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1.1 HVA SLAGS STEVNE
Når et lag eller en sammenslutning av lag ønsker 
å arrangere et stevne, må det gjennomføres en 
analyse av hva de ønsker. Arrangøren må stille seg 
de spørsmålene som er listet opp, besvare disse, 
og ut fra dette trekke konklusjoner. Personer som 
er påtenkt som stevneledelse, bør delta i  
diskusjonen.

Hvem arrangerer vi for?
• Eliteutøvere nasjonalt/internasjonalt
• Kretsutøvere
• Aldersbestemte klasser (11-19 år)
• Barn under 13år

Stevnets varighet?
• 2-3 timer, f.eks. barnestevne eller 
 skolestevne
• Heldagsstevne
• Flere dagers stevne 

Uketid?
• Kveldsstevne på en ukedag
• Helgestevne på en dag
• Flere dagers stevne

Prestisje?
• Elitestevne (Avtalt med NFIF)
• Uttakingsstevne
• NM
• Ungdomsstevne
• Andre stevner

Øvelsesutvalg?
• Lite antall øvelser
• 1-2 øvelser per klasse
• Alle klasser og alle øvelser
• Bundet program (eks NM)

Før man søker om et stort stevne må man 
samarbeide med krets og forbund, kommunale 
myndigheter, eventuell baneeier og andre. Dette 
for å få disse til å stille de nødvendige garantier 
om støtte til arrangementet. Dette gjelder 
følgende saker:

• Opprustning og fornyelse av anlegg  
 og utstyr
• Eventuell sponsor
• Samarbeid om sosiale sammenkomster
• Trafikk, parkering(politi)
• Hotellkapasitet
• Kommunikasjonsforhold
• Sanitet
• Elektronisk utstyr 

Myldrestevnet Friidrettens dag
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   1.2    STEVNESØKNAD OG TERMINER

For at resultatene i et friidrettsstevne skal bli 
godkjent, må stevnet på forhånd være approbert 
(godkjent).
Friidrettskretsen approberer kretsstevner og  
nasjonale stevner, mens elitestevner og alle  
norske mesterskap settes opp av Norges  
Friidrettsforbund.
Friidrettskretsen setter en frist for søknad av 
stevner kommende sesong. Det er derfor viktig å 
planlegge neste sesongs stevneaktiviteter  
i god tid.
Søknaden skal inneholde ønsket bane, dag, dato, 
starttidspunkt, klasser, øvelsesutvalg, startkontin-
gent, påmeldingsfrist og påmeldingsadresse.
Stevnet registreres i systemet som forbundet for-
langer for denne type stevne/løp.

Norske mesterskap 
Utlysing etter arrangør av Norske mesterskap 
annonseres av Norges Friidrettsforbund

Terminlister
NFIF setter opp en hovedterminliste på  
www.friidrett.no som også inneholder viktige 
internasjonale stevner, og friidrettskretsene setter 
opp de lokale terminlistene.  Dersom kretsen  
godkjenner stevnet på sin liste, så er stevnet  
approbert. Stevnet skal approberes i NFIFs 
systemer, kontakt kretsen for videre informasjon.
Hvis stevnet ikke står på terminlista, må det søkes 
til friidrettskretsen om approbasjon. Hensikten 
med approbasjonen er å gjøre stevnet allment 
kjent slik at interesserte er klar over  
arrangementet. 
Kretsens nettsider, klubbens nettside og Facebook 
er gode redskap for å gjøre stevnet kjent.
Godkjente resultater kan bare oppnås i approberte 
stevner. Den enkelte krets bestemmer tidsfristen 
for å approbere stevner. 

Etterregistrering av stevner til terminlista
Dersom et lag ønsker å arrangere et stevne som 
ikke er med i terminlista, må en søke friidretts- 
kretsen senest en uke i forveien.

Eivind Henriksen leker med sleggen.


