etter påsken 2020, men ble raskt 

klart at arbeidsmetoden for SVU måtte legges om.  

SVU har under pandemien hatt som mål å få til mest 

mulig aktivitet innenfor gjeldende smittevernregler 

og forskrifter. Det har vært tett dialog med NSFs 

administrasjon, og generalsekretæren som har hatt 

en rolle i beredskapsutvalget i NIF.  

Våren 2020 ble det ikke arrangert vanlige stevner 

etter 12. mars. Flere planlagte mesterskap ble først 

forskjøvet i tid, deretter avlyst. Det ble innført 

enkelte unntak for toppidrett nasjonalt. Som følge 

av dette tok Svømmeutvalget initiativ til et 

«elitestevne» for å holde konkurranseaktiviteten 

oppe. Det var i perioden utstrakt kontakt med 

arrangører, klubber og NSF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I perioder etter august 2020 til åpning februar 2022 

har det vært mulig å arrangere enkelte mesterskap 

med begrensninger. Det har vært stor kreativitet i 

Svømmeutvalget rundt gjennomføringsform av 

mesterskapene, med gode innspill fra arrangører og 

administrasjon.  SVU og arrangørene har utarbeidet 

gode risikovurderinger og tiltak knyttet til godt 

smittevern. Digitale møter, akkreditering og 

inngangskontroll, dommere som tidtakere, 

streaming, samt koronavennlig flyt og organisering 

av hallen har vært viktige virkemidler for å få til 

arrangementer selv med store begrensninger.  

Det blir viktig fremover å arbeide for å få aktivitet 

tilbake på et normalt nivå. Deltakelsen på siste NM 

kortbane 2021 samt påmelding til LÅMØ 2022 kan 

tyde på at det kan være et frafall innenfor sporten. 

Dette gjelder spesielt for jenter, og for svømmere i 

eldre juniorklasse og oppover. Flere klubber melder 

også om mindre rekruttering.  
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Kvalitetsarbeid mesterskap og mønstringer  

SVU jobber alltid for å heve standarden på norske 

mesterskap. Utvalget mener at norske mesterskap 

skal være de beste og mest prestisjefylte 

arrangementene som gjennomføres innenfor 

svømmesporten i Norge. Selv om veldig mye av 

tiden denne perioden har gått med til håndtering av 

pandemien har SVU jobbet med flere 

kvalitetspunkter for norske mesterskap og 

mønstringer: 

• Bruk av Callroom er et krav under norske 

mesterskap. Dette sikrer lik konkurranse. 

• Akkreditering inn til callrom har blitt et 

lovfestet krav. Dette sikrer lik konkurranse. 

• Database med målebrev i medley.no er tatt i 

bruk. Denne gir oversikt over godkjente 

basseng (godkjente målebrev) 

• Lagledermøtene er forbedret. SVU har 

jobbet aktivt med å øke deltagelsen på 

lagledermøter under norske mesterskap. To 

viktige tiltak: 

o Før pandemien innførte SVU et 

faglig seminar i etterkant av 

lagledermøtet. Formålet var både å 

bidra til å øke deltagelse på 

lagledermøtet, samt å gi nyttig 

faglig påfylle til deltagende klubber. 

Gjennomførte foredrag: 

▪ «veien til NM-utøver» av Jr. 

landslagstrener 

▪ «Hvordan bruke 

konkurransenerver til fordel 

under et mesterskap» av 

Olympiatoppen. 

o Under pandemien ble det kjørt 

digitale lagledermøter med god 

deltagelse. SVU vil videreføre dette i 

tillegg til fysiske lagledermøter også 

etter pandemien.  

• Norske mesterskapsmedaljer. SVU så et 

behov for å oppgradere dagens 

mesterskapsmedaljer. SVU har igangsatt 

utvikling av design som videre vil bli sendt 

ut til FS for godkjenning før produksjon. Nye 

medaljer kommer i 2025.  

• Estetikk og gjennomføring 

o Streaming: NSFs administrasjon har 

fått på plass en streamingavtale for 

norske mesterskap med Amedia 

som gir svømmesporten mer 

oppmerksomhet. Dette hever 

kvaliteten på mesterskapene med 

mulighet for live overføring på 

storskjerm, samt live streaming ut. 

Bruk av avtalen er gratis for 

arrangørene, noe som gir en 

kostnadsbesparelse i forhold til 

tidligere praksis.  

o Video måldømming. SVU jobber i 

samarbeid med dommerne for å 

sikre lik dømming. SVU ser et behov 

for video måldømming og jobber for 

dette sammen med andre utvalg, 

administrasjon og FS. SVU ser at 

det er en del begrensinger i flere 

norske anlegg, men jobber videre 

for å finne gjennomførbare 

løsninger.  

o Et rent pooldeck er viktig for 

utøverne, publikum, og for filming 

av arrangementet. SVU har jobbet 

med dommerne for å finne løsninger 

hvor det blir et rent område bak 

pallene under start. Under 

pandemien har dommere også 

fungert som tidtakere. SVU jobber 

med dommerutvalget for å se om 

dette kan bli en permanent eller 

delvis permanent løsning.  

o Publikumsflyt på mesterskap. SVU 

har utarbeidet rutiner og 

anbefalinger for håndtering av 

inngang og betaling til 

mesterskapene. Dette kan sikre et 

relativt likt prisnivå på inngang og 

like betalingsløsninger.   

• For å sikre at alle oppgaver utføres har SVU 

jobbet med å oppdatere og fastsette nye 

rutiner, både for SVU internt, arrangør og 

administrasjon.  

• SVU jobber for å sikre at klubber ikke går i 

minus ved å arrangere et mesterskap. Dette 

var veldig aktuelt under pandemien da 

publikum uteble og sponsormidler ble 

redusert.  SVU i samarbeide med FS fikk på 

plass en ordning som sikret arrangørene et 

overskudd under pandemien.  

 

Kvalifiseringskrav 

SVU skal innen 1. mai hvert år publisere 

kvalifikasjonskrav til norske mesterskap for 

kommende sesong (august/juli) i samråd med 

sportslig ledelse i forbundet.  
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Med ny stevnestruktur ble det i forrige tingperiode 

foretatt en større gjennomgang og endring av 

kvalifiseringskrav, samt en fastsatt 

omregningsmetode fra kortbane til langbanekrav. 

Disse gjaldt fra sesongen 2019/2020.  

For sesongen 2020/21 ble arbeidet igangsatt, men 

utsatt grunnet koronapandemien. Det ble besluttet å 

videreføre kravene fra forrige sesong, samt at 

kvalifiseringsperioden ble utvidet til 2 år da de fleste 

stevner ble avlyst etter mars 2020. Det er foretatt 

mindre justeringer for perioden 2020/21 og 

2021/22. SVU har revidert kravene for 2022/23. Det 

er særlig bekymringsfullt at enkelte lengre distanser 

har svært få deltakere, og at antall deltakere på 

damesiden er gått mye tilbake. Endringer i krav tar i 

noen grad hensyn til dette. 

