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Åpningstale 

 
Presidenten i Norges Styrkeløftforbund, Morten Novum ønsket, tingdelegatene velkommen til forbundstinget 
2017. Presidenten belyste noen punkter som NSF har jobbet med  i løpet av tingperioden: 

• Vi har vært gjennom 2 utfordrende år med dobbelt så mange NM arrangement. Dette har     
vært en utfordring for vår organisasjon.  

• Økt arbeidsmengde for de ansatte, så vi har i årets budsjett lagt inn en økning på stillingene 
generalsekretær og junior landslagssjef.  

• Sosiale media er en nyhetskanal som er veldig effektiv, men sosiale media kan også ødelegge 
mye for oss. La oss alle tenke på hva vi kan bidra med positivt. 

• I år er det 20 år siden det var en positiv dopingprøve på landslag. De strenge kravene vi stiller 
til toppidrettsutøverne våre fungerer. De positive prøvene som kommer er som regel fra ferske 
utøvere, så vi har noe å jobbe med på klubbnivå, vi er et rent særforbund 

 

1. Godkjenne fremmøtte representanter  

 
Forbundsstyret 

  
1 President Morten Novum 

 
2 Visepresident Inger Blikra 

 
3 Styremedlem Renate Evertsen 

 
4 Styremedlem Per Fjeld 

 
5 Styremedlem Pål Nilsen 

 
    

 
Regioner 

  
6 Styrkeløftregion Øst Vegard Røysum 

 

7 Styrkeløftregion Øst Ninaz Khodabandeh 

8 Styrkeløftregion Østafjells Geir Gregersen 

9 Styrkeløftregion Østafjells Eline Skalleberg Jørgensen 

10 Styrkeløftregion Midt-Norge Stian Walgermo 

11 Styrkeløftregion Midt-Norge Kristine Andersen 

12 Styrkeløftregion Vest Bård Arve Havneraas 

13 Styrkeløftregion Vest Kim Eikefet 

14 Styrkeløftregion Sør-Vest Malin Tjørhom 

15 Styrkeløftregion Sør-Vest Jøren Skadsem Eikeland 

16 Styrkeløftregion Nordland Morten Rygh 

  
 

 
Klubber 

  
17 Askim SK Øivind Back 

 

18 Askim SK Anita Stavik 

19 Askim SK Leif Sydengen 

20 Atlas SK Ole Tilrem 

21 Atlas SK Randi Tilrem 

22 Bjørgvin SK Christian Solheim 

23 Bjørgvin SK Cecilie Aardal Havneraas 

24 Bjørgvin SK Jarle Aaberg 

25 Brumunddal AK Stine Mari Forsberg 
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26 Brumunddal AK Ove Johansen 

27 Brumunddal AK Carl Yngvar Christensen 

28 Christiania AK Kjell Iversen 

29 Drammen SI Marit Pettersen 

30 Drammen SI Bjarne Havnen 

31 Fræna AK Ralf Male - Avbud 

32 Fræna AK Marthe Stavik Aas 

33 Ganddal AK Karoline Tanche-Larsen 

34 Ganddal AK Kristoffer Skadsem Eikeland 

35 Ganddal AK Dan Haugsengen 

36 Halden SI Hege W. Johansen 

37 Halden SI Arnulf Wahlstrøm 

38 Halden SI Thomas Puzicha 

39 IL Kraftsport Heidi Hille Arnesen 

40 IL Kraftsport Pål Solberg 

41 KK-67 Jostein Fiveltun 

42 KK-67 Maria Letnes 

43 Lenja AK Bente Saxegård 

44 Lenja AK Arne Tveter 

45 Lenja AK Rune Saxegård 

46 Nidarø SL Annemari Løberg Larsen 

47 Odin SK Alexander Kirketeig 

48 Odin SK Stella Eide Olsen 

49 Odin SK Even Liland 

50 Oslo SK Kristin Thorvaldsen 

51 Oslo SK Camilla Hoel 

52 Saltdal SK Kristiane Helgesen 

53 Saltdal SK Trond Alm Henningsen 

54 Rana KK Christoffer Nygård 

55 Rana KK Anne Regine Adolfsen 

56 Rana KK Mads Robin Kåsmo 

57 Sande KK Lars Edvind Samnøy 

58 Sande KK Morten Engnes 

59 Sande KK Lise Engnes 

60 Sandnes AK Sigve Valentinsen 

61 Sandnes AK Natalie Bjaanes 

62 Sandnes AK Kjell Korneliussen 

63 Sauda IL Hildeborg J. Hugdal 

64 Skien AK Andreas Jemtland 

65 SPUVI Kjell Bakken 

66 SPUVI Per Marius Hole 

67 SPUVI Ruth Kari Krokeide 

68 Oslo SK Amund Tjellaug Løvstad 
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Representanter uten stemmerett 

69 Tillitsvalgt Marte Elverum 

70 Tillitsvalgt Alastair McColl 
 

71 Generalsekretær Janne Gunn Gaard 

 
  

 
 

 

Vara og observatører uten tale- og stemmerett 

9 observatører var tilstede. 

 

2. Godkjenne saksliste og forretningsorden. 

A.  Godkjenne sakslisten 
        
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 
B. Godkjenne forretningsorden 
  
Forretningsorden enstemmig godkjent. 

3. Velge dirigent, sekretær(er), 2 repr. til å godkjenne og undertegne protokollen  

 
Dirigent      Geir Lilletvedt     Valgt 
Sekretær     Janne Gunn Gaard og Renate Evertsen  Valgt 
Stemmeopptellingskomitè    
Følgende ble valgt:    Marte Elverum og Alastair McColl  Valgt 
     
Godkjenne og undertegne protokollen 
Følgende ble valgt:    Geir Gregersen og Bård Arve Havneraas  
 

4. Behandle årsberetningene 

Alastair McColl informerte om feil i 5.1. 1 For øvrig ble delegatene oppfordret til å komme med eventuelle 
faktarettelser skriftlig i etterkant. 
 
 
Årsberetningene er godkjent. 

5. Behandle forbundets regnskap i revidert stand 

 
Representantene godkjente det fremlagte regnskapet enstemmig.  Revisors- og kontrollkomiteens 
rapporter ble også enstemmig vedtatt. 
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6. Behandle innkomne forslag og tildeling av norske mesterskap  

Forslag 1 fra styret 

Tinget gir styret fullmakt til å gjøre de oppdateringer og endringer i NSFs lov som er nødvendige for å bringe 
NSFs lov i samsvar med NIFs lov og NIFs lovnorm for særforbund. Fullmakten gjelder både oppdatering i 
forhold til endringer som allerede er gjort i NIFs lovverk, og eventuelle endringer som blir gjort i løpet av 
tingperioden. 
 
