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Formål 

 
Veilederen skal gi føringer for arrangører av Landsdels årsklassemønstringer. 
Svømmeutvalget (SVU) i NSF sender den ut til arrangørklubbene så snart tildeling er gjort. 
Veilederen er en del av kontrakten mellom NSF og arrangøren.  Veilederen er også 
tilgjengelig på svomming.no. 
 

Forberedelser 

Stevneledelse/ansvarsområder 
Mesterskap/mønstringer arrangeres på vegne av Norges Svømmeforbund. Teknisk delegert 
(TD) er delegert et overordnet ansvar for arrangementet og har fullmakt til å kreve 
organisatoriske og arrangementsmessige endringer, både før og under 
mesterskapet/mønstringen, dersom dette er påkrevet.  
 
Stevneleder har det overordnede ansvaret for at stevnet gjennomføres i henhold til NSFs 
lover og regler og skal forholde seg til teknisk delegert fra NSF (TD).  
 
Innmelding av Landsdels årsklassemønstring, LÅMØ gjøres av SVU i NSF. Arrangøren er selv 
ansvarlig for elektronisk tidtaking og innrapportering av resultater til NSF. 
 
Ved mønstringer har stevneleder en sentral rolle og denne oppnevnes som regel av klubbens 
styre. Dette bør gjøres allerede ved søknadstidspunkt.  
 
I tillegg bør man tidlig utarbeide en egen liste over hvilke personer som har hvilke 
ansvarsområder. Arrangør skal melde inn stevnekomite til TD senest 6 måneder før 
mønstringen.  
 
Viktige arbeidsoppgaver og roller som må fylles i stevnekomiteen:  

• Stevneleder  

• Speaker  
• Dommeransvarlig 

• Stevnekontoransvarlig 

• Ansvarlig for tidtagere 
• Ansvarlig for elektronisk tidtaking 

• Salg, bevertning ev. overnatting/sponsor 

• Økonomiansvarlig, budsjett, regnskap og rapport 
• Bassengansvarlig for klargjøring av konkurransearena 

• Resultatansvarlig - sekretariat –stevnekontor 

• Pressekontakt  
• Fotograf- og intervjuansvarlig til NSF 

• Premiering og seremonier  

• Etterarbeid 
 

Påmeldingsansvarlig 
NSF har ansvar for å håndtere påmeldinger til LÅMØ. 



 

Side 3 - Versjon 2.2 280223 

 

Bestilling av anlegg  
Arrangørene av mønstringen må bestille svømmeanlegg og tidtakerutstyr i god tid. Dette skal 
gjøres før kontrakten med NSF signeres, slik at arrangøren er helt sikker på at det er mulig å 
arrangere mønstringen. Bekreftelse av inngått avtale med bassengeier skal sendes til NSF 
v/TD sammen med signert kontrakt senest en måned etter mottatt kontrakt.  
 

Bestilling av innkvartering  
Etter at man er tildelt LÅMØ skal arrangøren få på plass avtaler om overnatting. Arrangøren 
bør kontakte hoteller og lignende for å sikre at det er ledig kapasitet i den aktuelle perioden. 
Hotellkjeder som har sponsoravtaler med NSF skal benyttes (pr. nå Thon). Det er viktig at 
hotellavtale avklares så raskt som mulig. NSF avventer publisering av tildeling inntil 
hotellavtale er avklart. 
 
Det kan være gode inntektsmuligheter for arrangøren ved å forhandle frem 
tilbakebetalingsavtaler (arrangør får en viss sum for hver overnatting) eller andre typer 
avtaler med hoteller. Husk at man ikke kan reklamere for konkurrenter til NSFs 
hovedsponsorer i hallen eller program. Dette gjelder også hoteller. 
 
Hotellene har gode rutiner for booking av rom og et er ofte en fordel om hotellet kan stå for 
denne jobben. Dersom arrangøren tar på seg dette ansvaret, må man sørge for god 
kommunikasjon med hotellet og man må informere deltakende svømmeklubber om 
tidsfrister for bestilling, betaling og endringer. 
 