 

 

 

 

Virksomhetsplan 

SVU har arbeidet innenfor målsetningene i vedtatt 

virksomhetsplan. Det er for tinget 2022 spilt inn 

forslag til endring og utvikling knyttet til følgende 

punkter:  

• Mål: Sikre gode arrangementer 

(stevner/konkurranse/kamper) for utøvere 

• Mål: NSF består av klubber som har en 

effektiv og bærekraftig drift 

• Mål: Beholde flere satsende utøvere lengre 
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Evaluering og analyse av mesterskapsstruktur 

og junioralder 
 

Forbundsstyret i NSF har delegert ansvaret for å 

evaluere og foreslå forbedringer til 

mesterskapsstruktur til SVU. Ny stevnestruktur ble 

innført 1.1.2019. 

Den nye mesterskapsstrukturen har nå vært 

gjeldende i tre år. De to siste årene har vært preget 

av pandemien. Dette har bidratt til at ny 

mesterskapsstruktur og innføring av ny junioralder 

ikke har latt seg gjennomføre fullt ut i henhold til 

intensjonen i dokumentet. SVU har likevel ønsket å 

få gjennomført en spørreundersøkelse for å få 

tilbakemeldinger på erfaringene med ny 

mesterskapsstruktur og junioralder så langt.  

Klubber, kretser, FS, administrasjon og utvalgene 

ble bedt om å svare på undersøkelsen som ble 
tilgjengeliggjort 3. februar 2022 med to ukers 

svarfrist. SVU takker for alle innspill som kom inn ifm 
evalueringen!  

 

SVU har på grunnlag av innspillene i evalueringen 

valgt å gi nye føringer for: 

• Junioralder 

• Øvelsesoppsett i NM ungdom 

• Øvelsesoppsett for LÅMØ, klasse 11 år 

 

Junioralder 

Under koronapandemien ble junioralder økt 

med ett år for begge kjønn, og dette er 

status for sesongen 2021/22. 

Flere respondenter ønsker å videreføre 

dagens alder, enkelte ønsker å ha lik alder 

for gutter og jenter. Det er også flere som 

ønsker en forutsigbarhet i alder for junior, 

og få ser at en lav junioralder påvirker hvor 

lenge svømmeren blir i idretten som senior.  

Med 16 års aldersgrense for NM ungdom og 

ÅM er det i tillegg flere som peker på et 
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behov for at det er minst to år mellom 

ungdomsklassen og junior klassen. 

SVU mener det er viktig å unngå 

unødige endringer. SVU anbefaler 

videreføre dagens junioralder med 18 

år for jenter og 19 år for gutter. Alder 

for NM ungdom og ÅM beholdes som i 

dag på 16 år for begge kjønn.  

Øvelsesoppsett for NM ungdom 

70 % av respondentene kommenterte på at 

de ønsket sprintdistanser for bryst, rygg og 

butterfly til NM ungdom. De etterspurte 

øvelsene var opprinnelig ikke med i 

øvelsesoppsettet for å unngå tidlig 

spesialisering på sprintøvelser for yngre 

utøvere. 

 

SVU vurderer det slik man ved å legge 
til tre øvelser vil kunne få bedre bredde 

og større muligheter svømmerne uten 
store endringer i tidsplanen. SVU 

anbefaler å ta disse øvelsene inn. 

Kvalifiseringskrav for 50-metrene 
settes på et relativt høyt nivå for å 

unngå at utøvere primært kvalifiserer 
seg inn på 50-metre.  

 
Stafetter på NM ungdom skal være faste, og 

man viderefører oppsettet: 4x100 medley 

jenter/gutter, 4x200 fri jenter/gutter, 4x100 
fri mix. Stafettene gjennomføres på 

formiddagen, med siste heat i finaleøkten. 
Kun 4 lag pr klubb  

 

Øvelser på LÅMØ, klasse 11 år 

Det kom inn forslag om å endre øvelsene for 

yngste klasse på LÅMØ.  

Det er fra 2022 innført paraklasse for 

svømmere på LÅMØ og ÅM. Para svømmer 

følgende øvelser (alle klasser): 50 butterfly, 

100 rygg, 100 bryst, 200 fri og 100 medley.  

400 fri og 200 medley har vært obligatoriske 

øvelser for alle LÅMØ-årsklasser for å bidra 

til at yngre utøvere trener allsidig og ikke 

spesialiseres for tidlig. Siden de yngste 

utøverne også tidligere har svømt kortere 

distanser enn ÅM-distansene på butterfly, 

rygg og bryst, mener SVU det også er 

forsvarlig å innføre kortere øvelseslengde på 

fri og medley.  

Ved å innføre kortere øvelser for den yngste 

klassen vil dette kunne bidra til at flere 

yngre svømmere kvalifiserer seg til LÅMØ, 

samt at det vil redusere tid for 

gjennomføring.  

 

SVU foreslår at LÅMØ øvelser for klasse 

11 år endres til å samsvare med 

øvelser for paraklassen fra 2023: 50 

butterfly, 100 rygg, 100 bryst, 200 fri 

og 100 medley.  

 

 
Veiledningshefter  

 
Ved overgang til ny stevnestruktur ble veiledningene 

for NM, LÅMØ og ÅM oppdatert. Veiledningene blir 

kontinuerlig oppdatert ved behov. I tillegg til de tre 
hovedveiledningene, er det også laget kortversjon 

for callroom og seremonier. Det har vist seg at det 
er enklest for arrangørene å forholde seg til samlede 

veiledninger. Det er derfor startet et arbeid med å 
samle veiledningene til fellesdokument. I tillegg til 

dette har SVU startet prosessen med å utarbeide et 

overordnet styringsdokument for mesterskapene.  
   
 

Veiledning og brevmal for kommunikasjon 

med kommuner og sponsorer 

Når tildelingsrutinene ble lagt om og det ble mulig å 

søke på mesterskap 2-3 år i forkant ble dette i stor 

grad gjort for at arrangører skulle få god tid til å 

jobbe med kommunen og sponsorer knyttet til hall-

leie, tilskudd og økonomiske forhold generelt. Det 

har vært jobbet med en veileder for denne 

prosessen som vil ferdigstilles 2022.  

SVU anerkjenner at det kan være en økonomisk 

risiko å være teknisk arrangør av mesterskap. SVU 

har i perioden fremmet et ønske om en økonomisk 

kompensasjon til arrangører med høye 

leiekostnader, eller en garantiordning for arrangører 

ved underskudd. Dette gjelder særlig for NM 

langbane hvor de fleste bassengeiere krever en stor 

leie knyttet til gjennomføring av arrangementet. SVU 

har forespurt FS om de kan utarbeide brev maler 

som arrangører kan bruk opp mot sine respektive 

kommuner.  
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Seminarer og arrangørutvikling 

SVU jobber etter å være et utviklende og 

kompetansehevende utvalg. SVU ønsker å være et 

utvalg som bruker NSF sine arenaer til å heve 

kompetanse hos arrangører. Igjennom perioden har 

SVU holdt flere korte innslag under trener-leder 

konferansen og kompetansehelgen. Pga pandemien 

har det ikke hvert rom for å holde arrangørkurs 

under disse konferansene, men SVU ser at dette må 

igangkjøres nå når pandemien er over for å sikre 

god arrangør kompetanse.  

 

Akkreditering   

 
Akkreditering ble startet forrige periode, og er nå 

innført som fast rutine for alle mesterskap. Arbeidet 
har vært gjort i samarbeid mellom SVU og teknisk 

ansvarlig i administrasjonen hos NSF. I første fase 
ble akkreditering innført for callroom. I 

koronaperioden har akkreditering ved inngang også 

innført. Løsningen gir nå også mulighet for å 
registrere funksjonærer, trenere og dommere.  

