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1 Forslag fra Forbundsstyret 
 

 

Oppdatering av NSFs lov, jfr NIF sin lovnorm for særforbund, oppdatert 01.01.2022. 

 

 

 

 

Begrunnelse: 
NSF må oppdatere sin lov i henhold til NIF sin lovnorm for særforbund. 

 

 

 

 

 

 

 

Lovutvalgets vurdering 

NSF må til enhver tid oppdatere sin lov i henhold til NIF sin lovnorm for særforbund. 
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2 Forslag fra Forbundsstyret 
 

 

Forbundsstyret i Norges Svømmeforbund ønsker å utvide styret med én representant, 

og kriteriet skal være følgende:  

 

«Minst ett medlem av Forbundsstyret skal pr. 31. desember det år valget avholdes 

være under fylte 26 år.» 

 

Begrunnelse for forslaget: 

Ung medbestemmelse bør være en viktig del av idretten og idrettspolitikken. Et viktig 

steg på denne veien er å inkludere ungdom direkte inn i styrene i idretten. 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har oppfordret til at 

særforbund, kretser og klubber skal ha med unge styremedlemmer. 

Forbundsstyret i Norges Svømmeforbund ønsker å ta oppfordringen, og ønsker derfor 

å utvide Forbundsstyret med ett styremedlem, slik at Forbundsstyret vil bestå av 

President, Visepresident, 4 styremedlemmer, og 2 varamedlemmer.  
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3 Forslag fra Open-waterutvalget 
 

Varamedlem i Open Water-utvalget. 

 

Dagens tekst: 

Open-waterutvalget med leder, nestleder og 1 medlem 

 

Ny tekst: 

Open-waterutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem 

 

 

Begrunnelse: 

Open Water-utvalget har siden godkjennelse som gren vært 3 personer: Leder, 

nesteleder og 1 medlem. 

Det er nødvendig å ha et varamedlem i Open-waterutvalget som kan være 

stedfortreder ved fravær og som erstatning hvis et medlem må trekke seg fra utvalget 

i løpet av perioden. Dette vil gjøre utvalget mer robust. 

 

 

 

 

 

Forbundsstyrets kommentar 

FS støtter forslaget om vararepresentant i Open Water-utvalget. 
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Forslag om endringer i 

Generelle regler 
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4 Forslaget fra Svømmeutvalget 

 

Forslag til endringer er merket med rødt 

 

GE 29 Klasseinndeling – krav til alder 

GE 29.3 

Ved Årsklassemesterskap i svømming (ÅM) konkurreres det individuelt i fire klasser for 

henholdsvis jenter og gutter: 13, 14, 15 og 16 år. Resultater oppnådd i 

Landsdelsårsklassemønstring (LÅMØ), sammenlagt poengsum for 5 av 5 øvelser, er 

kvalifisering for deltagelse til ÅM, og danner grunnlaget for rangering. Klasse for 

parasvømmere innarbeides i LÅMØ og ÅM. De 30 utøverne i Norge i hver årsklasse 

med de høyeste sammenlagte poengsummene er kvalifisert til deltagelse. For 

parasvømmere vil sammenlagt poeng etter prosentresultater i individuelle øvelser 

kvalifisere til ÅM deltakelse. 

 

GE 29.4  

Ved NM ungdom konkurreres det individuelt i to klasser: Jenter 13 – 16 år og gutter 

13 – 16 år. NM ungdom arrangeres over 3 dager på høsten. 

 

 

 

 

 

 

Lovutvalgets vurdering  

Integrering av parasvømmere anbefales. 

Justeringen til NM Ungdom anbefales (ingen realitetsendring). 

 

 

Forbundsstyrets kommentar 

FS støtter forslaget. 
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5 Forslag fra Svømmeutvalget 

 

GE 37 Call-room - svømming  

 

Under NM kortbane og langbane samt NM ungdom skal det være et call-room hvor 

alle utøvere skal møte før start i øvelsen/heatet. Utøvere som ikke møter med 

akkreditering i call-room til rett tid får ikke starte i øvelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovutvalgets vurdering  

Presiseringen anbefales. 

 

 

Forbundsstyrets kommentar 

FS støtter forslaget. 
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6 Forslag fra Svømmeutvalget 

 

 

GE 38 Øvelser - svømming  

Øvelsesoppsettene for NM Junior og NM Senior er like. Det er eget øvelsesoppsett for 

NM kortbane, NM langbane og NM ungdom.  Det svømmes ikke forsøk i individuelle 

øvelser på 400 m IM, 800 m og 1500 m fri, samt stafetter. På NM kortbane og NM 

langbane svømmes det direkte finale for junior stafetter på morgenøkt og direkte 

finale for senior i ettermiddagsøkten.  For NM ungdom svømmes stafetter på 

formiddagen, mens beste heat svømmes i finaleøkten. 

