Høringsdokument for bestemmelser rundt Norske
studentmesterskap (SM) og studentleker (SL)
Hvilke prinsippielle ting ved dagens lovverk ønsker vi å ende på? Dette dokumentet tar sikte på å
utheve noen av de bestemmelsene vi har i dag, stille prinsippielle spørsmål i forhold til disse og
foreslå endringer.

Idrettspolitiske føringer
Følgende idrettspolitiske vedtak er gjort av Forbundstinget og ligger til grunn for retninglinjer for
aktivitet i forbundet:
Under NSIs rolle:

Mesterskapsutvikler
NSI skal koordinere og utvikle de nasjonale studentidrettsarrangementene:
Studentmesterskap (SM) og Studentlekene (SL). NSIs rolle skal være å hjelpe arrangører av
SM og SL.
Under satsningsomräder:

Aktivitet
NSI skal, gjennom sine medlemslag, gi studenter ved norske universitet og høgskoler et
variert aktivitetstilbud i idrett og friluftsliv.
NSI skal, i samarbeid med studentidrettslagene, skape et bredt konkurransetilbud til
studentidrettsutøvere.
Under mål og strategier, Aktivitet er følgende relevante vedtak gjort:

Hovedmål 2010-2015:
- Ha 2000 deltagere på studentmesterskap (SM) de årene Studentlekene (SL) arrangeres
- Ha 1000 deltagere på SM de årene det ikke er SL
- Arrangere SM i 15 forskjellige idretter hvert år

Strategi:
- Ha enkle og tydelige prosesser for søking, planlegging, gjennomføring og etterarbeid for
SM-arrangører
- Arrangere flere samtidige SM for å oppnå arrangementsmessige synergieffekter og samle
flere studenter på samme sted

Handlingsplan 2010-2012 i prioritert rekkefølge:
2. Ha minst tre arrangement hvor to eller flere SM arrangeres samtidig (”Fler-SM”) av
samme klubb i 2011.
4. Arrangere minst ett Fler-SM for vinteridretter
5. Opprette mentorordning for SM-arrangement som et supplement til NSI-representanter
6. Hvert år gi vinnere av SM i fire idretter støtte til deltakelse i ESM

1 Gererelle bestemmelser:
1.1. Arrangement
Pr. i dag har vi definert Norsk Studentmesterskap (SM), Studentleker(SL) og Internasjonalt Norsk
studentmesterskap(ISM). I tillegg er Nordiske studentmesterskap nevnt med eget kapittel i SM
bestemmelsene.
Det har vært ønsket at det også opprettes støtteordninger og retningslinjer for friluftsliv.
Forbundsstyret ser det som mest hensiktsmessig at disse ikke legges inn under SM-bestemmelsene,
men at det lages egne bestemmelser og definisjon for friluftsliv og ikke-konkurrerende idretter.
Forbundsstyret foreslår å stryke kapitlene 4 (ISM) og 5(Nordiske studentmesterskap) fra SMbestemmelsene. Styret foreslår videre å ikke ha noen definisjon på fler-sm.
Forbundsstyret ønsker å få tilbakemelding på om dette er en fornuftig inndeling som dekker de
aktuelle arrangementene innenfor studentidrett i Norge. Og om det ses på som fornuftig å stryke
kapittel 4 og 5 fra bestemmelsene.

1.1.1. Norsk Studentmesterskap (SM)
Et Norsk Studentmesterskap er et norgesmesterskap for studenter ved universitet og
høgskoler i Norge.
Forbundsstyret foreslår å endre forkortelsen fra SM til NSM, for å tilpasse forkortelsen til definisjonen,
og det at det er et Norsk Studentmesterskap. I tillegg er det behov for en avklaring på definisjonen av
et norsk studentmesterskap.
Hva ønsker vi at en norsk studentmesterskap skal være. Et mesterskap for norske
studenter(uavhengig av hvor en studerer), eller et mesterskap for studenter i Norge(norske og
utenlandske studenter som studerer i Norge)? Eller begge deler?