Begrunnelse 
NIFs lovverk endres etterhvert som NIF ser behovet for endringer, og det vedtas også nye lovnormer for 
særforbund. Det fremgår av NSFs lov at NIFs lov gjelder for all vår virksomhet, og at dersom det ikke er 
samsvar mellom NIFs lov og NSFs lov er det NIFs lov som gjelder. Det er uheldig hvis NSFs lov ikke gjenspeiler 
NIFs lov fullt ut, da dette gir et feilaktig og villedende bilde av hva som faktisk gjelder. Forbundstinget 
avholdes kun annethvert år, og det betyr at det kan være motstrid mellom NSFs og NIFs lov (som uansett 
gjelder også for oss) i nokså lange perioder. Det anbefales derfor fra NIFs juridiske avdeling at 
særforbundstinget gir styret fullmakt til å oppdatere særforbundets lovverk fortløpende dersom det gjøres 
endringer i NIFs lov. 
 
 
Enstemmig vedtatt 
 

Forslag 2 fra styret 

Endring av NSFs lov paragraf 14, 3 avsnitt, fjerde setning endres til "Forslag som skal behandles på tinget må 
være sendt til styret senest 6 uker før tinget." 
 
Begrunnelse 
Mellom forslagsfristen og fristen for publisering av tingdokumentet skal styret behandle forslagene, 
lovutvalget skal uttale seg til forslagene, og tingdokumentet med alle beretninger, regnskap, budsjett og 
strategiplaner skal utformes og ferdigstilles. Dagens frister gir bare 2 uker til alt dette arbeidet. Dagens 
forslagsfrist 4 uker før tinget foreslås endret til 6 uker for å gi styret og lovutvalget bedre tid til å utarbeide og 
kvalitetssikre tingdokumentene. Fristen for publisering av det ferdige tingdokumentet beholdes uendret, og 
er 2 uker før tinget. 
 
Enstemmig vedtatt 
 

Forslag 3 fra styret 

Endring av NSFs lov paragraf 15 fjerde avsnitt endres til: 

§ 15 Representasjon på forbundstinget 

Ved tinget benyttes reiseutgiftsfordeling med utgangspunkt i rimeligste reisealternativ pr. delegat. 
 Dokumenterte utgifter sendes forbundskontoret, innen 14 dager etter tinget, som administrerer 
fordelingen. Forbundskontoret sender ut oversikt og innbetalingskort faktura innen 3 uker. Kun 
representanter som inngår i paragraf 15 b og c omfattes av reiseutgiftsfordelingen.  
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Begrunnelse 
Tidligere formulering i NSFs lover var at reiseutgiftsfordelingen skulle beregnes pr. klubb, og verken 
regionsrepresentantene eller forbundsstyret deltok i reiseutgiftsfordelingen. På tinget i 2011 ble ordlyden 
vedtatt endret til at reiseutgiftsfordelingen skulle beregnes pr. delegat. Diskusjonen på tinget i 2011 handlet 
utelukkende om klubbenes reiseutgiftsfordeling, der delegatene mente utregning pr. delegat ble riktigere 
enn utregning pr. klubb. Det ble ikke sagt noe om at forbundsstyret eller regionenes delegater skulle 
inkluderes i ordningen, men det ble heller ikke presisert noe unntak da lovformuleringen ble endret. Praksis i 
ettertid har vært at kun klubbenes delegater har vært med i reiseutgiftsfordelingen.  
Begrunnelsen for at ordningen med reiseutgiftsfordeling ble innført var et ønske om å gi alle klubbene lik 
mulighet til å delta på forbundstinget, uavhengig av reiseavstander og reisekostnader. Dette er fremdeles en 
viktig forutsetning for forbundets demokratiske beslutningsprosesser. Vi ønsker geografisk spredning av 
styrkeløftsporten, og ønsker både klubbene fra hele landet og alle regionene representert der beslutningene 
tas. Det er derfor naturlig å inkludere også regionenes delegater i ordningen. Det er ikke nødvendig med 
noen endring av lovteksten for å inkludere regionsrepresentantene reiseutgiftsfordelingen, dagens lovtekst 
åpner for dette. Men ettersom intensjonen bak lovendringen i 2011 ikke inneholdt noe om en endring for 
regionene, og dette heller ikke har vært praktisert, mener styret det er riktig å la tinget behandle dette. 
Samtidig finner vi det fornuftig å ta inn en presisering om at kun klubb og regionsdelegatene skal ta del i 
ordningen, da vi mener det er naturlig at styrets utgifter i forbindelse med forbundstinget og forberedelsene 
til dette utgiftsføres på styrets budsjett. Ordet innbetalingskort erstattes med faktura, da innbetalingskort 
ikke lenger benyttes. 
 
Tilleggsforslag fra styrkeløftregion Nordland 
Endringen trer i kraft fra innværende år. 
 
Enstemmig vedtatt 
 

Forslag 4 fra styret 

Endring av NSFs lov § 25 Bestemmelser om konkurranseforbud endres til: 
 
Idrettsstyret og styret i Norges Styrkeløftforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av 
organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom 
deltakelse, medlemskap eller samarbeid med andre organisasjoner. Nektelse krever saklig grunn. 

 

Særforbundet fastsetter konkurranseregler og regler om startberettigelse 

Klubber plikter å oppfylle sine økonomiske forpliktelser til NSF, Region og andre klubber innen gitte frister. 
NSFs styre kan suspendere klubber som ikke oppfyller sine forpliktelser inntil disse er innfridd.  

Begrunnelse 

Det synes stadig å være klubber som ikke gjør opp sine økonomiske forpliktelser til andre klubber.  

Det finnes en rekke eksempler på klubber som ikke betaler påmeldingsavgift til norske mesterskap innen 
fristen. Det finnes også eksempler på klubber som ikke har betalt i det hele tatt.  

Styret finner det riktig å understreke at påmeldingsavgift skal betales for alle påmeldte til NM ved forfall. 

Lovutvalgets kommentar 

Suspensjoner tilligger sanksjonsutvalget. Disse kan klages inn for styret i NSF. Lovutvalget fraråder at styret 
tillegges denne oppgaven. 
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Styret trakk forslaget og fremmet justert forslag 4. 

