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På vegne av Norges Svømmeforbund, har NTNUI og TS&LK  som teknisk arrangør, 
gleden av å invitere til Norgesmesterskap for junior, ungdom og funksjonshemmede 
2011. 
 
STED: Pirbadet Trondheim 
 
TID: 24.-27.november 2011 
 
BASSENG: 
Bassenget er 25m og har 8 baner med bølgedempende baneskiller. 
Vanntemperatur: 27˚C. 
 
PÅMELDING: 
Påmelding skjer fortrinnsvis elektronisk via mail evt. på NSF’s standard påmeldingslister. Alle 
svømmere som deltar i Norgesmesterskapet og Ungdomsmesterskapet, inklusive 
stafettreserver, skal være oppgitt i klubbens påmelding. Ved ufullstendig påmelding kan 
start nektes. Alle påmeldinger blir bekreftet, og påmeldingen kan ikke regnes som godkjent 
før bekreftelsen er mottatt. Er det usikkerhet om påmeldingen er kommet frem er tlf 909 73 
709 åpen til kl 24.00 den 10.11.2011. 
 
Etteranmeldelse 
Etteranmeldelse kan godkjennes inntil lagledermøte er avsluttet kvelden før første 
konkurransedag, onsdag 23.11.2011 kl 18.00. 
Startkontingent ved slik etteranmeldelse settes til kr 750,- pr. øvelse jfr. GE 34B. 
 
Etteranmeldelse av lagsvømmere. 
Deltagere som kun skal delta på lagsvømming må være oppgitt i påmeldingen innen 
påmeldingsfristen. Etteranmeldelse av lagsvømmere tillattes inntil lagledermøte er avsluttet 
kvelden før første konkurransedag, onsdag 23.11.2011. kl. 18.00. Gebyr ved slik 
etteranmeldelse settes til kr 750,- pr svømmer jfr. GE34B. 
 
Innlevering av lagoppsett 
Den endelige rekkefølgen på de som skal stille på et stafettlag leveres på skjema innen en 
time før stevneøktens start hvor den aktuelle stafettøvelsen blir avholdt jfr. GE 24B og 
GE34C. Skjema for lagoppsett med navneliste over innmeldte stafettsvømmere blir utlevert 
på stevnekontoret onsdag 23.11.2011.  
For sent innlevert lagoppsett medfører gebyr på kr 500,- 
 
Påmeldingsfrist 9.november 2011 
Lagleders mobiltelefonnummer må følge påmeldingen. 
 
Påmelding sendes til: 
John Erlend Christiansen 
E-post:  jech@medley.no 
Mobiltlf: 9097 3709 
Rangeringslister legges ut på http://www.livetiming.no kort tid etter påmeldingsfristen. 
 
KONTAKTPERSONER: 
Stevneleder: Cathrine Aa Dalen cathrine.aa.dalen@gmail.com mob 92461659 
Teknisk leder: Rune Larsen Rune.larsen@tslk.no mob 95027357  
Stevnekontor : Berit Juul Berit.juul@gmail.com mob 91672206  
Pressekontakt: Rune Larsen  
 

mailto:jech@medley.no
mailto:cathrine.aa.dalen@gmail.com
mailto:Rune.larsen@tslk.no
mailto:Berit.juul@gmail.com
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STARTKONTINGENT: 
Individuell  kr. 75,- pr. øvelse 
Lag   kr. 150,- pr. øvelse 
 
Startkontingent betales senest innen 11.11.2011 til:  
TS&LK, kontonummer 4202 25 21629 
 
Merk: NM Junior og UM 2011 og klubbnavn 
 
 
REISEFORDELING: 
Det er vedtatt reisefordeling for alle svømmere på kr. 200,- pr. deltaker, samt for 1 
trener/leder for hver påbegynte 6. svømmer, begrenset oppad til 4 trenere/ledere. 
Reisefordeling skal være betalt innen 09.11.2011 til: 
Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo - Bankgiro: 5134.06.06276. 
Mrk. Reisefordeling NM junior/UM 2011. 
Det skal betales reisefordeling også for svømmere som kun skal svømme stafett, samt 
reserver. 
 