Det kan være aktuelt for mange klubber å bo på skole, vandrerhjem eller lign som et 
alternativ til hotell der det er mulig. Ved overnatting på skole må man undersøke skolens 
reglement og forholde seg til dette. Overnatting på skole og lignende åpner for mulighet til å 
tilby frokostservering. 
 

Stevneinnbydelser  
• TD sender skjema for innhenting av informasjon til innbydelse til arrangøren sammen 

med kontrakten.  
• Stevneinnbydelse settes opp og publiseres av TD, på bakgrunn av arrangørens svar. 

• Informasjonen må sendes TD innen oppgitt frist i kontrakten. 
 

Bestilling av premier 
Pins og medaljer må bestilles på www.idrettsbutikken.no 
Her bestiller og betaler arrangøren en pakke med medaljer for LÅMØ. Denne pakken 
inneholder ekstra medaljer som er nødvending ved evt. dobbel plassering. Det er full 
returrett på premier som blir til overs. Bestill i god tid før stevnet! 
 
Deltakerpremier 
På LÅMØ er det deltakerpremier til de to yngste årsklassene. Alle deltakerne i disse 
årsklassene skal få en deltakerpremie i tillegg til annen premiering.  
Arrangøren skaffer deltagerpremier.  
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Beste utøvere 
I LÅMØ er det premie til de 6 beste sammenlagt i hver årsklasse. Arrangør må skaffe tilveie 
relevante premier. Disse premieutdelingene finner sted på slutten av mønstringen og etter 
siste øvelsespremieutdeling. Det deles ut til yngste jenteklasse først, deretter yngste 
gutteklasse og etter dette i samme rekkefølge etter stigende alder. Paramedaljer deles ut 
først i de respektive årsklasser. 
 
Beregning av antall premier 

o Alle 11-12 åringer skal ha deltagerpremie 
o NSF medalje 1., 2., og 3. plass pr. øvelse i alle årsklasser, etter hver øvelse.    
o Egen premie 1-6. plass sammenlagt pr. årsklasse i alle klasser, etter siste økt 

søndag.  
 
Oversikt over medaljebehov inkludert ekstra medaljer og pin: 
 

 
 
I 

oversikten over er følgende medaljer for parautøvere lagt til: 20 gull, 15 sølv og 10 
bronsemedaljer. Arrangør må selv etter påmelding vurdere om det er ytterligere behov for 
medaljer. 
 
Ved ny årsklasserekord skal det deles ut en blomst til utøver.  

Sponsorarbeid 
I forbindelse med sponsorarbeid er det viktig å forholde seg til kontrakten som er inngått med 
svømmeforbundet. NSF sine sponsorer har krav på å ha salgsstand på stevnet dersom de 
ønsker det. Sponsoren tar da kontakt med arrangøren for å avtale dette.  
 
Husk at arrangørene ikke kan ha egne sponsorer som er i konkurranse med NSF sine 
sponsorer.  Kontakt eventuelt TD for oppdatert liste over NSFs sponsoravtaler.  
 

Kafeteria  
Det er ikke alle halleiere som tillater servering og salg av mat i hallen. Dette er ofte et 
forhandlingsspørsmål. Dersom lokal kafeteria skal selge mat, bør det tilbys en meny som er 
tilpasset idrettsutøvere.  
 
Det kan være en god inntektsmulighet i å lage en avtale med utøverhotellet om lunsj og 
middagsservering. Noen arrangører finner lokaler i nærheten av hallen og tilbyr måltider der.  
 
  

Mønstringsmedaljer   
               
Gull Sølv 

 
Bronse 

LÅMØ Medalje 84 79  74 
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Dommer- og funksjonærbehov 
Arrangørkomiteen må tidlig utnevne en dommeransvarlig. Denne har ansvar for å rekruttere 
et tilstrekkelig antall dommere (inkl. overdommer og starter) til mønstringen. Det er viktig at 
dette arbeidet kommer i gang tidlig. Det kan lønne seg å arrangere dommerkurs i kretsen i 
forkant av mønstringen. Dersom arrangøren ikke kan stille med tilstrekkelig antall egne 
dommere, må disse hentes fra andre kretser eller klubber for arrangørens regning.   
 