• x 100 m fri • x 200 m fri • x 100 m medley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovutvalgets vurdering  

Anbefales. 

 

 

Forbundsstyrets kommentar 

FS støtter forslaget. 
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7 Forslag fra Svømmeutvalget 

 

 

GE 46 Kretsmesterskap - Landsdelsmesterskap 

46.1 Tidspunkt for avvikling av Kretsmesterskap (KM) og Landsdelsmesterskap 

fastsettes av Forbundsstyret i NSF. På de dager KM/Landsdelsmesterskap arrangeres, 

må ikke andre approberte stevner arrangeres innen kretsen/landsdelen.  

46.2 Som mesterskapsmedalje ved KM kan anvendes NSFs KM-medalje eller 

vedkommende krets/lags medalje. 46.3 KM i stup, synkronsvømming og vannpolo 

avvikles innenfor NM-programmet i vedkommende gren. 

 

Hele punktet bør utgå. 

 

 

 

 

 

 

 

Lovutvalgets vurdering  

Ingen kommentar. 

 

 

Forbundsstyrets kommentar 

FS støtter forslaget. 
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Forslag om endringer i 

Regler for svømming 
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8 Forslag fra Lambertseter Svømmeklubb 

 

 

Forslag til endring av regel SV 3B 1 og SV 3A 1e (Regler for svømming)  

 

I dagens regler (REGLER FOR SVØMMING (svomming.no)) kan det under et NM være 

finaleheat som ikke er fulle under øvelser med direkte finaler da regel SV 3A 1e sier at 

«Unntak. Hvis det er to heat eller flere i en øvelse, skal det ikke være mindre enn tre 

svømmere i noen av heatene. Senere strykninger kan redusere antall svømmere i et 

slikt heat til færre enn tre.» 

 

 

Forslag  

Det er ønske om å gjøre om reglene til at finaleheat er fulle så sant det er nok 

deltakere påmeldt konkurransen totalt sett.  

 

 

Begrunnelse 

Med nåværende regler kan i verste fall en utøver ut fra startliste svømme i 

finaleheatet, men kan en time før start samme dag få beskjed om at han/hun skal 

svømme i forsøksheatet istedenfor.  

Finaleheat bør være fulle heat uavhengig av antall deltakere i forsøksheat.  

 

 

Lovutvalgets vurdering  

Erfaring har vist at det i enkelte øvelser med direkte finaler i NM – 400m m I/M, 800m 

m og 1500m – er få påmeldte utøvere.  

Hvis det er færre enn 9 deltagere vil heatoppsettet innebære at finaleheatet ikke vil 

være fullt i og med regelen i SV3 A. 1 e: «Hvis det er to heat eller flere i en øvelse, 

skal det ikke være mindre enn tre svømmere i noen heat».  

Ifølge forslaget ønsker Lambertseter Svømmeklubb at det alltid skal være fullt 

finaleheat og at regelen i A. 1e ikke skal gjelde.  

Det vil kunne innebære at en utøver må svømme alene hvis det er syv påmeldte.  

Lambertseters Svømmeklubbs problem løses hvis man praktiserer siste setning i A. 1e: 

«Senere strykninger kan redusere antall svømmere i et slikt heat til færre enn tre» slik 
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den er ment å innebære. I dag settes heatene opp etter eventuelle strykninger i 

forhold til påmeldinger.  

Hvis man i stedet satte opp heatene med en etterfølgende strykefrist vil kravet om tre 

utøvere ikke slå inn.  

En utøver bør ikke svømme alene.  

Det bør være viktigere enn alltid fulle finaleheat.  

Forslaget som innebærer at SV 3 A 1e slettes, anbefales ikke. 

 

 

Forbundsstyrets kommentar 

FS støtter LU sine vurderinger. 
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Andre forslag 
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9 Forslag fra Sogn og Fjordane Symjekrins 

 

Norges Svømmeforbund må arbeide målretta mot at all aktivitet for born 

opp til eksempelvis 16 år må bli gratis i bassenga! 

 

Grunngjeving: 

All aktivitet i vatn fremjar at born blir trygge i vatn, og på denne måten vil få eit betre 

utgangspunkt til å lære å symje. Den enklaste måten er å la alle få like moglegheiter 

til dette, utan at pengeboka skal bestemme. Nokre basseng var i fjor gratis, og det var 

positivt. Dette er ei billeg investering for tryggleik og symjeglede. 