Løsningen har vært svært viktig som støtte i 

koronaperioden for å holde oversikt over antall 

personer som har vært tilstedeværende i hallen til 

enhver tid.  

 

Navnendring fra UM til NM ungdom, utvikling 

av mesterskapet 

Fra 2019 er NM ungdom gjennomført som eget 

mesterskap. Hensikten med å skille dette fra 

juniormesterskapet er å øke deltakelsen samt å gi 

flere unge utøvere mesterskapserfaring. Det legges 

opp til kvalifiseringskrav som vil gi en deltakelse som 

kan håndteres innenfor rammen av tre dager med 

forsøk og finaler. 

Etter første mesterskap i Bergen ble det justert for 

at finaleøkten ble for lang. Fra 2020 ble det justert 

til at kun siste heat på stafetter ble kjørt i 

finaleøkten. For 2020 og 2021 ble mesterskapet 

justert til å kunne arrangeres under strenge 

koronatiltak.  
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Internasjonal arrangørinformasjon, LEN 

 

Internasjonal dommer, Rune Gran har kommet inn 

som norsk representant i Technical Swimming 

Committee hos LEN. SVU synes det er bra å ha et 

kontaktpunkt hos LEN. SVU har avholdt et første 

møte med Rune Gran, hvor det ble gitt mye nyttig 

informasjon om utviklingsretningen for 

gjennomføringen av internasjonale mesterskap.  

 

Felles Nordisk mesterskap 2021 for svømming 

og stup 

 

Nordisk mesterskap 2022 for både svømming og 

stup skal avholdes i Norge, og i den forbindelse ble 

det fremmet forslag om å se på muligheten for et 

felles mesterskap i AdO arena i desember. 

SVU tok initiativ til et møte med STU, Bergen 

Stupeklubb, Generalsekretær. Alle parter er positive 

til forslaget.  

Forlag til tidsskjema er utarbeidet, der stup starter 

sitt mesterskap fredagen, mens lørdag og søndag 

blir felles. Svømming avslutter sitt mesterskap 

mandagen. På den måte rekker vi gjennom alle 

øvelser, både for stup og svømming. 

Generalsekretær har tatt forslaget med seg til møte i 

Nordisk komite, som også er positive til forslaget. 

 

Elitestevne våren 2021 

SVU laget et konsept som klubber kunne bli med på 

i perioden 15.april – 24.mai 2021. 

Stevnet var for elitesvømmere som hadde oppnådd 

600 poeng (Fina 2020 poengtabell) -eller mer- på 

minst en øvelse i perioden 13. april 2019 til 12. april 

2021. Parasvømmere måtte ha oppnådd 150% på 

minst en øvelse i perioden 13. april 2019 til 12. april 

2021 for å delta. 

Tanken var å gi en samlet rangering (junior og 

senior) for alle arrangementer over hele landet. Det 

ble laget resultatlister pr stevne, samt en felles 

resultatliste etter perioden.  

 

 

 

 

Tildeling av mesterskap  

Tildelinger av mesterskap har i koronaperioden vært 

spesielt utfordrende. Stor usikkerhet rundt 

utsettelser, tidspunkt, gjennomføringsform og 

frivillighet, har ført til færre søkere i perioden. SVU 

har likevel ved hjelp av sitt nettverk, og i godt 

samarbeid med tidligere arrangører, fått mesterskap 

og mønstringer på plass.  

 

 

 

NSFs arrangementer og arrangører i 

svømming 

2019 

Landsdelsårsklassemønstring (LÅMØ). 

Arrangører:   

Nord: Sortland Svømme og Livredningsklubb  

Midt: Kristiansund Svømmeklubb  

Vest: Karmøy Svømmeklubb    

Øst: Kongstenssvømmerne 

Sør: Poseidon Svømmeklubb 

Årsklassemesterskap (ÅM) 

Arrangør: Rogaland Svømmekrets, Klepphallen   

NM langbane 

Arrangør: Drammen Svømmeklubb   

NM ungdom 

Arrangør: Bergensklubbene, Arna SLK, BS, BSC, BS-

LK, Delfana, VS og Åstveit 

NM kortbane 

Arrangør: Stavanger Svømmeklubb  
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2020 

 

Landsdelsårsklassemønstring (LÅMØ) 

Arrangører:    

Nord: Kirkenes Svømmeklubb  

Midt: Namsos Svømmeklubb 

Vest: Førde IL Symjing 

Øst: Lambertseter Svømmeklubb og Asker 

svømmeklubb 

Sør: Bergkameratene 

Avlyst 

Svømmeklubb Årsklassemesterskap (ÅM) 

Arrangør: Sportsklubben Speed 

Avlyst 

NM langbane  

Arrangør: Bergensklubbene, Arna SLK, BS, BSC, BS-

LK, Delfana, VS og Åstveit 

Avlyst 

NM ungdom 

Arrangør: Tromsø Svømmeklubb 

Gjennomført med koronatilpasninger 

NM kortbane 

Arrangør: Svømmeklubben Poseidon 

Først utsatt deretter avlyst 

 
 

2021 
 

På grunn av koronautsatte og avlyste mesterskap og 
mønstringer i 2020, ble samtlige arrangører for 2020 

tildelt tilsvarende mesterskap og mønstringer i 2021. 

SK Speed trakk seg som arrangør av ÅM, og 
Sandnes SLK ble tildelt dette arrangementet. 

Klubber som allerede var tildelt mesterskap eller 
mønstringer for 2021, overføres til 2022.  

 

Landsdelsårsklassemønstring (LÅMØ) 

Arrangører:    

Nord: Kirkenes Svømmeklubb  

Midt: Namsos Svømmeklubb 

Vest: Førde IL Symjing 

Øst: Lambertseter Svømmeklubb og Asker 

svømmeklubb 

Sør: Bergkameratene 

Utsatt og gjennomført med koronatilpasninger 

Svømmeklubb Årsklassemesterskap (ÅM) 

Arrangør: Sandnes SLK 

Utsatt og gjennomført med koronatilpasninger 

NM langbane 

Arrangør: Bergensklubbene, Arna SLK, BS, BSC, BS-

LK, Delfana, VS og Åstveit 

Gjennomført med koronatilpasninger 

NM ungdom 

Arrangør: Stavanger Svømmeklubb 

Gjennomført med koronatilpasninger 

NM kortbane 

Arrangør: Svømmeklubben Poseidon 

Gjennomført med koronatilpasninger 

 

Planlagte og gjennomførte arrangement 2022 

Landsdelsårsklassemønstring (LÅMØ) 

Arrangører:  

Nord: Harstad SK og Kvæfjord SK 

Midt: Orkanger IF og Trondheim SLK 

Vest: Stavanger Svømmeklubb 

Øst: Kongstensvømmerne 

Sør: Svømmeklubben Poseidon Porsgrunn 

Første NSF arrangement som gjennomføres uten 

tilpasninger.  

