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Retningslinjer for støtteordning til landslagssvømmere i SSK 
 
Stavanger Svømmeklubb ønsker, som en del av klubbens målsetting rundt et internasjonalt perspektiv 
i elitesatsingen, å fastholde og styrke arbeidet i og rundt klubbens beste svømmere. 
 
Stavanger Svømmeklubb vet av erfaring at det kan være store utgifter knyttet til det å svømme på 
landslagsnivå, og samtidig få en hverdag til å fungere med trening, stevner, leirer, utdannelse og et 
sosialt liv. Så for å sikre og gi svømmere fra Stavanger Svømmeklubb (og som svømmer på det norske 
landslaget) optimale muligheter, vil klubben gi følgende støtte: 
 
§ 1 Svømmere tatt up på landslaget 
 

1) Svømmere fra Stavanger Svømmeklubb som er kvalifisert og uttatt til følgende 
 landslagsgrupper under NSF: 

 
• Seniorlandslagsgruppene 
• Juniorlandslagsgruppene 
• Paralandslaget 

 
2) Stavanger Svømmeklubb dekker alle utgifter ifm. landslagsaktiviteter som ikke dekkes av 

 NSF. 
 
§ 2 Svømmere som er kvalifisert og uttatt til Seniorlandslaget eller Paralandslaget (senior) 
 

3) Svømmere fra Stavanger Svømmeklubb som er kvalifisert og uttatt til følgende 
 landslagsgrupper under NSF: 

 
• Stavanger Svømmeklubb dekker alle utgifter ifm. klubbens klubbaktiviteter som 

 svømmeren deltar i (treningsavgift, treningsleirer, stevner, mv.). Klubbaktiviteten er en 
 godkjent aktivitet som følger klubbens aktivitetsplan for elitegruppen. 

 
§ 3 Svømmere fra Stavanger Svømmeklubb som individuelt kvalifiserer seg til og deltar i internasjonale 
mesterskap på seniornivå utløser bonus. Wildcard og stafettuttak honoreres ikke! 
 

4) EM (25m/50m) og VM (25m/50m) 
• Stavanger Svømmeklubb honorer hver kvalifikasjon og deltagelse med NOK 10.000,- 

 
5) OL/PL 

• Stavanger Svømmeklubb honorer en OL/PL kvalifikasjon og deltagelse med NOK 
 25.000,- 

 
 Opparbeidet bonus avsettes på særkonto i klubben og «disponeres» av svømmer til utgifter 
 relatert til svømmeaktiviteter og/eller svømmeutstyr.  
 
Note: 
Det er som utgangspunkt IKKE mulig for en svømmer som flytter til Stavanger å motta støtte det første 
året svømmeren konkurrerer for Stavanger Svømmeklubb. Dersom det skal gis dispensasjon må dette 
forelegges styret for behandling. 