Husk å ta med kvittering på lagledermøte for betalt startkontingent og reisefordeling.  
Utøvere fra klubber som ikke har betalt reisefordeling og start- kontingent kan bli 
nektet start. 
 
STARTBETINGELSER: 
Ref. GE 1, GE6, GE 13, GE 30 og GE 31. 
Utenlandske statsborgere som er fast bosatt i Norge, kan søke forbundsstyret om 
starttillatelse til deltagelse. Søknaden må dokumentere at søkeren har oppholds- og/eller 
arbeidstillatelse i Norge. Søknad om starttillatelse må være NSF i hende senest 8 uker før 
mesterskapet arrangeres. 
Ihht. Norges Svømmeforbunds regler, gjøres det også oppmerksom på at det kan bli foretatt 
dopingkontroll og blodprøver. 
 
TILBAKETREKKING: 
Det er tillat å trekke en påmelding tilbake innen 1 time før stevnets start konkurransedagen. 
Tilbaketrekkingen skal være skriftlig. Startkontingenten refunderes ikke, jfr. GE 36. 
 
STRAFFEGEBYR: 
Straffegebyr på kr. 1.000,- for å trekke seg fra en øvelse uten overdommers godkjenning (GE 
22D og GE 36A-B) og for uriktig påmelding (GE 22A pkt. 5 og GE 32). 
 
PREMIERING: 
NSF’s medaljer til de tre beste i hver øvelse. De 20 beste prestasjonene i individuelle 
finaleøvelser i NM junior, og 1 Bestemannspremie for begge kjønn i Ungdomsmesterskapet 
på formiddagen samt direkte finaler etter FINA 2010 poengtabell tildeles gavepremier. I 
klassen for funksjonshemmede skal de 5 beste i henhold til australsk modell ha 
bestemannspremier. 
All premiering av individuelle øvelser og stafetter vil bli utdelt under finalefrekvensen. Det vil 
si at det blir felles premiering for funksjonshemmede, ungdomsmesterskapet og 
juniormesterskapet.   
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STEVNEKONTORET I PIRBADET: 
Åpent fra onsdag 23.11.2011 fra kl 14.00 til kl 21.00. 
Stevnekontoret vil for øvrig være betjent fra en time før stevnestart til en ½ time etter siste 
øvelse alle dager. 
Klubbene melder seg for registrering ved første ankomst til stevnekontoret i Pirbadet. 
 
LAGLEDERMØTE: 
Avholdes på Pirsenteret (ved Pirbadet) onsdag 23.november kl 17.00 
 
INNSVØMMING: 
Onsdag kl 15.00 – 19.00  
Torsdag kl 08.00 – 09.45 kl 15.00 – 16.25 
Fredag kl 08.00 – 09.45 kl 15.00 – 16.45 
Lørdag kl 08.00 – 09.45 kl 15.00 – 16.45 
Søndag kl 07.00 – 08.45 kl 14.15 – 15.45 
 
Forsøkene starter kl 10.00 - finalene starter kl 17.00, bortsett fra søndag da forsøket 
starter kl 09.00 og finalen starter kl 16.00. 
 
Åpningsseremoni i forbindelse med finalestart torsdag 18.11.2010 kl 16.30. 
Det gis anledning til en ½ times utsvømming etter forsøk og finaler. 
Innsvømming foran finalene er forbeholdt finalistene. 
 
 
KVALIFIKASJONSKRAV: 
Kvalifikasjonsperioden er fra 10.11.2010 til 9.11.2011. 
Det er ikke kvalifiseringskrav på stafetter. 
Kvalifiseringstider fra 50 m og 25 m sorteres uavhengig av bassenglengden de er oppnådd i. 
 
STRUKTUR 
Ungdomsmesterskapet 

 Ungdomsmesterskapet arrangeres i klassen 13-15 år.  