Teknisk arrangør skal sette opp en komplett liste med autoriserte dommere (sjekk 
medley.no) etter gjeldende regler, inklusive reserver, og har ansvar for å kvalitetssikre denne 
før og under mønstringen.  
 
Fullstendig dommerliste skal være klar minimum 2 uker før mesterskapets første dag, og 
sendes til overdommer med kopi til TD. Ved forfall av oppsatte dommere, må 
dommeransvarlig sørge for erstatningsdommer. Oppdatert oversikt over autoriserte 
dommere finnes på www.medley.no.  
 

DOMMERBEHOV  

I regler for svømming, skal det skal være fullt oppsett i samsvar med listen nedenfor. 
 

• Overdommer   2  

• Starter    2   
• Tidtagersjef   1    

• Måldommersjef   1   

• Måldommere,   2  

• Vendedommersjef  2   
• Vendedommere,  1 i hver bane på start- og vendesiden  

• Teknikkdommere  2   
 

Beregning av antall dommere: 
• 6 baner kortbane: 26 

• 8 baner kortbane: 30 
 
For LÅMØ må dommeransvarlig ha en dialog med utnevnte overdommer ang antall dommere 
som er krevd. Dommerne bør få mulighet for pause også i løpet av øktene. Det bør derfor 
være tilstrekkelig antall dommere til å kunne få avløsning underveis.  Svømmeutvalget og 
dommerutvalget ønsker at man har så nærme et fullt sett med dommere under LÅMØ.  
 
Det er ikke krav om call room i forbindelse med LÅMØ. 
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RÅD/TI PS VEDR. DOMMERE OG FU NKSJONÆRER 

• Ha klart et eget dommerrom som er tilgjengelig for dommerne fra 1 time før 
stevnestart til etter stevneslutt. Helst låsbart, slik at dommerne kan oppbevare 
verdisaker her. Her foregår dommermøter før og etter øktene.  

• Avtale dommerinnmarsj med overdommer. 

• Ha nok tilgjengelige diskvalifikasjonskort og måldommerkort.  

• Heatoppsett til alle dommere.  
• Skjerme overdommere/startere slik at utøvere/publikum ikke kommer i veien for dem.  

• Se til at vendedommere og teknikkdommere kan jobbe uforstyrret fra publikum og 
utøvere.  

• Stoler tilgjengelig for alle dommere, i tillegg et bord til overdommer/starter.  
• Drikke under alle økter og  mat og drikke til i pausen mellom øktene.  

• Arrangøren kan spørre overdommer om dommerne kan benyttes i forbindelse med en 
eventuell evakuering av anlegget. Dersom dette er greit for overdommer bør 
arrangøren informere om nødutganger og evakueringsprosedyrer på dommermøtene.  

 

FU NKSJONÆRBEHOV  

• Stevneleder 1  

• Tidtager  1 pr. bane  
• Sekretær             1  

 
I tillegg skal det være to reservetidtagere. Totalt 8 tidtagere i 6 baners basseng og 10 
tidtagere i 8 baners basseng. Sørg for at tidtagerne er opplært og kjent med klokkene før 
stevnestart. 
 
Ved inn og ut-svømming før og etter stevner og ved egne oppvarmingsbasseng må 
arrangøren passe på at man har kvalifiserte livreddere dersom ikke bassengeier har 
badevakter på jobb.  

Klargjøring av anlegg     
Stevnet skal ha en bassengansvarlig som skal ha ansvar for å sikre at arenaen er klargjort til 
stevnet. Bassengansvarlig har også ansvaret for arenaen underveis i stevnet.   

• Lydanlegg: Lydkvalitet i hallen må være slik at speakers annonseringer oppfattes 
tydelig over hele konkurransearenaen.  

• Lys: Lysforholdene i konkurransearenaen er av god kvalitet. 

• Arenaen bør fremstå som ryddig og det bør legges opp til en tydelig og ensartet 
profil, f.eks ved gjennomgående bruk av farger og logoer. Det bør vurderes å skjerme 
av selve bassengområdet med langsgående skillebannere. Disse må bestilles i god tid 
før stevnet.  