1.1.2. Studentleker (SL)
Studentleker er arrangement som består av minst fire SM (Statutter for norsk SM § 1).
Forbundsstyret ønsker at SL skal være en stor happening med mange deltakere. Det er også ønskelig
at primæraktiviteten skal være konkurranseidretter. Aktiviteter som ikke er NSM skal ikke bli støttet
økonomisk. (se også punkt 3.4.1 og 3.4.2 om støtte) Samtidig er det viktig at kravene ikke er så store
at de ekskluderer for mange av medlemslagene som teknisk arrangør.
Styret foreslår derfor å endre kriteriene for SL til:
1.1.2.Studentleker (SL)
Studentleker er et arrangement som består av minimum 6 NSM samme sted/tidsrom.
Forbundsstyret ønsker tilbakemelding på om kravene til SL gir den ønskede statusen, samtidig som
det ikke ekskluderer for mange studentidrettslag som arrangør. Videre om fokuset på
konkurranseidretter er korrekt, eller om en også ønsker at andre aktiviteter skal støttes.
1.1.3. Internasjonalt Norsk Studentmesterskap (ISM)
Et Internasjonalt Norsk Studentmesterskap er et arrangement hvor utenlandske
studenter inviteres til å delta (se eget avsnitt 4 i dette dokument).
Styret foreslår å stryke dette kapitelet(se også punkt 1.1 og 4), og heller åpne for at utenlandske lag
kan delta i SM, der dette er aktuelt.

1.2. SM-status
For at et arrangement skal få SM-status må det delta utøvere fra minst tre norske
studentidrettslag og minst 10 deltakere totalt i arrangementet.

Forbundsstyret ønsker å høyne statusen på NSM og derfor også kravene til hva som gis NSM status.
Samtidig foreslås det at kun konkurranseidretter kan få NSM-status. For også å kunne muliggjør et
tilbud til de idretter kun drives i få studentidrettslag og ikke klarer å oppfylle kravene til NSM, foreslås
det å opprette student-cup. Det foreslås derfor følgende endring:

1.2. NSM-status
For at et arrangement skal få NSM-status må det delta utøvere fra minst fire norske studentidrettslag
tilknyttet NSI og totalt i arrangementet minst 15 utøvere tilknyttet NSI. Det er kun konkurranseidretter
som kan gis NSM-status. Forbundsstyret, eller delegert myndighet, vedtar hvilke idretter/aktiviteter
som er kvalifiserte idretter og dermed får NSM status.
Forbundsstyret ønsker tilbakemelding på om disse kravene er fornuftige og gir tilstrekelig status på
NSM. Samtidig om innføring av Student-cup vil være en god løsning for idretter der en ikke oppnår
NSM status på grunn av manglende deltakende lag/utøvere.

1.3. Idretter og klasser
Forbundsstyret fastsetter for hvilke idretter det skal arrangeres SM (Statutter norske SM § 3).
Det er ordinært bare følgende klasser i SM: Herrer og Damer.
I enkelte SM kan det også arrangeres SM i Mixed-klasse.

Forbundsstyret mener en bør holde på første del av bestemmelsen om at Forbundsstyret bestemmer
hvilke idretter en skal ha NSM i hvert år. Dette gjennom å godkjenne eller ikke godkjenne søknader.
Når det gjelder klasser, foreslås det å definere dette i tekniske instrukser for hver enkelt idrett.
Derfor foreslås følgende endring:
1.3. Idretter og klasser
Forbundsstyret, eller delegert myndighet, fastsetter for hvilke idretter det skal arrangeres NSM
(Statutter norske SM § 3).
Hvilke klasser det skal konkurreres i defineres i egne tekniske instrukser for den enkelte idrett.
Forbundsstyret ønsker tilbakemelding på om det er fornuftig å definere rammene for den idrettslige
gjennomføringen i egne tekniske instrukser for hver idrett.

1.6.2. Medaljer
Det deles ut medaljer forutsatt at utøvere fra minst to studentidrettslag deltar i
grenen/øvelsen.
I ballspillidretter og stafettmaraton deles det ut medaljer der følgende antall lag
deltar:
3 lag Gullmedalje
4 - 6 lag Gull- og sølvmedalje
7 og flere lag Gull-, sølv- og bronsemedalje
I individuelle idretter og lagkonkurranser i disse deles det ut medaljer der det er
følgende antall deltakere/lag:
3 deltakere Gullmedalje
4 - 6 deltakere Gull- og sølvmedalje
7 og flere deltakere Gull-, sølv- og bronsemedalje
Dersom det deles ut bronsemedaljer i et SM skal det konkurreres om disse. Lag
sammensatt av deltakere fra flere studentidrettslag deltar utenfor mesterskapet.