 
Styrets justerte forslag. 
 
NSFs lov § 25 Bestemmelser om konkurranseforbud 
Idrettsstyret og styret i Norges Styrkeløftforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av 
organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom 
deltagelse, medlemskap eller samarbeid med andre organisasjoner. Nektelse krever saklig grunn. 
Særforbund fastsetter konkurranseregler og regler om startberettigelse. 
Klubber plikter å oppfylle sine økonomiske forpliktelser til NSF, Region og andre klubber innen gitte frister. 
NSF kan administrativt ilegge startforbud for klubber,  løftere og dommere som ikke oppfyller sine 
forpliktelser inntil disse er innfridd. 
Begrunnelse 
Det synes stadig å være klubber som ikke gjør opp sine økonomiske forpliktelser til andre klubber. 
Det finnes en rekke eksempler på klubber som ikke betaler påmeldingsavgift til norske mesterskap innen 
fristen. Det finnes også eksempler på klubber som ikke har betalt i det hele tatt. 
Styret finner det riktig å understreke at påmeldingsavgift skal betales for alle påmeldte til NM ved forfall. 
 

Lovutvalget kommentar 

Lovutvalget er positiv til endringen, som presiserer ansvarsfordeling mellom styre og sanksjonsutvalg. Ingen 
lovtekniske anmerkninger ut over dette. 
 
Enstemmig vedtatt 
 

Forslag 5 fra Styret 

Forslag om endring av Nasjonale Bestemmelser i punkt 1.2 DISPENSASJON 
 

Styret kan – dersom det foreligger særlige grunner - dispensere fra bestemmelsene i punkt 1 til 10 Nasjonale 
Bestemmelser. Dispensasjon kan bare gis dersom det, etter styrets vurdering, ikke strider mot bakgrunnen 
for og hensikten med innføringen av den bestemmelsen det dispenseres fra. 

Bakgrunn 

I denne perioden har vi hatt to regioner, som etter eget ønske har slått seg sammen. Styret har derfor, etter 
å ha rådspurt lovutvalget, valgt å gi dispensasjon fra punkt 11 til tross for at dette ikke var omfattet av 
dispensasjonsretten i punkt 1.2 

Begrunnelse 

Nasjonale bestemmelser har over tid fått flere punkter, uten at styrets mulighet til å gi dispensasjon har fulgt 
etter. Med en generell regel til å gi dispensasjon fra samtlige punkter i Nasjonale Bestemmelser, har styret et 
bedre mandat til å behandle uforutsette situasjoner. 

 

Lovutvalgets kommentar 

Ingen lovtekniske anmerkninger. Forslaget støttes, men en dispensasjon gjelder bare fram til første 
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forbundsting, jf. Punkt 1.1 annet avsnitt i Nasjonale bestemmelser. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

Forslag 6 fra styret  

Nasjonale bestemmelser Pkt. 2.3.2 Stevnedeltakelse endres til:  

Ingen løfter kan delta i styrkeløftstevner eller mesterskap i utlandet eller styrkeløftstevner eller 
mesterskap arrangert av organisasjoner som ikke er tilsluttet IPF, uten at NSF har gitt sitt samtykke. 
Ved landskamper og internasjonale mesterskap må løfteren representere Norge og være uttatt av 
NSF.  

Man må være norsk statsborger eller ha hatt lovlig opphold og bodd i Norge sammenhengende siste 2 

år for å kunne delta på norske mesterskap. Man kan heller ikke ha deltatt i andres lands nasjonale 

mesterskap denne perioden eller samme år som man deltar på NM.  

Styrets begrunnelse  

Det er en rekke personer bosatt i Norge som antagelig aldri vil kunne få norsk statsborgerskap. Disse 
får imidlertid ofte permanent bosettingstillatelse og vil aldri kunne returnere(s) til opprinnelseslandet. 
Etter dagens regler vil denne gruppen aldri kunne inkluderes fullt ut i vår idrett. Våre naboland har en 
praksis lignede styrets forslag.   

Lovutvalgets kommentar  

Se kommentarer under forslag 7.  

 
Sentrale spørsmål fra delegatene besvart av styret:  

• Åpner vedtaket for at løftere som oppfyller dette kravet også kan tas ut på landslaget? Svar: IPF 
har regler som hindrer dette 

• Hvem har ansvaret for å kontrollere at kriteriene er oppfylt? Svar: Klubbene som melder på 
utøvere har ansvaret for å kontrollere dette før utøveren meldes på 

• Kan man delta uten å være medlem av Norsk klubb? Svar: Kun norske klubber kan bestille 
løftelisens og melde på utøvere på NM. Disse nye reglene tilsidesetter ikke øvrige NM-krav, de 
kommer i tillegg. 

• Kan man delta på NM og samtidig delta på et annet landslag? Svar: Det er ikke tenkt at det skal 
være mulig. Styret fremmer justert forslag for å tydeliggjøre dette. 

• Kan utenlandske NM-deltagere også sette norske rekorder? Svar: Forslaget foreslår ingen 
endringer på hvem som kan sette norske rekorder. Det vil være naturlig at alle som kan delta på 
NM også kan sette norske rekorder. Styret fremmer tilleggsforslag for å åpne for dette. 

 
Styrets justerte forslag:  
 
Nasjonale bestemmelser Pkt. 2.3.2 Stevnedeltakelse endres til:  

Ingen løfter kan delta i styrkeløftstevner eller mesterskap i utlandet eller styrkeløftstevner eller 
mesterskap arrangert av organisasjoner som ikke er tilsluttet IPF, uten at NSF har gitt sitt samtykke. 
Ved landskamper og internasjonale mesterskap må løfteren representere Norge og være uttatt av 
NSF.  
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Man må være norsk statsborger eller ha hatt lovlig opphold og bodd i Norge sammenhengende siste 2 
år for å kunne delta på norske mesterskap. Man kan heller ikke ha deltatt i andres lands nasjonale  
mesterskap eller på andre lands landslag denne perioden eller samme år som man deltar på NM.  

 
Tilleggsforslag fra styret: 
Alle som etter Nasjonale bestemmelser kan delta på Norske mesterskap kan også sette Norske rekorder. 
 
9.1 endres til: 
NSF godkjenner og registrerer norske rekorder satt av norske statsborgere og andre som er startberettiget i 
Norske mesterskap etter punkt 2.3.2 i Nasjons bestemmelser 
 

 
Justert forslag med tillegg ble vedtatt mot 10 stemmer. 
 

