
 

Økonomisk støtte Lambertseter Svømmeklubb  
 
Elitegruppa 
En utøver er kvalifisert til Elitegruppa med 775 FINA-poeng (2020).  

• Utøvere som kvalifiserer seg til elitegruppa på våren vil beholde plassen ut kalenderåret.  
• Utøvere som kvalifiserer seg til elitegruppa på høsten vil beholde plassen ut sesongen (juli).   

For utøvere som er kvalifisert til Elitegruppa:  
1. Klubben dekker alle utgifter i forbindelse med 

o Stevner og leire med klubb 
o Landslagsaktivitet 

2. Klubben dekker treningsavgift 
3. Får 25 % rabatt på alle varer i Lambada Swimwear 
4. Medlemskontingent og lisens betales av den enkelte utøver 

 
Ekstra elitestøtte 
Utøvere i Elitegruppa kan søke om økonomisk støtte til ekstraordinære satsingstiltak, f.eks.:  

- Idrettspsykolog 
- Ernæringsfysiolog 
- Fysioterapeut, kiropraktor etc.  
- Stevner og leire utenfor klubbens terminliste 
- Hjemreise til NM for utøvere i utlandet 

Tiltak og støtte avklares ved behov etter god dialog mellom utøver og trener.  
 

NM1 
Alle utøvere i NM1 får 25 % rabatt på alle varer i Lambada Swimwear. 

For utøvere i NM1 over 19 år, ferdig med vgs, og 650 FINA-poeng:  
1. Klubben dekker alle utgifter i forbindelse med høstleir, vinterleir, påskeleir og NM-leir.  

 

UM og NM2 
Utøvere i UM og NM2 får 25 % rabatt på alle varer i Lambada Swimwear. 
 

Landslag og representasjon  
Klubben dekker alle utgifter knyttet til aktivitet med det norske landslaget og representasjon i 
internasjonale mesterskap.  
 

Regionslagsaktivitet 
Klubben dekker 50 % av kostnadene forbundet med deltakelse på samlinger med regionslaget.   
 
 
 
 



 

Søskenmoderasjon 
20 % på treningsavgiften for barn 2, 3 osv. Gjelder også i koblingen svømmeskole/konkurranse.  
Ved overnattingsstevner og leire: 10 % moderasjon på alle barn ved 2 barn og 20 % på alle barn ved 3 
barn eller flere i konkurranseavdelingen.  

 
Klubbtøy norske mesterskap  
Utøvere som deltar i norske mesterskap (ÅM, NM ungdom, NM junior og NM senior) får dekket 
klubbtøy. Hva hver enkelt utøver får avhenger av type mesterskap.  
 
Medalje- og rekordbonus 
Prestasjon  Bonus 
Norsk rekord individuelt 5000 kr 
Norsk rekord stafett, pr. svømmer 1000 kr 
NM Gull individuelt (sr, jr og ungdom) 1000 kr  
NM Sølv individuelt (sr, jr og ungdom) 500 kr 
NM Bronse individuelt (sr, jr og ungdom) 300 kr  
NM Gull stafett, pr. svømmer 500 kr  
NM Sølv Stafett, pr. svømmer 300 kr 
NM Bronse Stafett, pr. svømmer 200 kr 
ÅM Gull sammenlagt 1000 kr 
ÅM Sølv sammenlagt 500 kr 
ÅM Bronse sammenlagt 300 kr 

NM Open Water teller likt som NM sr, jr og ungdom.  
 
Medalje- og rekordbonus utbetales til svømmers konto i etterkant av hvert mesterskap. Pengene 
brukes til å dekke kostnader knyttet til svømmeaktivitet.  
 
 
Alle støtteordninger vurderes årlig pr 1. januar.  
  