Årsklassemesterskap (ÅM) 

Arrangør: Lambertseter SK   

NM langbane 

Arrangør: Kristiansand Svømmeallianse   

NM Ungdom 

Arrangør: Arna SLK, BSC, BS, Delfana, Bergen Vest 

SK og Åstveit SK 

NM kortbane  

Arrangør: Stavanger Svømmeklubb 

 

Møter i tingperioden: 

SVU har hatt betydelig flere møter og saker 

igjennom perioden, spesielt i 2020 og 2021 grunnet 

pandemien. De fleste av disse møtene har vært 

avholdt via Teams, med unntak av møter under 

mesterskap, på forbundskontoret og 

avslutningsmøte for tingperioden.  

År Antall 
møter: 

Andre 
Saker: 

Antall 
vedtakssaker: 

2019 9 30 28 
2020 14 37 38 

2021 11 25 37 

2022 4 4 7 
 

 

SVU takker alle for samarbeidet i tingperioden!  
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Stuputvalget 
 

Sammensetning april 2016- august 2018: 

Leder:  

Stig Helseth, Bærum Stupklubb 

Nestleder:  

Anna Maja Holm Thorsen, Bergen Stupeklubb 

Medlem: 

Oskar Fuglestad, Pingvin Stupklubb 

Varamedlem: 

Betty Lee Johansen, Kristiansand Stupeklubb 

 

 

 

Landslagskoordinator: 

Roy Terje Nygård 

 

Landslagstrener: 

Timo Klami (fra juni 2021) 

 

Aktives representant landslaget: 

Amalie Marie Kupka, Bergen stupeklubb 

Anne Sofie Moe Holm Bergen stupeklubb 

 

Dommeransvarlig: 

Arne Tellefsen, Kristiansand stupeklubb 

 

 

Møteaktivitet Stuputvalget:    

2019: 5 telefonmøter – 22 saker   

2020: 4 telefonmøter – 27 saker   

2021: 4 telefonmøter – 13 saker   

 

 

Mandat/rammebetingelser: 

Virksomhetsplan NSF 2019 til 2021 

Handlingsplan Stuputvalget  

Arbeidsbeskrivelse Stuputvalget 

 

 

Stevner og mesterskap i regi av NSF i 

tingperioden: 

2019 

Landsfinalen:  

22-23.11 Kristiansand Stupeklubb, Aquarama  

NM jr:   

19-21.10 Kristiandsand stupeklubb, Aquarama 

NM sr:   

29-31.03 Bergen Stupeklubb, Ado Arena 

 

 

2020 

Landsfinalen:  

Avlyst 

NM jr:   

16-18.10 Bergen Stupeklubb. Ado Arena  

NM sr:    

16-18.10 Bergen Stupeklubb. Ado Arena  

 

2021: 

Landsfinalen:  

27-28.11 Pingvin Stupklubb, Dysjalandshallen 

NM jr:   

22-24.10 Kristiansand stupeklubb, Aquarama  

NM sr:   

01-03.10 Bergen Stupeklubb, Ado Arena  

 

 

 

Oppsummering av utvalgte saker: 

 

Covid 

Stup som gren har møtt store utfordringer i perioden 

med Covid-19 og begrensninger som følge av 

pandemien. 

Som nisjeidrett er vi spesielt utsatt, da frafall merke 

raskt. 
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Noen klubber har jobbet svært godt, og holdt 

medlemsnivået stabilt hvor Bergen Stupeklubb har 

utmerket seg og vokst i perioden.  

Dette har medført at vi denne perioden har hatt lav 

aktivitet, og fremover må rette stort fokus på 

rekruttering. 

Fokus fra STU og breddeansvarlig ressurs, Espen 

Bergslien vil derfor være å jobbe aktivt på vei ut av 

pandemien og inn i neste tingperiode, med å øke 

antall klubber som har stup som tilbud, og ikke 

minst legge til rette for nye klubber som skal starte 

aktivitet. 

 

Økonomi 

Budsjettet som vi rår over benyttes i all hovedsak på 

landslagsaktiviteter. I tingperiodens første år var det 

svært liten aktivitet for våre utøvere, og vi benyttet 

derfor ikke tildelte midler. 

Disse midlene ble søkt videreført som ekstra tilskudd 

på budsjettet for 2021. I samråd med president og 

SF ble midlene øremerket styrking av ledelsen av 

landslaget, da arbeidsbelastningen på 1 ulønnet 

ressurs/landslagssjef var altfor stor. Etter en 

ansettelses prosess ble stup tildelt 2 stillinger som 

hver lønnes med 50 000 årlig. Dette er et prosjekt vi 

håper vil bli videreført, og som vi har lagt inn i 

budsjett for 2022.  

Styrkingen av landslagsledelsen samt stillingen til 

Espen Bergslien på bredde, gjøre at Stup som gren 

denne tingperioden har fått tilført betydelige 

ressurser sett mot tidligere år. 

Med pandemien bak oss ser vi frem til å få utnyttet 

disse ressursene fullt ut. 

 

Utdanning / fagutvikling 

Dommer og trenerkurs i perioden har vært vanskelig 

og får gjennomført grunnet pandemi, og heller ikke 

prioritert når det har vært andre felt som har vært 

viktigere. 

 

Landslag 

I denne perioden har vi fått styrket satsingen på 

landslaget, gjennom videreføring av ubrukte midler 

fra 2020. Disse midlene ble dedikert over en 3 års 

periode, hvor landslagstrener var forespeilet en 

økonomisk kompensasjon for alle timer som legges 

ned. I denne prosessen ble det gjennomført intervju 

med 2 kandidater som søkte stillingen. Roy Terje 

som har hatt stillingen i over 10 år ønsket fortsatt å 

bidra, samt at tidligere utøver Timo Klami søkte 

stillingen.  

 

Etter en vurdering ble det fremmet et forslag fra FS 

og Cato Brattbak om en forsterkning av 

landslagsledelsen hvor begge fikk tilbud om jobben. 

Oppgavene ble fordelt, slik at Roy Terje tok ansvaret 

som landslagssjef med administrative oppgaver, og 

Timo ble trener / ansvarlig med fokus på 

konkurranser, treningsopplegg og samlinger. 

 

Hver av stillingene lønnes med 50 000,- årlig. 

 

 

 

 

 

Dommerstatus 

Arne Tellefsen er utnevnt til dommeransvarlig for 

norsk stup. Han har ansvar for dommerrapportering 

til NSF, LEN og FINA, samt sertifisering av 

dommere. I tillegg fordeler han internasjonale 

dommeroppdrag til de dommerne som ønsker å 

satse internasjonalt, slik at dommerne får utviklet 

seg og får nødvendig evaluering for resertifisering. 

 

 

Internasjonale dommere og dommeroppdrag 

 

Dømming: 

Arne Tellefsen:    

VM sr 2019, Korea. DWS 2019, London. FDGP 

Australia 2019. 