Tilleggsforslag: fra Brumunddal AK 

Man må være norsk statsborger eller hatt lovlig opphold i Norge sammenhengende siste 2 år for å kunne 

delta på norske mesterskap. Man kan helle rikke ha deltatt i andre lands landslag denne perioden eller 

samme år som man deltar på NM. 

 

Tillegget falt med 21 mot 43 stemmer. 

 

Tilleggsforslag fra Region Midt Norge: 

Må være medlem av norsk klubb. 

 

Dirigenten konstaterte at det allerede var klargjort at dette dekkes av dagens regler, dette tas derfor ikke 
opp til votering. 
 

Forslag nr. 7 fra Bodø Atletklubb  

Nasjonale Bestemmelser i punkt 2.3.2 Stevnedeltagelse   
Bakgrunnen for forslaget er at en av klubbens medlemmer i år måtte levere fra seg sine NM medaljer 
fra 2016 etter at han selv meldt ifra til forbundet at han er svensk statsborger. Han hadde blitt gjort 
oppmerksom på punkt 2.3.2 på sosiale medier!  
Klubbens anser at regelen at man må være norsk statsborger, for å få delta på NM, er lite inkluderende. 
På et norsk mesterskap representerer man sin klubb og dermed burde det holde med at man oppfyller 
de øvrige kravene for å få delta på NM  
Til sammenligning må man for å få delta på NM i bryting ha vært bosatt i Norge i et år.   
  

Dagens tekst.  
Nasjonale bestemmelser versjon 26 fra 17.10.15  
2.3.2 Stevnedeltakelse Ingen løfter kan delta i styrkeløftstevner eller mesterskap i utlandet eller 
styrkeløftstevner eller mesterskap arrangert av organisasjoner som ikke er tilsluttet IPF, uten at NSF har 
gitt sitt samtykke. Ved landskamper og internasjonale mesterskap må løfteren representere Norge og 
være uttatt av NSF. Man må være norsk statsborger for å kunne delta i norske mesterskap.  

Forslag til endring:  
2.3.2 Stevnedeltakelse Ingen løfter kan delta i styrkeløftstevner eller mesterskap i utlandet eller 
styrkeløftstevner eller mesterskap arrangert av organisasjoner som ikke er tilsluttet IPF, uten at NSF har 
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gitt sitt samtykke. Ved landskamper og internasjonale mesterskap må løfteren representere Norge og 
være uttatt av NSF. Man må være norsk statsborger eller ha vært registrert med norsk adresse i 
folkeregisteret det siste året for å kunne delta i norske mesterskap.  

Styrets kommentar  

Styret fremmer eget forslag, se forslag 6.  
  

Lovutvalgets kommentar  

Ingen lovtekniske anmerkninger. Lovutvalget foretrekker formuleringen i styrets forslag.  
Kunne gjerne tenkt oss en tilleggstekst der det forutsettes at vedkommende har søkt om norsk statsborgerskap. 
Hvis man bare skal bo i Norge ett års tid, så kan man heller delta på nasjonale mesterskap i det landet man har 
statsborgerskap i.  
Det bør også vurderes om løfteren må være medlem i en norsk klubb.  

 Forslaget ble trukket. 

Forslag 8 fra styret  

Nasjonale Bestemmelser i punkt 2.3.4 Utmelding av klubb endres til:  

  

Løftere som har undertegnet antidopingkontrakt og som melder seg ut av klubben skal gjøre dette 
skriftlig til klubben, med kopi til NSF. En utmelding gjøres gjeldende, og er først gyldig en (1) måned 
etter at fra den dagen denne er kommet NSF i hende. Den som melder seg ut av et idrettslag tilsluttet 
NIF, er fortsatt pliktig til å underkaste seg dopingkontroll i ett år etter utmelding. Ved en eventuell ny 
innmelding skal ny kontrakt undertegnes og ny lisens løses. I tillegg generer innmeldingen en avgift til 
NSF på kr 10 000,-. Innmeldingen gjelder først fra det tidspunkt dette er gjort.     

En utøver som har meldt seg skriftlig ut kan ikke representere NSF internasjonalt etter en eventuell ny 
innmelding.    

Disse reglene gjelder ikke ved overgang fra en klubb til en annen, eller for utøvere som slutter å være 

aktive klubbmedlemmer uten skriftlig utmelding.  

Begrunnelse  

Gjeldende formulering i NSFs lov er ikke i samsvar med formulering i NIFs lov om det samme. NIFs lov 
sier følgende om utmelding av idrettslag i §10-6 punkt 1: «Utmelding skal skje skriftlig og får virkning 
når den er mottatt.» NIFs lov sier følgende under bestemmelser om doping i §12-1 punkt 4: «Den som 
melder seg ut av et idrettslag tilsluttet NIF, er fortsatt pliktig til å underkaste seg dopingkontroll i ett år 
etter utmelding.» Paragrafen foreslås endret så den samsvarer med NIFs lov. Delen om dopingkontroll 
er strengt tatt ikke nødvendig ettersom NIFs lov om dette gjelder uansett, men kan likevel være nyttig 
å ta inn for å synliggjøre helheten.  

Det siste punktet er tatt inn for å klargjøre regelverk og praksis. Reglene er ikke praktisert for – og har 
aldri vært ment å gjelde for – utmelding av klubb som følge av direkte overgang til annen klubb, og 
heller ikke for medlemmer som bare slutter å være aktivt medlem uten skriftlig utmelding. I det siste 
tilfellet gjelder NIFs regler om at medlemmet skal slettes som medlem når kontingent skyldes for 2 år. 
Dette innebærer at man regnes som medlem av NIF og er underlagt også dopingbestemmelsene i 2-3 
år etter å reelt ha sluttet i klubben (avhengig av sluttidspunkt i forhold til tidspunkt for 
kontingentinnbetaling).  
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Lovutvalgets kommentar  

Ingen lovtekniske anmerkninger. Lovutvalget ser positivt på å justere ordlyden slik at den er i tråd med 
NIFs lover.  