Er det øsnkelig å ha betingelser for antall deltakende lag/utøvere for utdeling av medaljer?
Dersom kravene til NSM-status endres, vil naturligvis deler av dette punktet bli overflødig.
Forbundsstyret foreslår derfor å endre dette til følgende:
1.6.2. Medaljer
Det deles ut Gull-, sølv- og bronsemedalje. I individuelle idretter og lagkonkurranser i disse deles det
ut medaljer dersom minst to utøvere/lag deltar i øvelsen. Dersom det deles ut bronsemedaljer i et
NSM skal det konkurreres om disse. I lagidretter deles det i tillegg ut vandrepokal til studentmestrene.

Forbundsstyret ønsker tilbakemelding på om en ønsker å senke kravene for å dele ut medaljer i NSM
eller ikke.

1.7. Forsikring
NSI har en obligatorisk forsikringsavtale for alle deltaker i SM. Premien er på kr. 20,- pr.
person, og skal betales inn samtidig med innbetalingen av reisefordelingsbeløpet. Forsikringen
gjelder fra avreise til ankomst hjemme, og dekker utgifter i forbindelse med plutselige
uforutsette skader. Forsikringssummene er som følger:
Kr. 15.000,- ved død (ingen egenandel)*
Kr. 200.000,- ved invaliditet (ingen egenandel)
Kr. 15.000,- ved behandlingsutgifter (egenandel kr. 500,-)
* Forsikringssummen ved død økes til kr. 50.000,- dersom avdøde hadde forsørgelsesbyrde

Er det nok at bare deltakerne har forsikring, eller skal en ha en ordning er også personer som kun er
med og arrangerer er dekket av forsikringen? Ettersom premie og forsikringssummene bestemmes
av forsikringsselskap og i utgangspunktet ikke noe NSI kan vedta, ønsker vi å fjerne disse fra
bestemmelsene.
Det foreslår følgende endring:
1.7. Forsikring
NSI har en obligatorisk forsikringsavtale for alle deltakere i NSM. Premien er på kr. 20,- pr.
person, og skal betales inn samtidig med innbetalingen av reisefordelingsbeløpet. Forsikringen skal
normalt dekke behandlingsutgifter i forbindelse med plutselige uforutsette skader. Og død.
Forbundsstyret ønsker tilbakemelding på om det er tilstrekkelig å bare forsikre deltakere, eller om en
skal finne en løsning der også personer som er med å arrangerer, men som ikke deltar i idretten er
forsikret.

1.10. NSI-Representant
Forbundsstyret i NSI oppnevner til alle SM en representant som skal være bindeledd mellom
NSI og TA under arrangementet og bistå med blant annet registrering og premieutdeling.
NSIrepresentanten
skal være tilgjengelig under hele arrangementet og kan ikke selv delta i
mesterskapet.
NSI betaler reise og opphold for NSI-representanten, mens TA er ansvarlig for å holde av
plass på og betale bankett.

Forbundsstyret synes det er viktig å ha en representant tilstede på studentmesterskapene for å få et
innblikk i hvordan disse gjennomføres og for å ha kontakt med lagene/utøverne i
studentidrettslagene, men foreslår følgende endring:
1.10. NSI-Representant
Forbundsstyret i NSI oppnevner til alle NSM en representant som skal være bindeledd mellom
NSI og TA under arrangementet. Denne skal ha ansvar for sjekk av medlemskap og studentbevis
under registrering og for premieutdeling. NSIrepresentanten skal være tilgjengelig under hele
arrangementet og kan ikke selv delta i mesterskapet. NSI betaler alle utgifter for NSI-representanten,
mens TA er ansvarlig for å holde av plass på bankett.

Forbundsstyret ønsker tilbakemelding på hva en forventer av en slik representant og hvorvidt det er
ønskelig og nødvendig med en slik representant.