Kim Jensen:    

EM Sr Kiev 2019 

Liv Anne Tuxen:    

EM jr Kazan 2019 

Anna Maja Thorsen:   

FDGP Mission Viejo 2019, Universiaden Napoli 2010 

 

Delegater: 
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Arne Tellefsen 

EM jr Kazan 2019, EM sr Kiev 2019, 2021 EM jr 

Rijeka 2021, EM sr Budapest 2021 

 

Dommere FINA 

Anna Maja Holm Thorsen 

Kim Jensen 

 

Dommere LEN 

Anna Maja Holm Thorsen  A 

Kim Jensen    A 

Paul Joachim Bloch Thorsen  A 

Liv Anne Tuxen    A 

Inger Haraldsen   A 
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Stevner med deltakelse fra landslaget: 

 

2019: 

EM jr Kazan  

Helle Tuxen 11. plass A jenter 3 m, 12. plass A 

jenter tårn,6. plass synkron 3 m, 5. 

plass synkro tårn    

Caroline Kupka 10. plass A jenter 1 m, 9. plass A 

jenter 3 m, 6. plass synkro 3 meter, 

5. plass synkro tårn   

Elias Helseth 10. plass B gutter 3 m, 11 plass 

gutter 1 m 

Pia Sletten 12. plass B jenter tårn 

Aksel Nyborg 

 

8 nasjoners Madrid 

Helle Tuxen 3. plass 3 meter synkro. 4. plass A 

jenter 1 m 

Caroline Kupka 3. plass 3 meter synkro 

Axel Nyborg 4. plass A gutter 1 m 

Pia Sletten 

Elias Helseth 

Emil Jacobsen 

Eira Tronerud 

 

International junior diving meet Dresden 

Helle Tuxen  8. plass A jenter tårn, 9. plass A 

jenter 1 m, 5. plass A jenter 3  

Pia Sletten  10 plass B jenter tårn 

Elias Helseth  11 plass B gutter 1 m 

Caroline Kupka 

Aksel Nyborg 

 

 

FINA GRAND PRIX 

Rostock   

Helle Tuxen 9. plass 10 m 

Madrid 

Helle Tuxen  2. plass synkro tårn damer 

Anne Vilde Tuxen   2. plass synkro tårn damer 

Mission Viejo  

Helle Tuxen  6. plass tårn synkro damer 

Anne Vilde Tuxen    6 plass tårn synkro damer 

Martin Dyrstad 

Thelma Baatz 

 

EM sr Kiev  

Helle Tuxen 6. plass tårn synkro, 7. plass 

3 m synkro  

Anne Vilde Tuxen 6. plass tårn synkro, 7. plass 

3 m synkro 

VM sr Gwangju  

Helle Tuxen  13. plass synkro damer tårn 

Anne Vilde Tuxen 

 

Nordisk mesterskap Stockholm  

Totalt 4 gull, 5 sølv, 10 bronse 

Elma Lund 

Helle Tuxen 

Filip Devor 

Aksel Nyborg 

Elias Helseth 

Anne Sofie Holm 

Isak Børslien 

Thorleiv Rike 

Martin Dyrstad 

Emil Jacobsen 

Nura Krpo 

Pia T. Sletten 

Eira Tronerud 

Tuva T. Sletten 

Jonas Thorsen     
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2020:    

FINA GRAND PRIX 

Rostock   

Helle Tuxen semifinale damer tårn 

Martin Dyrstad 

Madrid   

Helle Tuxen  semifinale damer tårn 

2021:  

EM jr Rijeka   

Caroline Kupka 7. plass A jenter 1 m, 6. plass A 

jenter tårn 

Isak Børslien 11. plass B gutter tårn  

Pia T Sletten 

Tuva T Sletten 

Sienna Sundfør 

Eira Tronerud 

Julie Jacobsen 

Elias Helseth 

 

VM jr Kiev  

Isak Børslien 10. plass B gutter tårn 

Caroline Kupka 8. plass A jenter tårn, 12 plass A 

jenter 1 m 

Elias Helseth 

 

OL Tokyo  

Anne Vilde Tuxen 28. plass damer tårn 

 

EM sr Budapest 

Anne Vilde Tuxen 5. plass tårn synkro damer 

Helle Tuxen  5. plass tårn synkro damer 

Caroline Kupka  

Aksel Nyborg 

 

FINA GRAND PRIX 

Bolzano  

Anne Sofie M Holm  3. plass mix synkro 3 m 

Martin Dyrstad  3. plass mix synkro 3 m 

Elma G Lund  6. plass damer tårn 

 

Nordisk mesterskap Helsinki  

Totalt 5 gull, 7 sølv, 6 bronse 

Anna Holstad  

Synne Boga 

Anne Sofie Holm 

Axel Nyborg 

Caroline Kupka 

Isak Børslien 

Martin Dyrstad 

Eira Tronerud 

Sienna Sundfør 

Eva Aamland 

Filip Devor 

Jakob Midtun 

Martin Fossnes 

Pia T Sletten 

Tuva T Sletten      
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Synkronutvalget 
 

Sammensetning av Synkronutvalget: 

 

Leder:   

Anniken Skiebe Heiland, Oslo IL 

Nestleder: 

Ingeborg Ljødal, Oslo idrettslag  

Medlem:  

Ellen Beck, Oslo idrettslag  

Varamedlem:   

Galina Stoltenberg, Nedre Eiker Svømmeklubb 

 

Ingeborg Ljødal trakk seg i 2021. 

Synkronutvalget begynte perioden med å skulle 

oppdatere, systematisere og se på all 

dokumentasjon i forbindelse med Synkronsvømming 

i Norge, alt fra konkurransestige, dommerutdanning 

og oppdatering av retningslinjer for  

 

 

synkronsvømming i Norge. På grunn av 

koronasituasjonen stagnerte dette arbeidet. Med 

frafall av svømmere, trenere og ingen trening eller 

konkurranser gjorde situasjonen til at 

Utvalgsarbeidet ble tilsidesatt. Når situasjonen tillot 

aktivitet, hang vi etter. Situasjonen har vært så 

spesiell i denne perioden og Synkronutvalget har 

ikke fungert bra. Vi har også hatt frafall i styret. Den 

siste perioden har vi jobbet med å få på plass 

planene for et utviklingslag og 

landslagsrepresentasjon. Og diskutert veien videre.  

 

Synkron preges innimellom av at relativt få folk skal 

ha på seg relativt mange hatter. Dette fører til 

slitasje og frafall i ytterste konsekvens. Vi har den 

siste tiden mistet både svømmere, dommere, 

trenere og administrasjon. Dette er noe som kan 

ramme alle små idretter, og vi må ha på dagsorden 

hva vi kan gjøre for å motvirke dette.  
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Vi har startet et utviklingslag hvor svømmere som 

har nådd et visst nivå, og vil utvikle seg videre, 

jobber én gang i måneden med våre best kvalifiserte 

trenere Heather Ames og Galina Stoltenberg. De har 

utdanning og erfaring fra henholdsvis Canada og 

Russland. Nå i begynnelsen er også trenere invitert 

med, og de kan ta med egne svømmere. Det er 

viktig å bruke alle resursene vi har tilgjengelig og å 

spre kunnskapen over til alle som er interessert. I 

skrivende stund har de hatt én trening med svært 

positive tilbakemeldinger. 

 

Synkronutvalget arrangerte Synkronhelgen på 

Ankerskogen svømmehall 2019 og det ble en 

suksess igjen. Dette er en årlig tradisjon hvor vi 

samler alle synkronsvømmere i Norge til en felles 

trening og kompetansehevings helg. Pga. 

koronasituasjonen ble 2020,2021 avlyst.  

 

I 2021 deltok 1 synkronsvømmer på Ungdoms EM i 

Kroatia med godt resultat. 

 

Pr. dags dato er 6 aktive synkronklubber i Norge.  