Enstemmig vedtatt  

Forslag 9 fra styret  

Nasjonale Bestemmelser i punkt 3.1.2 Approbasjon endres til:  

Alle stevner må approberes i NSF. En approbasjonssøknad skal inneholde følgende 

opplysninger: d. Stevnets kategori  

e. Dato, tid og sted for stevnet  

f. Arrangørklubb/lag  

  

NSF skal sende terminlisten til regionstyrene. Regionene skal innen 1 uke gi tilbakemelding, hvis de har 
forslag til endringer.  
Approbasjonssøknad fra klubb/lag skal sendes senest 1. oktober for stevner som skal arrangeres det 
påfølgende år. Dette skal også inkludere landsdelsmesterskap regionmesterskap.  
Unntaksvis kan klubb/lag søke NSF om approbasjon av et stevne inntil 1 2 uker før stevnet skal holdes. 
Da skal regionen informeres samtidig. Regionen skal behandle approbasjonen innen en uke før stevnet. 
Etter denne fristen overtar NSF ansvaret for behandlingen av approbasjonssøknaden. En slik 
approbasjonssøknad utløser en avgift til NSF.  
NSF vil innen 1. november offentliggjøre en samlet oversikt over alle stevner som skal arrangeres det 
påfølgende året.  

Styrets begrunnelse  

Landsdelsmesterskap arrangeres ikke lenger.   
En ønsker at regionene aktivt skal godkjenne stevner som approberes etter unntaksbestemmelsen, ikke 
bare informeres. Dette er også en tilpasning til dagens virkelighet, hvor regionene må godkjenne 
stevnet før det fremkommer i terminlisten.  

Lovutvalgets kommentar  

Ingen lovtekniske anmerkninger.   

 Enstemmig vedtatt. 

Forslag 10 fra styret  

Nasjonale Bestemmelser i punkt 3.1.4 Startkontingent endres til:  
Følgende startkontingenter gjelder for norske mesterskap:  
NM benkpress           kr. 600  
NM styrkeløft ungdom, junior og veteran     kr. 600 

 NM styrkeløft åpen        kr. 900  

Styrets begrunnelse  

Inntekstgrunnlaget fra påmeldingsavgiften til arrangører av de ulike mesterskapstypene har blitt svært 
ulikt. Rene benkpressmesterskap gir nå vesentlig mindre inntekter enn styrkeløft. Det er grunn til å tro 
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at dette kan påvirke klubbenes interesse for å arrangere rene benkpressmesterskap og mulig også 
kvaliteten på arrangementene.   
  

Lovutvalgets kommentar  

Ingen lovtekniske anmerkninger  
 

Enstemmig vedtatt.  

Forslag 11 fra styret  

Nasjonale Bestemmelser i punkt 3.1.7 Stevneprotokoll endres til:  
  

Et Elektronisk eksemplar av stevneprotokollen sendes NSFs forbundskontor innen en uke etter at 
stevnet er avviklet. Powerlifting Live eller selvbetjeningsløsningen skal benyttes til dette.  
Stevnetype, sted, dato, arrangørklubb, stevnefunksjonærer, dommere med dommernummer, løfterens 
kroppsvekt, vektklasse, kategori, lisensnummer og klubb skal påføres protokollen.   
Samtlige forsøk, sum av knebøy og benkpress, sammenlagtresultat og poengsum for hver løfter skal 
påføres protokollen.   
Norske rekorder skal være merket.  
Løft utført i henhold til definisjonen av utstyrsfri løfting (punkt 4.2.2) skal avmerkes i protokollen.   
  

Styrets begrunnelse  

NSF har i dag gode løsninger for å sende inn stevneresultater via forbundets selvbetjeningsløsning eller 
via Powerlifting Live. Disse skal i årene framover ytterligere forbedres, og det vil være kvalitetshevende 
og tidsbesparende at alle stevnearrangører benytter disse løsningene.   
  

Lovutvalgets kommentar  

Lovutvalget finner ikke å kunne underkjenne et stevne pga. rapporteringen. Vi ser ønsket om en slik 
innrapporteringsform, men om stevnet ellers avvikles etter reglene ser vi ikke at det er mulig.  Selv om 
dette er ønskelig, og oppfordres til bør et resultat som er oppnådd, ikke være avhengig av 
rapporteringsform for å godkjennes.  

Styret bes redegjøre for følgende av å ikke oppfylle rapporteringskravene, før generalforsamlingen tar 
stilling til forslaget. Dersom det er meningen at stevnet underkjennes, mener lovutvalget det blir for 
strengt overfor utøverne. Dette ligger jo utenfor deres kontroll.   

Enstemmig vedtatt.  

Forslag 12 fra styret  

Nasjonale Bestemmelser i punkt 3.2 Internasjonale stevner i Norge endres til:  

  

NSF skal avsette minimum 2 % kr 90 000 av sitt inntektsbudsjett hvert år til fond for fremtidige EM og 
VMarrangement i Norge. Styret har fastsatt regler for bruk av midlene fondet, jf. vedlegg 3.2  
  



Side 14 av 32 
 
 

Ved alle internasjonale stevner i Norge, avtales utgiftsfordeling med NSF for hvert mesterskap. 

Dette gjelder også eventuelt overskudd. Kontrakt skal inngås når søknad sendes eller når 

arrangementet er  avtalt  

  

Styrets begrunnelse  

  

Styret følger med dette opp signalene fra forrige ting om at oppsparing og bruk av avsatte midler til 
internasjonale mesterskap også bør inkludere EM.  
  

De siste årene har NSF avsatt 58 000 per år til framtidige VM-arrangement. Styret foreslår nå at beløpet 
økes til 90 000 kroner og at oppsparingen fordeles med 60 000 til VM og 30 000 til EM.  
  

Lovutvalgets kommentar  

Ingen anmerkninger, bortsett fra at styret og tinget ikke har avsatt nødvendige midler i henhold til 
nasjonale bestemmelser de seneste år. Et fast beløp kan derfor være gunstig.  

Enstemmig vedtatt.  

Tillitsvalgt for benkpresslandslaget anmodet styret om å jobbe aktivt for å få arrangører også til 
internasjonale benkpressmesterskap i Norge. 

 

Forslag 13 fra styret  

Nasjonale Bestemmelser i punkt 5.1.4 -Opprettholdelse av dommerstatus endres til:  

For å opprettholde sin dommerstatus må en dommer dømme minst det oppsatte antall puljer i 
tingperioden (2 år). Benkpresstevner og oppgaver som jury, teknisk kontrollør og stevneleder teller 
med i totaltallet for dommeraktivitet, men det kreves dømming (som sidedommer eller 
hoveddommer) av minst 2 styrkeløftpuljer hver tingperiode.   
  

