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Retningslinjer for økonomisk støtte og reduksjon i egenandeler 
for svømmere i Stavanger Svømmeklubb 
 
Gjeldende f.o.m. 4. april 2022 | Vedtatt av styret 21. mars 2022 
 
Stavanger Svømmeklubb vet av erfaring at det kan være store utgifter knyttet til det å svømme på 
landslagsnivå og/eller elitenivå, og samtidig får en hverdag til å fungere med trening, stevner, leirer, 
utdannelse og et sosialt liv. Så for å sikre og gi svømmere fra Stavanger Svømmeklubb best mulig 
muligheter, vil klubben gi følgende økonomisk støtte: 
 
§ 1 Svømmere tatt up på landslaget 
 
Svømmere fra Stavanger Svømmeklubb som er kvalifisert og uttatt til følgende landslagsgrupper under 
NSF: 

 
• Seniorlandslagsgruppene 
• Juniorlandslagsgruppene 
• Paralandslaget 

 
Stavanger Svømmeklubb dekker alle utgifter ifm. landslagsaktiviteter som ikke dekkes av NSF. 
 
§ 2 Svømmere som er kvalifisert og uttatt til Seniorlandslaget eller Paralandslaget (senior) 
 
Svømmere fra Stavanger Svømmeklubb som er kvalifisert og uttatt til følgende seniorlandslagsgrupper 
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 tatt ut på regionslag  
 
Målet med Regionslag er å samle juniorsvømmere i hver region for å inspirere, utdanne, og matche 
flere av dere unge lovende utøvere som har prestasjonsnivå under landslags kravene.  
Regionslagene skal bidra til at flere svømmere inspireres til å satse svømming på et høyere nivå. Ved å 
samle juniorsvømmerne ønsker NSF å bidra til å påvirke kultur, holdninger, verdier og forståelse av hva 
som kreves for å videreutvikle prestasjonskulturen til flere svømmere og klubber. 
 
Svømmere fra Stavanger Svømmeklubb som er tatt ut på regionslag ytes følgende tilskudd: 

 
Stavanger Svømmeklubb dekker utgifter til reise og opphold i forbindelse med samlingene. 
 
§ 4 Seniorsvømmere i Stavanger Svømmeklubb  
 
Seniorsvømmere i Stavanger Svømmeklubb (NSFs til enhver tid gjeldende aldersinndeling ved norske 
mesterskap) får 10 % ekstra dekning av egenandeler ved aktiviteter (stevner, mesterskap og 
treningsleirer) i regi av Stavanger Svømmeklubb. Dette kommer i tillegg til dagens 30/70 
(stevner/treningsleirer) og 50/50 (mesterskap) fordeling mellom klubb og svømmer. 



 

 

Postadresse: C/O Bokholderiet Hinna AS, Postboks 6522 Gausel, 4087 Stavanger - Org.nr: 984 51 8536 
Besøksadresse: Idrettens Hus (Viking stadion), Jåttåvågsveien 7, 4020 Stavanger 

Web: http://stavangersvømmeklubb.no – Epost: post@stavangersvommeklubb.no 

 
§ 5 Senior- og juniorsvømmere i Stavanger Svømmeklubb  
 
Junior- og seniorsvømmere i Stavanger Svømmeklubb ytes følgende reduksjon i egenandel ved 
deltakelse på stevner, mesterskap og treningsleirer når følgende FINA-poeng er oppnådd foregående 
sesong. * 
 

FINA – poeng % ekstra dekning  
800 poeng 30 % 
775 poeng 25 % 
750 poeng 15 % 
725 poeng 10 % 
700 poeng 5 % 

 
*Note: 
Tabell etter oppnådd prestasjon gjelder både junior- og seniorsvømmere ved aktiviteter i Stavanger 
Svømmeklubb. Tabellen gjelder fra det øyeblikk poengscore er oppnådd og ett år frem i tid. 
Overnevnte poengscore har ingen sammenheng med EJM-tabell og evt. gruppetilhørighet. 
 
§ 6 Treningshverdag i Stavanger  
 
Økonomisk støtte og reduksjon i egenandeler tildeles kun hvis svømmeren har sin treningshverdag i 
Stavanger svømmeklubb under ledelse av trenerteamet i SSK. 
 
§ 7 Svømmere fra andre klubber  
 
Svømmere som kommer fra andre klubber til Stavanger Svømmeklubb kan ikke inngå i overnevnte 
ordninger før etter 6 måneder som betalende medlem i klubben. Unntak gjøres for utøvere som har 
over 850 poeng (landslagsnivå) i den sesongen de melder overgang – disse svømmerne vil inngå i 
ordningen. 

Sportslig leder godkjenner hver overgang til klubben innenfor klubbens sportslige plan og mål. 
 
Kontaktperson 

Finn Zachariassen, sportssjef 
Mobil: 920 28 992 
Epost: finn@stavangersvommeklubb.no  