 Utøvere i klassen 13-15 år må melde seg på ungdomsmesterskapet, og kvalifiserer 
seg til finalene i juniormesterskapet gjennom oppnådde resultater i UM. 

 UM vil bli gjennomført med direkte finale på formiddagen. 

 På 400m IM, 800 og 1500m fri sorteres svømmerne etter tid uavhengig av deltakelse 
i UM eller NM junior. De beste ungdomsmesterskap-svømmerne kan således være 
aktuelle for siste heat i finaleøkten om kvelden dersom påmeldingstid er blant de åtte 
beste i UM/NM junior.  

 Heatene starter med funksjonshemmede, deretter forsøk junior, og så UM deltagere.  

 Alle stafetter i UM går på formiddagen. 

 En UM deltager kan kvalifisere seg til juniorfinale på kvelden uten å ha oppnådd 
juniorkrav på forhånd. 

 
NM-junior 

 Forsøk formiddag 

 Direkte finale på 400 IM, 800 og 1500 fri, med siste heat i finaleøkten på kvelden.  

 Direkte finale på stafettene 4x50 fri/medley, 4x100 fri/medley og 4x200 fri, med alle 
heat på kvelden.   
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FUNKSJONSHEMMEDE: 
For NM krav funksjonshemmede vises det til: 
http://www.svomming.no/index.php?menuid=198&expand=89,198 
 

 Øvelser for funksjonshemmede er merket med *.  

 Det svømmes forsøk og finaler på 50m. Direkte finaler i finalesekvensen dersom det 
ikke er flere enn 8 deltakere.  

 Resterende øvelser svømmes som direkte finaler i formiddagssekvensen.  

 Funksjonshemmede konkurrerer etter ”Australsk Modell”, hvor rangeringen skjer på 
bakgrunn av oppnådd tid i forhold til verdensrekord på langbane 1. januar i den 
enkelte klasse. 

 
 
Øvelsesutvalg 
 
Øvelser for funksjonshemmede er merket med *. 
Øvelser med direkte finaler er merket med ** ved øvelsesnummeret. 

 

Torsdag 24. november Fredag 25. november 
 

Øvelse nr.   Øvelse Kjønn  Øvelse nr.   Øvelse Kjønn 

1.   4 x 50m medley Damer  13.   4 x 50m medley Herrer 

** 2.   800m fri Herrer  ** 14.   800m fri Damer 

3.   400m fri * Damer  15.   400m fri * Herrer 

4.   50m bryst * Herrer  16.   50m bryst * Damer 

5.   50m rygg * Damer  17.   50m rygg * Herrer 

6.   200m medley Herrer  18.   200m medley Damer 

7.   100m butterfly * Damer  19.   100m butterfly * Herrer 

8.   200m rygg Herrer  20.   200m rygg Damer 

9.   200m bryst Damer  21.   200m bryst Herrer 

10.   50m butterfly * Herrer  22.   50m butterfly * Damer 

** 11.   4 x 200m fri Damer  ** 23.   4 x 200m fri Herrer 

** 12.   4 x 100m fri Herrer  ** 24.   4 x 100m fri Damer 

 
 
Lørdag 26. november Søndag 27. november 

 

Øvelse nr.   Øvelse Kjønn  Øvelse nr.   Øvelse Kjønn 

** 25.   400m medley Damer  ** 36   400m medley Herrer 

26.   4 x 50m fri Herrer  37.   4 x 50m fri Damer 

27.   200m fri Damer  38.   200m fri Herrer 

28.   200m butterfly Herrer  39.   200m butterfly Damer 

29.   100m rygg * Damer  40.   100m rygg * Herrer 

30.   100m fri * Herrer  41.   100m fri * Damer 

31.   50m fri * Damer  42.   50m fri * Herrer 

32.   100m bryst * Herrer  43.   100m bryst * Damer 

33.   100m medley * Damer  44.   100m medley * Herrer 

** 34.   1500m fri Herrer  ** 45.   1500m fri Damer 

** 35.   4 x 100m medley Damer  ** 46.   4 x 100m medley Herrer 

 

http://www.svomming.no/index.php?menuid=198&expand=89,198
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Kvalifiseringskrav for juniorer: 
 
http://svomming.no/getfile.php/5427/KvalKravJrNM2011-publ09032011.pdf  
 
 
Kvalifiseringskrav for ungdomsmesterskapet: 
 
http://svomming.no/getfile.php/5416/KvalKravUM2011-28022011.pdf  

 
 