2 Bestemmelser for deltagelse i SM
2.1. Startberettigelse
Startberettiget i SM er medlemmer av idrettslag opptatt i NSI, som kan fremvise gyldig
studiekort. En deltaker kan bare være startberettiget for et lag i en idrett i hvert mesterskap
(Statutter for norske SM § 2).
Ved alle SM er teknisk arrangør og regjerende studentmester direkte kvalifisert.
Ved plassbegrensning vil det bli prioritert å ha flest mulig deltakende studentidrettslag for
hvert kjønn fremfor flere lag fra ett studentidrettslag. Ved påmelding ut over plassbegrensning
brukes ”første mann til mølla” prinsippet.
Hvis et studentidrettslag ikke kan stille med maksimalt antall deltakere i lagidretter etter første
ledd, kan laget kompletteres med egne medlemmer som ikke er studenter og/eller studenter fra
andre studentidrettslag opptatt i NSI. Andelen utøvere som nevnt i annet ledd, kan ikke overstige
25 % av lagets deltakere (3 utøvere i ballidretter og stafettmaraton). I individuelle idretter med
lagkonkurranser, der lag består av tre utøvere, kan en (1) utøver være et medlem av idrettslaget
som ikke er student eller student fra annet lag opptatt i NSI (Statutter for norske SM § 2).
Hvis lag består av studenter fra flere idrettslag opptatt i NSI, skjer deltakelse uten rett på
medalje. Laget har rett på medalje når laget kompletteres med ikke student fra eget
studentidrettslag (Statutter for norske SM § 2).

Startberettigelse og rett på tittel må ses i sammenheng med definisjonen i punkt 1.1.1. Hvem kan
delta i et Norsk Studentmesterskap og hvem kan bli Norsk Studentmester?
Hvordan ønsker vi å regulere deltakelse for Studentidrettslag tilknyttet utenlandske
studentidrettsforbund? Kan disse bli Norsk Studentmester, eller tilfaller denne tittelen beste norske
lag?
Hva med SL? Skal en utøver kunne være deltaker på flere forskjellige lag her?
Utgangspunktet for 25% regelen var at de lag som ikke hadde nok studenter til å stille et lag, skulle
kunne bruke ikke-studenter slik at de kunne stille lag.
Slik det er nå kan en komplettere et lag med en ikke-student (innenfor 25% regelen og ha rett på
medalje. Men dersom den personen er student, men medlem av et annet studentidrettslag stiller
laget utenfor konkurranse. Er dette fornuftig? Skal kun lag der alle utøverne er studenter og
medlemmer av studentidrettslaget kunne bli studentmester?

Forbundsstyret foreslår at for lagidretter så skal en vinne med laget sitt, og ikke med lag som er
sammensatt av studenter fra ulike lag. Videre foreslår forbundsstyret at alle som deltar i NSM skal
representere et norsk studentidrettslag.
Forbundsstyret har ingen konkrete forslag til endring av dette punktet. En ønsker tilbakemelding på
hvorvidt reglene for startberettigelse og rett på tittel oppleves rettferdig. Om det er riktig at en ikkestudent kan bli studentmester med sitt lag, mens en student som ikke er medlem i laget han deltar
for ikke kan bli studentmester? Vi ønsker også en tilbakemelding på hvorvidt en ønsker å videreføre
25% regelen, og om et studentidrettslag kun kan benytte denne for et lag pr klasse eller ikke.
Det ønskes samtidig tilbakemelding på om det for NSM i individuelle idretter er ønskelig å åpne for
deltakelse for studenter som ikke er medlem i et studentidrettslag, men medlem i et annet idrettslag.

2.2. Påmelding (Statutter for norske SM §3)
Påmelding til SM er bindende. Utebliende lag som ikke har meldt avbud innen fastsatt tidsfrist,
kan bøtelegges og bli avkrevd dekning for kostnader påført arrangementet.
2.4. Avbud
Lag/utøvere som er forhindret fra å møte til studentmesterskap, plikter å gi arrangøren og NSI
skriftlig beskjed om dette 2 uker før arrangementets første dag.
TA retter skriftlig krav til utebliende lag/utøvere om dekning av kostnader påført
arrangementet ved avbud etter ovennevnte frister. Kopi av krav sendes NSI.

Hvilke konsekvenser ønsker en for lag eller utøvere som uteblir fra arrangementet, uten å melde fra
innen gitte frister? Hvordan defineres ansvar her?
Forbundsstyret foreslår å slå sammen disse to punktene og foreslår følgende tekst:
2.2. Påmelding og avbud

Påmelding til NSM er bindende. Uteblivende lag/utøvere som ikke har meldt avbud innen fastsatt
tidsfrist, kan bli avkrevd dekning for kostnader påført arrangementet. Frister for påmelding og
avmelding fastsettes av teknisk arrangør(TA). For å sikre seg økonomisk kan TA kreve depositum
og/eller deltakeravgift innbetalt ved påmelding. TA retter skriftlig krav til uteblivende lag/utøvere om
dekning av kostnader påført arrangementet ved uteblivelse eller avbud etter fastsatte frister. Kopi av
krav sendes NSI.