Oppfylles ikke denne forutsetningen, kontaktes dommerens klubb og vedkommende må fullføre sine 
forpliktelser innen 1. juli påfølgende år. Dommerkomiteen kan dispenseres fra bestemmelsene. Kravet 
til dommeraktivitet er følgende for de ulike dommerkategoriene:  
  

Internasjonale dommere må dømme minimum 8 puljer pr tingperiode, inkludert minst ett NM og minst 
et RM eller stevne på tilsvarende eller høyere nivå.  
  

Forbundsdommere må dømme minimum 8 puljer pr tingperiode, minimum ett av disse må være RM 
eller stevne på tilsvarende eller høyere nivå.  
  

Regionsdommere må dømme minst 4 puljer pr tingperiode.  
  

En dommer som ikke overholder sine forpliktelser, rykker ned en dommerkategori hvis vedkommende 
har stor nok aktivitet i den lavere kategorien.  
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Minst hvert 4. år skal alle dommere gjennomgå et repetisjonskurs. Kurset holdes av en internasjonal 
dommer eller dommer godkjent av dommerkomiteen. Klubbene/regionene er ansvarlig for å holde 
kursene.  
  

Styrets begrunnelse  

2 puljer pr. tingperiode synes å være lite aktivitet for å opprettholde kvaliteten som er ønsket. EN 
foreslår derfor å øke kravet til aktivitet for regionsdommere til 4 puljer pr. tingperiode.  

  

Lovutvalgets kommentar:  

Ingen lovtekniske kommentarer  

Vedtatt mot 14 stemmer. 

Forslag 14 fra styret  

Nasjonale Bestemmelser i punkt 5.2.2 Andre regler for dommere endres til:  
Det godkjennes maksimalt 4 dommere pr. pulje. I stevner der man benytter stevneleder/speaker også 
har dommerstatus, får stevneleder med dommerstatus godkjent en dommeroppgave pr. pulje i tillegg 
til de 4 dommerne.   

Dersom ikke alle de tre sittende dommerne har nødvendig dommergrad for å kunne godkjenne 

rekorder, kan teknisk kontrollør og stevneleder i puljen hentes inn for å dømme rekordforsøk dersom 

disse har tilstrekkelig dommergrad.   

Styrets begrunnelse  

Dette tilleggspunktet er i tråd med dagens praksis, og gir større fleksibilitet til å la regiondommere 
prøve seg på RM og forbundsdommere på NM uten å blokkere muligheten til å få godkjent hhv norske 
og nordiske rekorder ved disse mesterskapene  

Lovutvalgets kommentar  

Ingen lovtekniske kommentarer, men vi ville ha foreslått at IPFs reglement ble lagt til grunn Dvs. at 
bestemmelsen ikke er til hinder for at man kan bytte dommere mellom øvelsene på stevner med flere 
puljer. (Det er vel uproblematisk for forbundsdommere å dømme NM?)  

Tilleggsforslag fra SPUVI:  Alle i salen med riktige kvalifikasjoner kan brukes for å få rekorder godkjent. 
Rekorder skal kunne settes. 

Styrets forslag er enstemmig vedtatt. Tillegget falt 
  

Forslag 15 fra styret  

Nasjonale Bestemmelser: 5.2.3 dommerbekledning endres til:  

  

Dommernes bekledning bør skal følge IPF-reglementet i stevner med status f.o.m. RM og høyere.   
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Dersom dommerens bekledning ikke følger IPFs reglement på stevner med lavere status enn RM, skal 
han/hun ha følgende under dømming av nasjonale stevner:   

• Skjorte/bluse   

• Pene benklær/skjørt   

• Svarte sko, svarte sokker og mørkt nøytralt slips.  

  

Begrunnelse  

Det er for dommere i prinsippet ingen forskjell på de ulike stevnetypene.  

I dag legges det ut opptak og bilder fra alle typer stevner på nett/sosiale medier som er tilgjengelig for 
allmennheten og media.  Det er ønskelig at også dommere, i likhet med utøvere og platting mannskap, 
fremstår som presentable og gir et positivt bilde av idretten.  

Lovutvalgets kommentar  

Ingen lovtekniske anmerkninger.  

Endringsforslag fra Region Midt: 

4 punkt: Gjelder ikke slips for damer. 

Endre tredje punkt til: Svarte sko, svarte sokker og mørkt nøytralt skjerf/slips. 

Det ble først votert over styrets forslag med tillegg om at det står skjerf/slips og gjelder ikke slips for 
damer, deretter ble det votert over om det skal stå skal eller bør for stevner med lavere status enn RM. 

Styrets forslag med tillegg fra Region Midt ble vedtatt mot 1 stemme. Stemmer Voteringen over om 
det skal stå skal eller bør for stevner med lavere status enn RM: 33 mot, 33 for. Dirigenten foreslo å 
avgjøre dette ved kron og mynt. En representant fra styret og en fra region Midt kontrollerte at det 
gikk riktig for seg. På denne måten ble det avgjort at det skal stå «skal» for stevner med lavere status 
enn RM. 

Forslag 16 fra Styrkeløftregion Vest  

Forslag til endring av vedlegg: 7.2.3 Kriterier for utdeling av H.M. Kongens pokal  

Vedlegget lyder i dag slik:   

Kriteriene fastsettes av NSFs styre.   

H.M. Kongens pokal deles ut til beste dame- og herreløfter under NM i styrkeløft etter følgende 
kriterier:  

- Utøvere som har vært lisensierte løftere de siste 12 måneder før mesterskapet kan delta i kampen om      

H.M Kongens pokal.  

- Vedkommende som tildeles pokalen må være vinner av sin klasse under mesterskapet.  

-  Den som fyller forutsetningene og som dessuten oppnår høyeste poengsum i mesterskapet, etter 

Wilks poengtabell, tildeles H.M Kongens pokal.  

   

Endres til:  

Vedlegg 7.2.3 foreslås endres til:    
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H.M. Kongens pokal deles ut til beste dame- og herre løfter under NM i styrkeløft hvert Oddetalls år, og 

til beste dame- og herre løfter under NM i styrkeløft utstyr fritt, i partallsår.  

H.M. Kongens pokal deles ut til beste dame- og herreløfter under NM i styrkeløft hvert oddetallsår, og til 
beste dame- og herreløfter under NM i styrkeløft utstyrsfritt i partallsår.  

