
Rutiner i forbindelse med stevnepåmeldinger 
 

1. Det er viktig at utøver og foreldre følger med på terminlisten. Normalen er at påmelding 

sendes til trener tre til fire uker før konkurransen.  

2. Gruppetrenere sender ut invitasjon til sin gruppe (Sendt ut til trenerne av Hovedtrener), og 

ber om bekreftelse på at utøver skal delta på det aktuelle stevnet.  

3. Gruppetrener bestemmer i samråd med utøver hvilke øvelser som skal svømmes og legger 

inn påmeldingen for alle i gruppa på eget skjema.  

4. Påmeldingen legges inn i Victoria. (Påmeldingsprogrammet som brukes på alle stevner i 

Norge.) Så sender hovedtrener ut til alle foreldre og utøvere en liste som kalles foreløpig 

påmelding for LSVK til ... Denne listen har svømmer/foreldre ansvar for at stemmer. 

Svømmer/foreldre gir tilbakemelding så raskt som mulig til 

hovedtrener/påmeldingsansvarlig, senest innen oppsatt frist.  

5. Vi i Lambertseter svømmeklubb vil med denne påmeldingsordningen unngå feil og mangler i 

våre påmeldinger og ikke gjøre etteranmeldinger med mindre det er helt spesielle grunner til 

det.  

6. Strykninger: Dersom svømmer ikke kan delta på konkurransen han/hun er påmeldt, gir man 

beskjed til trener og martin@lsvk.no så raskt som mulig. Er det på selve stevnedagen eller 

kvelden før, så skal utnevnt stevneansvarlig trener fra LSVK ha beskjed. (Hvis det ikke er 

informert hvem dette er, så kontakt egen trener på SMS). 

7. Svømmere som ønsker å delta på stevner som ikke står på våre terminlister kan gjøre det 

dersom trener godkjenner det. Intern påmeldingsfrist er da minimum tre dager før ekstern 

frist. Vi ønsker at dere melder inn ønsket så tidlig som mulig.  

 

NB: 

- Eventuelle feil som blir oppdaget skal gis beskjed om før påmeldingsfrist til arrangør. For sen 

info om feil vil ikke bli endret, med mindre vi anser det for å ha stor betydning og det er vi, 

eller arrangør, som har gjort feil. 

- Ved strykning fra stevnet etter påmeldingsfristen til arrangør (står i innbydelsen), må man 

betale egenandel uansett årsak. Man kan bruke legeerklæring for å få penger tilbake, men 

det gjøres ikke via LSVK. Ta kontakt med NSF og forsikring knyttet til lisensen, eller med eget 

forsikringsselskap.   

- Utøvere som klarer kvalifiserer seg til et mesterskap i perioden mellom intern og ekstern 

påmeldingsfrist vil selvsagt bli påmeldt.  
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