Punkt 2.4. strykes.
Forbundsstyret ønsker svar på om dette gir teknisk arrangør tilstrekkelig sikkerhet, eller om det er
ønskelig med en ordning der disse sikres bedre juridisk. En vil også ha svar på hva som gjelder
dersom lag/utøvere har god grunn for uteblivelse og hva som kan definere slike gode grunner.
2.3. Deltakeravgift
Deltakeravgiften i SM fastsettes av teknisk arrangør. Avgiften skal dekke overnatting,
frokost og bankett. Den skal også inkludere NSIs reisefordelingsavgift (kr 50,- per deltaker
inkl. forsikringspremie). Deltakeravgiften skal ikke overstige 500 NOK per deltaker. Unntak fra
dette kan kun innvilges av NSI sin administrasjon.

Er det greit å ha et generellt tak. Er dette for lavt? Hva skal deltakeravgiften dekke? Er det ønskelig
med en ”pakkeløsning” slik som i dag, eller vil det være bedre å ha en ordning der deltakeravgiften er
delt opp i ulike deler, der deltakerne kan avstå fra overnatting, mat, bankett etc. Elller vil det være
mer fornuftig å sette en fast deltakeravgift pr. døgn, slik det for eksempel gjøres på EUSA og FISU
arrangementer?
Forbundsstyret ønsker at deltakeravgiften fastsettes av Forbundsstyret etter forslag fra teknisk
arrangør. Tak på deltakeravgift skal også ses på som en retningslinje, mer en som en fast regel. Det
skal utarbeides egne tekniske instrukser for hver idrett.
Forbundsstyret foreslår følgende endring:
2.3. Deltakeravgift
Deltakeravgiften i NSM fastsettes av forbundsstyret, eller delegert myndighet, etter forslag fra teknisk
arrangør. Avgiften skal dekke deltakelse på idrettsarrangementet, overnatting, frokost og bankett.
Den skal også inkludere NSIs reisefordelingsavgift (kr 50,- per deltaker inkl. forsikringspremie).
Veiledende øvre grense på deltakeravgiften er 500 NOK per deltaker.

Forbundsstyret ønsker svar på om det er ønskelig med veiledende øvre grense for deltakeravgift, og
om nivået på denne er fornuftig. Er det riktig at Forbundsstyret har myndighet til å fastsette denne,
eller skal dette være noe teknisk arrangør bestemmer helt selv(innenfor eventuellt veiledende tak)?

3 Bestemmelser for gjennomføring av SM
3.4.1. Støtte til SM i Lagidretter
Arrangører av SM i lagidretter tildeles gradert SM-støtte på kr. 7000,- som grunnbeløp
og i tillegg kr. 500,- pr. lag som deltar i arrangement. Et arrangement er definert som
et felles arrangement over en og samme tidsepoke. Antall lag beregnes slik at dersom
en klubb f.eks. stiller med ett damelag, ett herrelag og ett mixed-lag i en og samme
turnering, regnes dette som tre lag. Stiller en klubb med mer enn ett damelag
(herrelag, mixed-lag), teller disse ikke med når støtten skal beregnes. En arrangør kan
maksimalt få kr. 15.000,- i tilskudd pr. arrangement.
3.4.2. Støtte til SM i individuelle idretter
Arrangører av SM i individuelle idretter tildeles gradert SM-støtte på kr. 7000,- som
grunnbeløp + kr. 1.000,- pr. klubb som deltar i mesterskapet. En arrangør kan
maksimalt få kr. 15.000,- i tilskudd pr. arrangement.
3.4.3. Ekstra støtte til betaling av personer med spesialkompetanse
SM-arrangør kan søke om ekstra støtte til betaling av personer med
spesialkompetanse til gjennomføring av arrangementet som idrettslaget ikke har selv.
Formålet er å gi arrangøren mulighet til å hente inn slike personer for å heve
kvaliteten eller sikkerheten på den idrettslige delen av arrangementet. Et eksempel er
å betale kvalifiserte dommere ut over finale og semifinaler. Det kan søkes om
maksimalt kr. 3000,- pr arrangement. Søknad på slike midler skal spesifiseres på SMsøknaden
der det går frem hva disse ekstra midlene er tenkt brukt til og hvorfor en
har behov eller ønsker å gjøre dette.
Støtteordningene for arrangementene har frem til nå vært basert på antall deltakende lag, uavhengig
av hvilken idrett det er og hvor dyrt det er å arrangere mesterskap i den enkelte idretten. Bakgrunnen
for dette har vært at en ønsker å motivere arrangør til å jobbe for å få flest mulig deltakende lag.