• Det oppfordres til å bruke storskjerm/projektor for å vise heatinformasjon i hallen. 
Live streaming er ikke tillat på LÅMØ 

• Kontroller at baneskillere har 15 m markering i begge ender og at baneskillere ikke er 
slitte.  Baneskillere skal strammes opp og sjekkes mellom hver økt. 

• Ryggstartskinner skal være stilt inn korrekt i forhold til høyden på startpallene. Man 
skal alltid ha minst to reserveskinner. Dersom man ikke har mulighet til å benytte 
ryggstartskinner i bassenget, skal det opplyses om dette i innbydelsen.  
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• Alle mønstringer skal ha en godkjent premiepall. Premiepallen skal kunne benyttes 
av parasvømmere. Plassering av premiepallen i svømmehallen skal godkjennes av TD. 

• Ved innsvømming kan en ytterbane markeres som sprintbane 

• Området rundt basseng skal ryddes før og etter hver økt. Bassengansvarlig kan for 
eksempel delegere denne oppgaven til tidtakere.  

• Ved inn og ut-svømming før og etter stevner og ved egne oppvarmingsbasseng må 
arrangøren sørge for at man har kvalifiserte livreddere dersom ikke bassengeier har 
badevakter på jobb. Det er viktig å avklare dette med bassengeier i forkant av 
mønstringen. 

• Dersom det benyttes ryggstartskinner i konkurransen, bør alle utøvere få mulighet til 
å prøve disse i innsvømmingen. Arrangørklubben er ansvarlig for sikkerheten rundt 
dette og må enten ha ansvarlige personer som overvåker innsvømmingen slik at 
skinnene ikke kan skade svømmere som er i vannet, eller lage gode regler for 
hvordan treningen skal gjennomføres.  

• GE23.1 i lovverket sier «De regler som arrangøren har fastsatt til fremme av ro, 
orden og sikkerhet, skal etterleves av utøvere, ledere og trenere.» 

• Prøv alt utstyr i god tid og rett før bruk! (Ref. SV 11 – Basseng) 
 

Gjennomføring av stevnet 

Lagledermøtet 
• Tidspunktet og stedet for møtet står i stevneinvitasjonen. 
• Møtet ledes av stevneleder sammen med tidtakersjef og overdommer.      

• Det er lurt å planlegge dette møte ved å lage en agenda i forkant hvor man avtaler 
hvem som skal si hva.    

 

Strykninger/tilbaketrekking og etter anmeldinger.  
Etteranmelding til LÅMØ: Dersom det er færre påmeldt enn 24 i årsklassene fra 13 til 16 er 
det tillatt med etteranmelding til dobbel deltakeravgift. 11 og 12 årsklassene er åpne og 
etteranmelding er derfor mulig. Etteranmelding må skje så snart som mulig og senest på 
lagledermøtet. 

Åpningsseremoni 
Åpningsseremonien skjer i forkant av første øvelse. Den skal vare maksimalt 20 minutter. Det 
er vanlig at man har dommerinnmarsj før seremonien begynner. Etter dette kommer 
innmarsj av deltakende klubber eller en annen visuell presentasjon av disse.  
 
Det er klubb, anleggseier og NSF som er arrangører/verter for LÅMØ, og det er disse  som skal 
tale ved åpning. De skal tale i nevnte rekkefølge. Det er oppnevnt representant fra NSF som 
åpner mesterskapet offisielt og taler sist. Etter åpningen skal ett vers av Nasjonalsangen 
spilles eller fremføres og alle reiser seg. Dersom det er andre  talere i forbindelse med 
åpningen av mønstringen, skal disse talene fremføres før arrangørklubbens tale. Det er viktig 
at tidskjemaet holdes, og at første heat starter på annonsert tidspunkt.  
 
Det er arrangøren som kontakter kommunen for å avklare hvem som kan holde tale ved 
åpningen av mønstringen. Dette bør avklares i god tid. Arrangøren må passe på at det finnes 
en mikrofon som kan benyttes til åpningen. Det skal også være passende musikk til 
innmarsjer og lignende. Se også NSFs veileder for seremonier.  
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Speakertjeneste 
• Speaker må ha direkte kontakt/kommunikasjon med sekretariatet og resultatservice. 