 

 

 

 

Lovutvalgets vurdering  

Forslaget egner seg ikke til tingbehandlig.  

 

 

 

Forbundsstyrets kommentar 

Dette er ivaretatt i virksomhetsplanen. 
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10 Forslag fra Sogn og Fjordane Symjekrins 

 

Symjeopplæringa i skulane er i dag varierande. Svært mange plassar får ikkje elevane 

symjeopplæring før i 3. klasse. Lærarane har heller ikkje dei grunnleggjande 

kunnskapane for å lære borna å bli trygge i vatn, og etter kvart klare å symje på ein 

god måte. Vi veit at symjedyktige elevar må ta over undervisninga, fordi læraren ikkje 

har kunnskap nok. Born kan vise andre born, men skal ikkje ha ansvaret. Andre stadar 

handlar det berre om å «få gjennomført» timane, der dei som er engstelege, blir 

pasifisert. På fleire skular blir symjeopplæringa rett og slett kutta ut, på grunn av 

manglande kompetanse hjå lærarane. Redselen for at noko skal skje medan dei 

underviser, gjer også at symjeopplæringa blir fjerna. Resultata seier seg sjølv, borna 

klarer ikkje dei krav som blir satt i symjeopplæringa i 4.klasse. Dette er uhøyrt, og kan 

få (og får) fatale fylgjer.  

 

Det er tankevekkande at borna har krav til å springe så og så fort, eller kunne sparke 

ein ball, når det eigentleg ikkje har noko å seie for deira eigen tryggheit, medan det 

blir slurva med krava i symjing, som i verste fall kan risikere i tap av liv. 

 

Vi krev at lærarane må ta symjeundervisninga på alvor, og utdanne seg som 

instruktørar i regi av Norges Svømmeforbund. Derfor er forslaget vårt; 

 

Norges Svømmeforbund må i mykje større grad informere 

skulane/barnehagane om dei tilboda dei kan gje i symjeopplæringa. Norges 

Svømmeforbund må arbeide mykje meir aktivt inn mot politikarar og 

myndigheitene, slik at skulane gjennomfører opplæringa og får dekka 

utgiftene. Dette er ein idrettsaktivitet som må prioriterast! 

 

Når ein tenkjer på kor flott symjing er for alle «typar» born, store eller små, 

funksjonshemma og funksjonsfriske, der alle muskelgrupper blir brukt, er det tragisk 

at denne idretten blir «oversett» i skuleverket. Mottoet var for nokre år sidan å få vatn 

i bassenga, no må ein for alvor bruke desse bassenga etter intensjonane! 

 

Lovutvalgets vurdering  

Forslaget egner seg ikke til tingbehandling. 

 

Forbundsstyrets kommentar 

Dette er ivaretatt i virksomhetsplanen. 



side 18 

11 Forslag fra Oslo Stupeklubb 

 

Oslo Stupeklubb fremmer forslag om navneendring til Norges Vannsport Forbund 

 

Begrunnelse: 
Norges Svømmeforbund representerer et mangfold av vannaktivitet. Navnet oppleves 

upresist og lite representativt for den allsidige aktiviteten forbundet har ansvar for - 

Navneendringen vil imøtekomme moderne krav til- og fremme universell utforming og 

arbeid innen virksomheten. 

 

 

 

 

 

Lovutvalgets vurdering  

Anbefales ikke. 

 

 

Forbundsstyrets kommentar 

Anbefales ikke.  
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12 Forslag fra Oslo Stupeklubb 

 

Forbundet skal jobbe aktivt for utvikling av "Vannsportanlegg" fremfor 

"Svømmeanlegg" eller "Badeanlegg", hvor begrepene i seg selv legger føringer for 

prioriteringer og behovsdekking. 

 

Vannsporter som vannpolo, synkronsvømming, dødsing og stup m.fl. stiller bakerst i 

behovskøen allerede før nye anlegg kommer til tegnebordet all den tid alle nye anlegg 

defineres som svømmeanlegg.  

 

Et eksempel for denne diskrimineringen er byggingen av nytt Tøyenbad hvor 

behovene til bl.a. vår idrett er fullstendig tilsidesatt - ikke bare med tanke på tårn 

høyder, men med tanke på brukskapasitet i form av flere sviktbrett på 1m og 3m - i 

tillegg krever vår idrett akrobatikkfasiliteter for å øve inn nye elementer og 

ferdigheter. Utviklingen av "vannsportanlegg" vil i mye større grad sette krav til 

utviklingen av fullverdige anlegg for flere. 

 

 

 

 

 

Lovutvalgets vurdering  

Anbefales ikke. 

 

 

Forbundsstyrets kommentar 

Anbefales ikke. 