ANNEN INFORMASJON FRA ARRANGØR 
 
OVERNATTING: 
 

 
 

Hotel: Thon Hotel Gildevangen 

Søndre gate 22b, 7010 Trondheim 

Tlf : 73 87 01 30 

Fax: 73 52 38 98 

www.thonhotels.no/gildevangen  

Dato Rom Pris Ref.nr Gjest 

23-27.11.11 2-sengsrom 

3-sengsrom  

4-sengsrom 

Kr 900,- pr rom pr natt 

Kr 1100,- pr rom pr natt 

Kr 1300,- pr rom pr natt 

3215440 

3244280 

3244280 

NM-

Svømming 

Junior 
 

 Reservasjoner foretas ved at hver enkelt klubb ringer hotellene og reserverer rom fra 
romblokken som er satt av. NM SVØMMING JUNIOR- REF NR: 3215440/3244280 

 

 Bestilling kan foretas til: gildevangen.booking@thonhotels.no eller til  
booking på telefon 73 87 01 30 
 
Prisene gjelder booking innen 1.november 2011 
 

 

 

 
Radisson Blu Royal Garden Hotel 
Kjøpmannsgaten 73, 7410 Trondheim 
Tlf: 73803000 
Fax:73803250 
www.radissonblu.com  
 
 

Dato Rom Pris Ref. nr Gjest 

23.-27.11.11 1-sengsrom 
2-sengsrom 
3-sengsrom 

Kr 750,- pr rom pr natt 
Kr 850,- pr rom pr natt 
Kr 1100,- pr rom pr natt 

164474 NM-junior 
svømming 

 
Romreservasjon:  
 
Bestilling av rom gjøres ved å ringe 02525 eller ved å sende e-post til 
reservations.trondheim@radissoblu.com . Oppgi referanse TL2011 Trondheim svømme- og 
livredningsklubb for å få tilgang til avtalte priser. 
 
 

http://svomming.no/getfile.php/5427/KvalKravJrNM2011-publ09032011.pdf
http://svomming.no/getfile.php/5416/KvalKravUM2011-28022011.pdf
http://www.thonhotels.no/gildevangen
mailto:gildevangen.booking@thonhotels.no
http://www.radissonblu.com/
mailto:reservations.trondheim@radissoblu.com
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Scandic Solsiden 
Beddingen 1, 7014 Trondheim 
Tlf: 21614600 
Fax:21614611 
www.scandichotels.com  
 
 

Dato Rom Pris Reserv.kode Gjest 

23.-24.11.11 
 
24.-27.11.11 

1-sengsrom 
2-sengsrom 
1-sengsrom 
2-sengsrom 

Kr 900,- pr rom pr natt 
Kr 1050,- pr rom pr natt 
Kr 700,- pr rom pr natt 
Kr 850,- pr rom pr natt 

TRO231111 NM-junior 
svømming 

 
Romreservasjon:  
 
Bestilling av rom gjøres ved å ringe tlf 21 61 46 00 eller ved å sende e-post til 
solsiden@scandichotels.com innen 1.november. 
 
Transport 
 
Alle hoteller ligger 10-15min gangavstand fra Pirbadet. Buss nr 46 stopper rett ved 
badet. Nytt parkeringshus rett ved badet.  
 
 

 
 

VELKOMMEN TIL TRONDHEIM og PIRBADET! 

http://www.scandichotels.com/
mailto:solsiden@scandichotels.com