(Tidtakersjef) 

• Speaker må ha en tydelig stemme som bærer i hele hallen, ha en viss svømmefaglig 
innsikt og kunne skape stemning i hallen. En forutsetning er selvfølgelig at et 
tilfredsstillende høyttaleranlegg er tilgjengelig. 

• Speaker må samordne sin funksjon under stevnet med overdommer og starter slik at 
f.eks. startprosedyrer og bekjentgjøring av resultater og eventuelle diskvalifikasjoner 
gjennomføres forskriftsmessig. 

• En dyktig speaker er bindeleddet mellom de øvrige funksjonene under stevnet, det er 
derfor viktig at denne personen, på forhånd og sammen med stevneleder, tenker 
gjennom logistikken i arrangementet. 

• Speaker skal bidra til god stemning i hallen. Benytt gjerne en yngre person som også 
kommuniserer godt til utøverene.  

• Speaker kan gjerne suppleres med en DJ som har ansvar for musikk/underholdning.  

• Arrangør må avtale med speaker hva slags utsyr (herunder mikrofon) som forventes.  

Premieutdelingsansvarlig 
Den som har ansvaret for premieutdelingen, må ha satt seg godt inn i denne veilederen og 
kommunisere med speaker og lydansvarlig i forkant av seremonien. Premieansvarlig har 
ansvaret for at premieutdelere møter i god tid, og for at det er noen som følger 
premieutdeler med medaljer. Det er ofte yngre svømmere fra klubben som får denne 
oppgaven.   

Premieutdeling 
Det er speaker som styrer premieutdelingen.  
Speaker leser opp de tre medaljevinnerne i rekkefølge 3,2,1.  Når speaker begynner å 
annonsere første medalje, skal medaljebærer og eventuelt blomsterbærer gå først, 
premieutdeler går etter disse. Disse venter ved siden av premiepallen til alle vinnerne er lest 
opp og har stilt seg opp på pallen.  Premieutdeler deler ut medaljer i denne rekkefølgen: 
bronse, sølv og gull. Man venter med å dele ut medaljene til alle utøverne er klare på 
premiepallen. 
 
Fanfare spilles rett etter utdelingen har skjedd og utdeler og medaljebærer har gått til siden av 
premiepallen. Fanfaren bør vare ca 8-12 sekunder. Utdeler og medaljebærer skal stå ved siden 
av pallen til etter at fanfare og applaus er slutt.  
 
Premier til parautøvere utdeles først i de respektive klassene. 

  
Dersom det er satt ÅM-rekord, skal utøveren få blomst sammen med medaljen. Speaker 
annonserer dette sammen med plasseringen.  
 
Ved utdelinger av premier skal utøverne alltid stille i klubbskjorte eller en nøytral overdel. Bar 
overkropp eller overdel med sterkt budskap, alkohol og tobakk aksepteres ikke. Ref til GE 8. 
Arrangørklubb skal ha en ekstra t-skjorte liggende ved premiebordet. Denne kan benyttes av 
utøvere som stiller uten reglementert skjorte.  
 
Premieutdelere skal fastsettes i god tid før utdelingen. Stevneansvarlig sørger for at 
utdelerlisten er på plass, men kan videredelegere ansvaret med å skaffe utdelere til 
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premieutdelingsansvarlig. Speaker må informeres om hvem som er premieutdeler før økten 
begynner.  
 
Premieutdelere skal fortrinnsvis velges ut fra følgende kriterier og i denne rekkefølge:  
 

Første utdeler skal være den som åpnet mesterskapet på vegne av NSF, andre utdeler skal 
være ordfører eller den fra kommuneledelsen som talte ved åpning, tredje utdeler skal være 
klubbleder fra arrangementsklubb. Etter disse utdelerne bør andre gjester til arrangementet 
dele ut premier.  
 
Overdommere og startere deler ut på dag 2. Deretter kan man med fordel velge 
trenere/ledere fra for eksempel debutant klubber i mesterskapet, personer som har 
bemerket seg i svømmemiljøet (lokalt eller nasjonalt). 
 
Representanter fra lokal krets og klubb og dugnadsansvarlige deler deretter ut premier.  
 