• Oslo Idrettslag  

• Asker Svømmeklubb  

• Ålesund Svømme- og Livredningsklubb 

• Trondhjem Svømme- og Livredningsklubb  

• Sørumsand IF 

• Tromsø Svømmeklubb 

 

Dommere 

Vi har 1 stk FINA-dommer 

6 stk Forbundsdommer (pluss 2 på pause) 

3 stk Kretsdommer 2 

4 stk Kretsdommer 1 

 

I løpet av perioden har FINA-dommer Anniken S. 

Heiland bestått alle årlige sertifiseringer og vært ute 

og dømt FINA-konkurranser. Ny sertifisering er 

2022. 

I tillegg har hun dømt flere juniorkonkurranser i 

Kroatia og Sverige der synkronsvømmere fra norske 

klubber har deltatt. 

Flere forbundsdommere har dømt i ulike 

internasjonale konkurranser på klubbnivå. Både 

virtuelle og fysiske konkurranser.  

 

Vi har deltatt på kompetansehelgene, og undervist i 

diverse temaer innen synkron og på ulike nivåer av 

kunnskapsnivåer. 

 

VEIEN VIDERE:  

Må være opp til det nye styret, men videreutvikling 

av Utviklingslag, opprettelse av Landslag (på tross 

av kanskje bare én deltager). Oppdatering av 

dommerne. Fortsette utviklingen av trenere. En 

trener er klar for FINAs trenerstige. I 2022 skal 

dømmingen endres internasjonalt i synkron, og vi 

må både lære det nye systemet og oppdatere videre 

til alle dommere og trenere. Dette gamle styrets 

målsetting er å profesjonalisere synkron. Delta i 

mange flere konkurranser. Støtte maksimalt opp om 

de som vil satse. Det vil si deltagelse i utlandet. Vi 

har liten kapasitet til å få til mange konkurranser i 

Norge. Rett og slett på grunn av mangel på folk til å 

arrangere. De talentene vi har nå må få lov til å 

skinne for klubben sin, men også for Norge. Topper 

inspirerer bredden. Vår erfaring er også at de som 

har fått deltatt ute på konkurranser og utvikle seg 

maksimalt etter hva de har lyst til er de som blir 

værende, eller som kommer tilbake til idretten sin. 

Vi tror dette er en vei videre. 
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Vannpoloutvalget 
 

Utvalget har i inneværende periode bestått av: 

 

2019-2020 

Leder: 

Morten Menzel-Franang, Vika IF 

Nestleder:   

Sverre Fjermestad Hammerø, Sørumsand IF 

Medlem:  

Harriet Engesvik, Namsos Vannpoloklubb 

Varamedlem: 

Lejla Redzepi, Lørenskog-Rælingen 

Kappsvømmingsklubb 

Varamedlem: 

Thomas Brattelid, Stavanger Vannpoloklubb 

 

2020-2021 

Leder:   

Sverre Fjermestad Hammerø, Sørumsand IF 

Nestleder:  

Harriet Engesvik, Namsos Vannpoloklubb 

Medlem:  

Thomas Brattelid, Stavanger Vannpoloklubb 

Varamedlem: 

Lejla Redzepi, Lørenskog-Rælingen 

Kappsvømmingsklubb 

Varamedlem: 

Morten Menzel-Franang, Vika IF 

 

 

Utvalget har hatt formelle møter, telefonkontakt, i 

tillegg til kontakt under turneringer. I perioden har 

de fleste møter blitt avholdt digitalt. Status og 

smittesituasjonen har vært diskutert i utvalget og 

mellom klubbene. Høsten 2019 utarbeidet vi 

vannpoloutvalgets handlingsplan for 2019-2022. 

 

Aktivitet 

Aktiviteten har vært begrenset av pågående 

pandemi, og serien 2019/2020 ble avbrutt på grunn 

av nedstengning. Sesongen 2020/2021 ble det ikke 

spilt serie eller avholdt NM. 

Aktiviteten har vært mindre samlet sett for junior og 

senior, og utvalget har derfor omdisponert midler til 

å satse mer på minipolo og for å stå klare til å starte 

aktivitet for barn og unge når forholdene har vært 

egnet for det.  
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Sr. Cup NM: 

2019 Uoffisielt NM, Stavanger  

Norgesmester: Stavanger, 4 lag 

2020 ingen turnering            

Ikke gjennomført grunnet nedstengning. 

2021 Uoffisielt NM, Stavanger  

Norgesmester: Stavanger, 5 lag 

 

Seriemesterskap: 

2018/2019                             

Seriemester: Vika IF Vannpolo, 6 deltakende lag 

2019/2020                             

Serien avviklet etter en seriehelg, 5 deltakende lag 

2020/2021                             

Serien ble ikke gjennomført grunnet restriksjoner 

  

Følgende klubber har deltatt på seniornivå i 

perioden: 

- Asker Svømmeklubb 

- Askøy Vannpoloklubb 

- Bærum Dolphins  

- Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb 

- Namsos Vannpoloklubb 

- Stavanger Vannpoloklubb 

- Sørumsand IF - Vannpolo 

- Vika IF – vannpolo 

 

 

Jr. Cup NM – Gutter: 

2019 Uoffisielt NM,Namsos     

Norgesmester: Namsos Vannpoloklubb, 3 deltakende 

lag 

2020 ingen turnering           

Norgesmester: - 

2021 ingen turnering           

Norgesmester: - 

Minipoloturneringer 

2019 Sørumsand IF julecup og Namsos cup 

2020 Namsos cup 

2021 Sørumsand IF Julecup og Namsos cup 

 

Juniorturneringer 

2019 Heia Open Beachpolo, Namsos cup, 

Sørumsand IF Julecup 

2019 Heia Open Beachpolo 

2021 Sørumsand IF Julecup 

 

Beachpoloturneringer 

2019 Sørumsand IF Julecup 

2019 Heia Open Beachpolo 

2021 Sørumsand IF Julecup 

  

Konkurranseaktivitet - junior 

I tingperioden ble det arrangert turnering i Namsos 

2019, og i Stavanger 2021. 

 

Utdanning 

Det har i perioden blitt gjennomført 

kretsdommerkurs. Vannpoloutvalget har jobbet med 

dommersituasjonen gjennom hele perioden, og ser 

dette som en prioritert sak i neste tingperiode. 

 

Vannpolohelga 

2019 Vannpolohelga blir gjennomført på 

Ankerskogen 

 

Minipolo 

NSF har sammen med vannpoloutvalget ferdigstilt 

utviklingen av minipolo, som er vannpolo for barn i 

alderen 8-12 år. Det har blitt gjennomført 

minipoloinstruktørkurs på Askøy og i Namsos. Cirka 

30 nye instruktører har blitt utdannet. 
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Klubbene 

 

Ved utløpet av Tingperioden er det aktivitet i 

følgende klubber: 

- Asker Svømmeklubb 

- Askøy Vannpoloklubb 

- Kragerø Vannpoloklubb 

- Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb 

- Namsos Vannpoloklubb 

- Nordby IL svømmegruppe 

- Stavanger Vannpoloklubb 

- Vika IF - vannpolo 

- Sørumsand IF – Svømmegruppe 

- Bergens Svømme & Livredningsklubb 

- Fet Svømmeklubb 

- Eidsvoll Svømmeklubb 

- Gjøvik Svømmeklubb 

- Førde IL Symjing 

  

 

 

I tillegg har det i denne tingperioden vært aktivitet 

og/eller interesse for vannpolo fra: 

- Moss SK, SK Speed, Lambertseter SK og 

Bærumsvømmerne 

Av aktivitetsregistreringen for perioden var det: 

2019: 484 aktive medlemmer 

2020: 552 aktive medlemmer 

2021: klubbene rapporterer i april 2022. 