  

Øvrige Kriteriene fastsettes av NSFs styre:   

- Utøvere som har vært lisensierte løftere de siste 12 måneder før mesterskapet kan delta i 
kampen om H.M. Kongens pokal.  

- Vedkommende som tildeles pokalen må være vinner av sin klasse under mesterskapet.  

- Den som fyller forutsetningene og som dessuten oppnår høyeste poengsum i mesterskapet, 

etter Wilks tabell, tildeles H.M Kongens pokal.  

   

Begrunnelse:  

Utstyr fritt/classic/raw er kommet for å bli, og de utstyr frie styrkeløft mesterskapene er i dag de 
stevnene med flest deltakere, både i Norge og internasjonalt. Det er da en naturlig utvikling i 
likestillingen mellom de to grenene at Kongepokal deles ut annethvert år til beste løfter på respektive 
NM.   

Styrets kommentar  

Styret går imot forslaget og ønsker å informere om en planlagt endring av vedlegg 7.2.3.  

Styret ser det hensiktsmessig å likestille alle disipliner, slik at utøvere i både benkpress og styrkeløft, 
med utstyr og uten utstyr gis like forutsetninger for å kunne konkurrere om H.M. Kongens pokal.  

Styret ønsker derfor å endre vedlegg 7.2.3 som følger:  

  

Vedlegg: 7.2.3  

Kriterier for utdeling av H.M. Kongens pokal  
Kriteriene fastsettes av NSFs styre.  

H.M. Kongens pokal deles ut til beste dame- og herreløfter under åpent NM, uavhengig av disiplin etter 
følgende kriterier:   

• Utøvere som har vært lisensiert løfter de siste 12 måneder før mesterskapet kan delta i 
               kampen om H.M Kongens pokal.  

• Vedkommende som tildeles pokalen må være vinner av sin klasse under mesterskapet.   

• 1.1 hvert år registreres gjeldende verdensrekord sammenlagt og benkpress enkeltløft i alle 

               disipliner åpen klasse. Gjennomsnittlig poengsum for rekordene beregnes.  

• Oppnådd resultat for klassevinnerne på de norske mesterskapene måles i prosent av det 
               beregnede snittet for verdensrekordene.  

• Den utøver som etter årets siste NM har den beste prosentoppnåelsen i forhold til 
               gjennomsnittlig verdensrekord i disiplinen, tildeles H.M Kongens pokal.   

Dersom styrets fullmakt til å endre vedlegget består, vil et endret vedlegg gjelde fra 1.1.2018.  

 



Side 18 av 32 
 
 

Lovutvalgets kommentar  

Ingen lovtekniske anmerkninger. Gjort noen mindre språklige justeringer. Etterlyser omtale av 
benkpress i formuleringen fra Styrkeløftregion Vest.   

Vi mener at styret fortsatt bør kunne foreslå endring for NIF, ut fra det som vedtas på forbundstinget. 
Gjør oppmerksom på formulering fra NIF angående utdeling av kongepokal med tanke på at det 
foreslås at det skal deles ut i etterkant av konkurranser.   

Ref. regler for kongepokal:  

1. H.M.Kongens Pokal kan deles ut i Norgesmesterskap for senior kvinner og senior menn. Unntatt fra 

denne bestemmelse er Holmenkollrennene. Særforbund som arrangerer Norgesmesterskap både for 

kvinner og menn, kan søke NIF om tildeling av to kongepokaler (én til kvinner og én til menn).   

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/utmerkelser-og-priser/regler-
forutdeling-av-hm-kongepokal_20.10.2015.pdf  

 

Utsettelsesforslag fra Rana KK 
 
Endringsforslag fra Tillitsvalgt for benkpresslaget: 
Kongepokalen deles vekselsvis mellom NM Styrkeløft, NM Benk utstyrsfritt, NM styrkeløft utstyrsfritt, NM 
Benk og  utdeles på NM vært 4 år. 
 
Tilleggsforslag fra Sandnes AK: Dersom forslaget fra region Vest vedtas gis styret fullmakt til å bytte om på 
hvilket NM som skal ha kongepokalen i partallsår og oddetallsår dersom NM i styrkeløft med utstyr blir lagt inn 
i NM-uka 2018. 
 
Dirigenten fastslår at det foreligger 3 ulike forslag, og at det da skal stemmes over det mest ytterliggående 
først. Dirigenten vurderer forslaget fra region Vest som det mest ytterliggående, ettersom dette innebærer å 
utelukke to av de fire disiplinene fra kampen om kongepokalen. 
 
 
Forslaget fra region vest ble vedtatt med 41 mot 21 stemmer  
 
Tilleggsforslaget fra Sandnes AK ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Forslag 17 fra Nidarø Styrkeløftklubb  

Forslag til endring av vedlegg: 7.2.3 Kriterier for utdeling av H.M. Kongens pokal  

Kongepokalen bør utdeles annenhver år til henholdsvis utstyr- og klassiskgrenen i styrkeløft.  

Begrunnelse  

Begge grenene skal være likestilt i hht. Tinger a 2015, hvor bla. Lisensen ble doblet med nettopp denne 
begrunnelse.  
Denne likestillinger bør gjenspeiles i utdeling av kongepokalen.  

Styrets kommentar  

Styret fremmer egen innstilling, se forslag 16.  

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/utmerkelser-og-priser/regler-for-utdeling-av-hm-kongepokal_20.10.2015.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/utmerkelser-og-priser/regler-for-utdeling-av-hm-kongepokal_20.10.2015.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/utmerkelser-og-priser/regler-for-utdeling-av-hm-kongepokal_20.10.2015.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/utmerkelser-og-priser/regler-for-utdeling-av-hm-kongepokal_20.10.2015.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/utmerkelser-og-priser/regler-for-utdeling-av-hm-kongepokal_20.10.2015.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/utmerkelser-og-priser/regler-for-utdeling-av-hm-kongepokal_20.10.2015.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/utmerkelser-og-priser/regler-for-utdeling-av-hm-kongepokal_20.10.2015.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/utmerkelser-og-priser/regler-for-utdeling-av-hm-kongepokal_20.10.2015.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/utmerkelser-og-priser/regler-for-utdeling-av-hm-kongepokal_20.10.2015.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/utmerkelser-og-priser/regler-for-utdeling-av-hm-kongepokal_20.10.2015.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/utmerkelser-og-priser/regler-for-utdeling-av-hm-kongepokal_20.10.2015.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/utmerkelser-og-priser/regler-for-utdeling-av-hm-kongepokal_20.10.2015.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/utmerkelser-og-priser/regler-for-utdeling-av-hm-kongepokal_20.10.2015.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/utmerkelser-og-priser/regler-for-utdeling-av-hm-kongepokal_20.10.2015.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/utmerkelser-og-priser/regler-for-utdeling-av-hm-kongepokal_20.10.2015.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/utmerkelser-og-priser/regler-for-utdeling-av-hm-kongepokal_20.10.2015.pdf
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Lovutvalgets kommentar  

Ingen lovtekniske kommentarer. Betegnelsen med og uten utstyr bør brukes konsekvent.  
Se forslag 16.  