Jury 
Det er ikke jury på LÅMØ. NSFs lovutvalg (LU) fungerer som appelljury som på vanlig 
approberte stevner.  

Sekretariat/stevnekontor 
• Denne funksjonen må til enhver tid ha totaloversikten over progresjonen i stevnet og 

kunne informere utøvere, overdommer, trenere, lagledere, presse og publikum ved 
behov.  

• Det kan være hensiktsmessig å skille fysisk mellom stevnekontoret og resultatservice. 

• Aktuell informasjon til klubbene må være tilgjengelig på et godt synlig sted.  

Media 
Bruk pressen aktivt for å fremme idretten vår! For å skape stor oppmerksomhet rundt 
mønstringen lokalt bør arrangørklubben lage en plan for media kontakt.  
• Lokalmedia bør kontaktes i god tid før mønstringen.  

• Bruk nettverk i klubben, forsøk å få faste kontaktpersoner i pressen.  

• Forsøk å finne saker som har nyhetsverdi.  

Fotografering og intervju til NSF. 
NSF trenger hjelp av arrangørene til å ta bilder og intervjuer. Det er viktig at alle landsdelene 
sender samme type informasjon.  
 
Det skal gjøres korte intervjuer av enkelte svømmerne som har deltatt på mønstringen. NSF 
ønsker å  ha et portrettbilde av de som intervjues. De som blir intervjuet skal ikke være blant 
vinnerne, men det skal være et tilfeldig utvalg av svømmerne som har deltatt på 
mønstringen. To jenter og to gutter skal intervjues, gjerne med spredning i klubb.  
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I forkant av LÅMØ får arrangør tilsend informasjon om hvilke årsklasser som 
intervjuobjektene skal plukkes fra. Alle svømmerne skal besvare de samme spørsmålene:  
• Hvor lenge har du svømt? 

• Hva var du mest fornøyd med på stevnet? 

• Hva er favorittdistansen din? 
• Registrer i tillegg klubb, fødselsår og navn 

Bilder og intervju sendes til kommunikasjonsansvarlig i NSF på e-post til 
kim.pedersen@svomming.no senest 1 uke etter mønstringen. 
 
Dersom NSF ønsker andre typer bilder, vil arrangøren bli informert om dette i forkant av 
mønstringen. Det er strenge begrensninger på fotografering/videofilming av yngre 
idrettsutøvere.  
 
NB. Arrangøren er ansvarlig for å innhente samtykke. De som intervjues eller blir tatt bilde av 
må fylle ut samtykkeskjema som finnes på denne lenken: 161215 Samtykkeerklæring bilde og 
film (idrettsforbundet.no) 
 

Lege/medisinsk ansvarlig 
Arrangøren skal sørge for at person med akuttmedisinsk kompetanse skal være tilgjengelig i 
hallen under mesterskap og mønstringer. Oppdatert førstehjelpsutstyr og beredskapsplaner 
må være tilgjengelig for arrangør i svømmehallen. Kontaktinformasjon til akuttmedisinsk 
ansvarlig og legevakt må være lett å finne i hallen. 
 
 

Etterarbeid 

Opprydding og klargjøring av anlegg  
Dersom ikke annet er avtalt skal opprydding og klargjøring av anlegg skje samme dag som 
stevnet avsluttes. Dette er et viktig arbeid som er med på å sikre et godt samarbeidsklima 
med eiere og ansatte i svømmehallen.  

Tilbakemelding av stevneresultater   
Tilbakemelding av resultater skal skje elektronisk «xml» via epost til (NSF) jech@medley.no 
samme dag som mønstringen er ferdig.  Dette for å sikre den nødvendige oppdateringen av 
nettstedet www.medley.no .  

Stevnevaluering 
Erfaring har vist at det å sette av tid til stevneevaluering umiddelbart etter stevneslutt øker 
kvaliteten på senere stevner og sikrer at positive og negative sider blir snakket om.  
Svømmeutvalget har laget et eget evalueringsskjema som arrangør er pliktig til å fylle ut og 
returnere til TD. Dette skjema sendes ut i etterkant av mønstringen og skal returneres senest 
14 dager etter avsluttet mønstring. 
Ref. GE 24 – Stevnerapport.  

 