Antall aktive med vannpolo lisens i perioden: 

2019: 138 

2020: 84 

2021: 101 

 

Norsk vannpolo har økt antall aktive i perioden, og 

senket gjennomsnittsalderen på utøverne. Dette er i 

tråd med de prioriteringene vannpoloutvalget har 

gjort i perioden. 

 

Økonomi 

Utvalget har i Tingperioden holdt sine utgifter 

innenfor de budsjetterte rammene forbundsstyret 

har satt. 
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Mastersutvalget 
 

Utvalget har i inneværende periode bestått av: 

Leder:   

Ellen Bjorvand, Masters Sørlandet 

Nestleder:   

Øyvind Thorsen, Lambertseter Svømmeklubb  

Medlem:   

Geir Inge Rimmereide, Stord Masters 

 

Aktiviteter:  

Utvalget har avholdt møter i forbindelse med 

mesterskap. Møter har vært avhold digitalt via 

teams og tilsvarende. På noen av møtene har 

representant i forbundsstyret, Noel Pedersen også 

deltatt. Ellers har vi hatt mye kontakt via e-post, 

telefon, messenger og facebook i forhold til saker og 

valg av NM arrangør.  

Informasjonen til medlemmer har gått via facebook 

og oppdatering av mastersidene på NSF 

hjemmeside. 

Aktiviteter har i perioden vært svært bergenset pga. 

Covid pandemien 

 

 

Mastersvømming: 

Utvalgets hovedfokus har vært å tilrettelegge for NM 

Masters 

Det har blitt arrangert 1 NM i tingperioden: 

2019: Bergen 

2020: Stavanger (avlyst) 

2021: Stavanger (avlyst)  

Mastersutvalget jobber for at klubber arrangerer 

mesterskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre Mastersstevner 

Nordisk mesterskap:  

2019: Helsinki, Finland  

2020: Torshavn, Færøyene (avlyst) 

2021: Reykjavik, Island (svært begrenset deltagelse 

pga. pandemi) 

EM: 

2020: Budapest, Ungarn (avlyst) 

VM 

2019: Gwangju, Sør Korea 

2021: Fukuoka, Japan (avlyst)  

 

Utover disse stevnene er det Københavnske Open 

Masters som tiltrekker seg mange norske utøvere. 

 

Økonomi: 

Mastersutvalget har i tingperioden holdt sine utgifter 

som er budsjettert fra forbundet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



side 47 
 

Open Water-utvalget 
 

Utvalget har i inneværende periode bestått av: 

Leder:  

Dag Rinden, Sørumsand IF svømmegruppe 

Medlem:  

Geir Andersen, Master Team Svømming (ROMA) 

Medlem: 

Dagmar G. Dahl, Bodø Svømmeklubb 

 

Ambisjon 

Open Water utvalget har som ambisjon å fremme 

Open Water svømming både som 

bredde/mosjonsidrett som kan bringe nye og flere 

utøvere til svømmesporten. Vi har et ønske om å 

økt antall konkurranser slik at vi kan øke 

utbredelsen. Samtidig er det ønskelig å legge 

grunnlaget for at også norske utøvere på sikt kan 

delta og prestere i internasjonale Open Water 

konkurranser og mesterskap. 

  

Aktiviteter 

Open Water utvalget ble vedtatt opprettet på 

Svømmetingets i 2013 og inneværende periode er 

dermed kun tredje perioden utvalget har vært i 

drift. 

  

Som en relativt ny svømmegren i Norge vil Open 

Water utvalget fortsatt ha behov for å utrette mye 

grunnleggende arbeid. Handlingsplanen for utvalget 

i inneværende periode har fokusert spesielt på økt 

aktivitet. Områder som redegjøres nærmere for i det 

følgende: 

  

● Øke antall konkurranse 

● Mesterskap 

● Utdanning innen Open Water 

● Klubbutvikling 

● Økonomi 

  

 

  

  

 

Øke antall konkurranser 

Det har tilkommet noen nye konkurranser i 

inneværende periode. Utvalget fortsetter jobben 

med å øke antall konkurranser og har et mål om at 

vi skal få en økt geografisk utbredelse. 

Konkurranser som har blitt gjennomført i perioden: 

● Oslo Open Water 

● Ulvøya Rundt 

● Heia Open 

● GlommaDyppen 

● H3 Open Water 

● Jørpelandsholmen Open 

● Triton Open Water 

● NM 2019 - Oslo Idrettslag 

● NM 2020 - Oslo Idrettslag 

● NM 2021 - Hamar IL  
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Mesterskap 

Det har blitt gjennomført mesterskap alle år i 

inneværende periode til tross for pandemien. 

I 2019 ble det arrangert NM junior og senior på 

Sognsvann. Det var Oslo Idrettslag som var 

arrangør. 

2020 var nok en gang Oslo Idrettslag arrangør. Da 

ble det arrangert UM for første gang i tillegg til NM 

junior og senior. 

2021 var det Hamar Idrettslag som var arrangør. 

Mesterskapet ble gjennomført i Mjøsa. Her ble 

Masters NM Open Water arrangert for første gang i 

tillegg til UM og NM junior og senior.  

Utdanning 

I inneværende periode har korona-situasjon gjort 

det vanskelig å gjennomføre utdanning i like stor 

grad som har vært ønskelig. Til tross for dette har 

det blitt gjennomført Trener 1 kurs både fysisk og 

digitalt.   

Klubbutvikling 

Har fortsatt arbeidet med å utarbeide 

dokumentasjon til hvordan gjennomføre og 

arrangere konkurranser i Open Water. Disse 

dokumentene kan lastes ned i fra Norges 

Svømmeforbund sine nettsider. 

 

 

 

 

 

Informasjon og PR 

Det er etablert en egen Facebook side for Open 

Water. 

  

Open Water har egne undersider på Norges 

Svømmeforbund sine hjemmesider. 

Web-domenet www.openwater.no er mulig å få 

overta vederlagsfritt mot å dekke flyttegebyr. Open 

Water utvalget anbefaler at man overtar dette 

domenet. 

  

 

Økonomi 

Utvalget har i Tingperioden jobbet for å få økt 

bevilgninger til sine aktiviteter.  

Det har også i perioden blitt mulig for arrangører å 

søke utvalget om støtte til konkurranser. 

Vi håper at det fra neste år vil bli mulig å søke om 

spillemidler til innkjøp av utstyr også i Open Water, 

på lik linje med de andre grenene. Hva som blir 

godkjent av utstyr er enda ikke helt avklart. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.openwater.no/
http://www.openwater.no/
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Lovutvalget 
 

Lovutvalget har bestått av: 

Leder 

Erik Jungeling, Hamar IL 

Leder fra oktober 2019:  

Bjørn Gran, Kolbotn IL 

Nestleder 

Unni Stensrud Hansen, SSK Skjetten Svømming, 

senere Triton Lillestrøm Svømme- og Triatlonklubb 

Medlem 

Rune Gran, Kolbotn IL 

Varamedlem 

Bjarne Kvam, Svømmeklubben Delfana – trakk seg 

i oktober 2019 

 

 

Erik Jungeling ble valgt som leder av LU på 

Forbundstinget 2019, men trakk seg samme høst. 