Forbundsstyret ser nå behov for å endre støtteordningen slik at en tar hensyn til at enkelte idretter er
dyrere å arrangere enn andre, og basere støtten på de ulike utgifter som er knyttet til arrangementet.
Og i tillegg gi en generell basisstøtte som sikrer TA litt dugnadspenger. Dette sikrer TA bedre mot
underskudd, men vil samtidig frata dem muligheter til økt overskudd dersom de klarer å få disse
tingene billig. I denne sammenheng ser en for seg å ta bort punkt 3.4.3 , da denne ved et slikt system
blir overflødig.
Det er også behov får å definere den økonomiske ansvarsfordelingen mellom NSI og TA når et
arrangement går i underskudd. Er TA ansvarlig for dette, eller skal NSI ha noe medansvar her?

Forbundsstyret foreslår derfor å endre støtteordningen til følgende:
3.4 Arrangørstøtte til NSM
Arrangører av NSM tildeles grunnstøtte på kr. 5.000,- per NSM.
I tillegg kan arrangører av NSM søke om ekstrastøtte til gjennomføring av den idrettslige delen av
mesterskapet. Støtteberettiget er:
- utgifter til leie av, og adgang til idrettsanlegg
- utgifter til dommere
- utgifter til nødvendig utstyr
- utgifter til sikkerhet (førstehjelpsutstyr, medisinsk personal, følgebåt/-bil, etc.)
- utgifter til informasjon og markedsføring
Søknad om ekstrastøtte skal spesifiseres i søknaden om å arrangere NSM.
For å få utbetalt støtten må utgiftene dokumenteres i arrangementsregnskapet som legges ved
arrangørens sluttrapport.
Maksimal arrangementsstøtte per NSM (grunnstøtte + ekstra støtte) er 16.000,- kr

Punkt 3.4.1, 3.4.2 og 3.4.3 strykes.
Forbundsstyret ønsker svar på om en slik ordning vil være mer hensiktsmessig, forutsigbar og enklere
å forholde seg til for teknisk arrangør enn gjeldende ordning. En ønsker også en tilbakemelding på
nivået for grunnstøtten og maksimal arrangementstøtte.

4 Internasjonale Norske Studentmesterskap (ISM)
For internasjonale norske studentmesterskap gjelder bestemmelsene oppført under punkt 13. Utover det finns det utfyllende bestemmelser for ISM som følger nedenfor.
4.1. ISM-Status
For at er arrangement skal få status som ISM må det delta utøvere fra studentidrettslag fra
minst tre forskjellige land og minst 10 deltakere totalt i arrangementet.
4.2. Startberettigelse
Startberettiget i internasjonale SM er utøvere oppført under 2.1. samt medlemmer av
utenlandske studentidrettslag eller tilsvarende sammenslutninger opptatt i
hjemmenasjonenes studentidrettsforbund, som kan fremvise gyldig studiekort fra
studiestedet. I lagidretter kan det suppleres med medlemmer som ikke er studenter, jf § 2 i
Statutter for norske studentmesterskap.
4.3. Forsikring
Utøvere fra utenlandske studentidrettslag må sørge for at de er dekket av egen forsikring
under deltagelse i ISM.
4.4. Tittel
Vinner av ISM har rett til å kalle seg Internasjonal Norsk Studentmester i den aktuelle
idretten.
4.5. Reisefordeling
Utøvere fra utenlandske idrettslag som deltar i ISM betaler ikke til reisefordelingsfondet og
kan heller ikke søke om reisefordelingstilskudd.

4.6. Arrangementstøtte til ISM
ISM støttes etter reglene for SM (se 3.4.). Det er kun norske lag som regnes ved beregning av
arrangementstøtten.

Forbundsstyret foreslår å stryke dette punktet fra NSM-bestemmelsene, og heller åpne for at
utenlandske lag kan delta i NSM, der dette er aktuelt.

5 Nordiske Studentmesterskap
Nordiske Studentmesterskap er studentmesterskap for utøvere fra studentidrettslag ved
universitet og høgskoler i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. Statutter og
bestemmelser for Nordiske Studentmesterskap kan lastes ned på www.studentidrett.no.

Forbundsstyret foreslår å stryke dette punktet fra NSM-bestemmelsene.