Forbundsstyret ba deretter tidligere leder av LU, 

Bjørn Gran, om å fungere som leder fram til tinget 

2022. 

 

LU har i tingperioden fungert som rådgivende organ 

for NSF i tråd med utvalgets mandag. Utvalget har 

avviklet fire fysiske møter frem til mars 2020. 

Deretter har det vært epost- telefonkontakt som 

følge av koronapandemien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På grunn av redusert sportslig virksomhet under 

pandemien har henvendelsene til utvalget vært noe 

begrenset vedrørende lovtekniske spørsmål og 

forståelse. 

 

Av saker som har vært behandlet av Lovutvalget kan 

nevnes: 

- Revisjon av Lov for NSF etter ny 

lovnorm for særforbund 
- Oppdatering av Generelle regler for 

idretten 

- Oppdatering av reglene for IPC  
- Oppdatering av Regler for svømming 

- Tolkingsuttalelse knyttet til Regler 
fordeltagelse svømming 

- Uttalelse om 

dommeroppsett/gjennomføring av 
stevner under pandemien 

- Uttalelse/vurdering om transpersoners 
deltagelse i NM-masters 

- Uttalelse/vurdering av heldekkende 
badedrakter for kvinnelige utøvere 

- Juridiske uttalelser/vurderinger til 

Forbundsstyret 
 

LU vil igjen fremheve det gode samarbeidet med 

administrasjonen i NSF og «vår mann» Tor Arne 

Volden.  
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Dommerutvalget 
 

Dommerutvalget (DU) har i tingperioden bestått av 

følgende:  

Leder 

Alice C. Boyd til 15/9-2020  

Erik Grøtting fra 15/9-2020 

Nestleder 

Erik Grøtting til 15/9-2020  

Wenche Salte fra 15/9-2020 

Medlem  

Wenche Salte til 15/9-2020  

Alice C. Boyd fra 15/9-2020 

Varamedlem  

Katri Anneli Mortelmans Somby 

 

Mandatet for DU har i tingperioden vært følgende: 

1. Utvalget har ansvaret for 

utvikling/utdanning av dommere i svømming 

og open water i Norges Svømmeforbund. 

2. Utvalget har ansvar for utvikling og 

oppfølging av alle kurs for dommere i 

svømming og open water. Herunder: 

a) kretsdommerkurs 

b) forbundsdommerkurs 

c) overdommerkurs 

d) starterkurs 

3. Utvalget har ansvar for tilrettelegging av 

regionale dommersamlinger. 

4. Utvalget oppnevner overdommere og 

startere til nasjonale mesterskap, 

internasjonale stevner og de stevner hvor 

dette er ønskelig for arrangøren. 

5. Utvalget innstiller overfor FS dommere til 

internasjonale representasjonsoppgaver. 

6. Utvalget gir innspill til LU om behov for 

informasjon om regler til dommere, trenere 

etc. 

7. Utvalget har ansvar for å tilrettelegge og 

lage program for den årlige 

dommerinstruktørsamlingen.  

8. Utvalget har ansvaret for å godkjenne nye 

dommerinstruktører.   

DU har i perioden hatt 9 møter, og behandlet 28 

saker, hvorav 1 sak er sendt til FS for behandling.  

 

DU har holdt sine møter digitalt samt ved Trener- 

Lederkonferansene. Ut over møtevirksomheten, har 

det vært korrespondanse på mail og på telefon. 

Det har vært avholdt 3 dommerinstruktørsamlinger i 

perioden. DU har stått for den faglige 

gjennomføringen av disse. Det har vært god 

deltagelse og delaktighet på samlingene. 

Tilbakemeldingene fra deltagerne etter samlingene 

har vært positive. 

Det er i perioden avholdt tre overdommerkurs. 

Kurset blir kontinuerlig evaluert, og justert. 

Tilbakemeldingene fra kursene er gode.  

 

I tingperioden har DU behandlet ulike oppgaver: 

• Nasjonal dommerliste 

• Innspill til FS for oppnevning av dommere til 

internasjonale mesterskap 

• Innspill til FS for oppnevning av nye FINA 

dommere i tråd med strategi for 

internasjonale dommere 

• Rutiner for oppnevning av dommere ved 

FINA stevner arrangert i Norge 

• Høringssvar ny mesterskapsstruktur 

• Nye dommerinstruktører 

• Innspill kontraktsfornyelse 

dommerinstruktører 

• Regionale samlinger 

• Innspill til tinget for nye regler vedr 

dommere 

Nye dommerinstruktører i perioden er: Sila Heibert-

Vandre, Tove Agate Vedøy, Sylvia Lægreid, Petter 

Frantzen og Anneline Vassbakk Løyning 

I perioden har følgende gitt seg som 

dommerinstruktører: Trygve Ravn, Doris Norbye, 

Stein Petter Næss og Erling Marcussen. 
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Følgende dommere har representert Norge 

ved internasjonale mesterskap: 

• Rune Gran; EM jr – Kazan (2019), OL - 

Tokyo (2021), EM kortbane - Kazan (2021) 

og EM – Budapest (2021) 

• Alice C. Boyd; EM kortbane – Glasgow 

(2019) 

• Unni S. Hansen; EM kortbane – Kazan 

(2021) 

• Erik Grøtting; EM kortbane – Glasgow 

(2019) 

• Nina Pedersen; EM jr – Kazan (2019), EM 

kortbane – Kazan (2021) 

Tilbakemeldingene fra LEN og FINA har vært 

positive for våre dommere.   

Følgende er re-nominert; Anne-Grete Grøtting 

(starter), Kirsten Foldvik (starter), Tor Morten Wist 

(starter), Bjørn Volden (starter), Erik Grøtting 

(dommer), Øystein Spangelo (dommer) Rune Gran 

(dommer), Alice C. Boyd (dommer), Unni S. Hansen 

(dommer) og Nina Pedersen (dommer). 

Våre internasjonale dommere har også deltatt på 

følgende internasjonale dommerseminarer: 

FINA dommerseminar 2019 i Budapest: Alice C. 

Boyd, Øystein Spangelo og Erik Grøtting. 

 

Rune Gran ble valgt inn som medlem i LEN teknisk 

svømmekomité i 2021. 

Hospitantordningen på nasjonale mesterskap er 

videreført. Ordningen er med på finne nye gode 

kandidater til både nasjonale og på sikt - 

internasjonale oppdrag. 

Nasjonal liste over overdommere og startere er 

videreført, løpende oppdatert og videreutviklet. Nye 

nasjonale dommere i perioden er: 

Petter Frantzen, Line Dickhausen. 
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Under koronaperioden har det vært kjørt flere 

digitale krets- og forbundsdommerkurs med gode 

erfaringer og tilbakemeldinger. 

 

 

 

 

 

Vi vil spesielt trekke frem samarbeidet med 

administrasjonen i NSF, dette har vært en fantastisk 

administrativ støtte. I tillegg takker vi alle våre 

dyktige dommerinstruktører og takker klubber og 

kretser rundt omkring i landet for godt samarbeid. 
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