 Forslaget ble trukket. 

Forslag 18 fra Styrkeløftregion Nordland  

Nasjonale Bestemmelser i punkt. 7.2.5 Øvrige NM-
regler Øvrige NM -regler endres med nytt punkt c:  
“Endelig tidsskjema skal publiseres seinest 7 dager etter påmeldingsfristens utløp og kan ikke endres 
etter dette tidspunktet.”  

  

Begrunnelse  

Det er viktig for NM-deltakere og støtteapparat å kunne planlegge gjennomføring, reise og opphold I 
god tid før konkurransen.   
Forslaget øker muligheten til å få tak I de billigste billettene på fly og tog.  
Lavere kostnader vil gjøre det enklere for utøvere fra hele landet å delta.  

Styrets kommentar  

Styret støtter intensjonen i forslaget, men ønsker ikke at det skal tas inn i Nasjonale Bestemmelser.  
Styret er enig i at endelig tidskjema må publiseres senest 7 dager etter at påmeldingsfristen går ut, men 
vil ta det inn i arrangørkontrakten da dette bør være arrangørklubbens ansvar.  

Lovutvalgets kommentar  

Ingen lovtekniske anmerkninger. Dog synes styrets forslag om å ta dette inn i arrangørkontrakten å 
være en bedre løsning, i stedet for å binde opp styret i et tingvedtak.  Lovutvalget anmoder styret om 
en slik praksis.   

 Forslaget ble trukket 

Forslag nr. 19 fra Ganddal Atletklubb  

Nasjonale bestemmelser punkt 10.2.2 Kåring av årets løftere og klubb  
  

10.2.2 Kåring av årets løftere, og 
klubb Styret skal hvert år kåre:  
• Årets løftere (1 dame og 1 herre)  

• Årets klubb  

• Årets region  

Se vedlegg: 10.2.2 Kriterier for kåring av årets løftere, klubb og region.  
  

10.2.2 Kåring av årets Benkpresser, styrkeløfter og 
klubb. Styret skal hvert år kåre:  
• Årets Benkpresser og styrkeløfter (1 dame og 1 herre)  

• Årets klubb  

• Årets region  
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Se vedlegg: 10.2.2 Kriterier for kåring av årets benkpresser, styrkeløfter, klubb og region.  
  

Begrunnelse  

Kåring av årets løfter slik det er nå representerer ikke alle løftere. For eksempel kan man vinne VM, 
EM og NM i benkpress hvert år, men aldri oppnå å bli valgt som årets løfter. Hvis forslaget går 
igjennom gis styret mandat til å endre kriteriene i henhold til forslagets tekst.  
  

Styrets kommentar  

Styret er enig i intensjonen om å inkludere benkpress i kåringen av Årets Løfter, men mener det er 
riktig å likestille benkpress og styrkeløft med utstyr og uten utstyr i samme kåring.  
  

Styret ønsker derfor å endre vedlegg 10.2.2 som følger.  
  

Vedlegg 10.2.2.  

  

Kriterier for kåring av ÅRETS LØFTER   

  

NSF utpeker hvert år ÅRETS LØFTER for damer og herrer. Kriteriene fastsettes av NSFs styre.   
  

• Kun plasseringer i åpen klasse i aktuelle mesterskap teller i kåringen, uavhengig av løfterens 
               alder.  

• Det gis poeng for mesterskap i benkpress og styrkeløft, med utstyr og uten utstyr.  

• Kåringen tar utgangspunkt i løfternes lagpoeng oppnådd på norske og internasjonale 
              mesterskap.  

• Høyest poengsum fra 1 norsk mesterskap og 3 internasjonale mesterskap teller i kåringen.   

• For norske mesterskap telles kun poeng for medaljeplasseringer etter skalaen 12 poeng for 

               gull, 9 poeng for sølv og 8 poeng for bronse  

• Mesterskapsplasseringen vektes etter følgende skala:  

• Norgesmesterskap          3      

• Europamesterskap          5  

• Verdensmesterskap        8  

• World Games                 12  

  

Lovutvalgets kommentar  

Ingen lovtekniske anmerkninger.   

 

Ganddal AK trekker sitt opprinnelige forslag og fremmer følgende endringsforslag: Som styrets forslag, men 

antall internasjonale stevner som kan telles med endres fra 3 til 2. 

Endringsforslag fra region Midt: Som styrets forslag, men Nordisk mesterskap (med vekting 3) og 

Vesteuropeisk mesterskap (med vekting 4) legges til som internasjonale mesterskap som kan telle med og 

reduserer vektingen for NM fra 3 til 2. 
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Først ble forslaget fra styret satt opp mot forslaget fra region Midt, deretter ble det votert over 

endringsforslaget fra Ganddal AK om antall tellende internasjonale mesterskap. 

Forlaget fra styret fikk 33 stemmer og ble vedtatt. Forslaget fra region midt fikk 26 stemmer og falt 

Endringsforslaget fra Ganddal AK ble vedtatt mot 10 stemmer. 

Forslag 20 fra styret  

Nasjonale Bestemmelser punkt 10.2.2 Kåring av årets løftere og klubb endres til:  

  

10.2.2 Kåring av årets løftere, og årets 
klubb  Styret skal hvert år kåre:  
• Årets løftere (1 dame og 1 herre)   

• Årets klubb   

• Årets region   

  

Se vedlegg:   
10.2.2 Kriterier for kåring av årets løftere og årets klubb og region.   
  

Styrets begrunnelse  

NSF avslutter kåringen av årets region.  

Denne kåringen ble opprettet i en periode hvor regionene var under oppbygging og var ment som en 
stimulans i denne prosessen. I dag er regionene på god vei til å bli velfungerende enheter, som i store 
trekk har samme tilbud til sine klubber. Styret ser derfor ikke lenger et behov for denne kåringen.  
  

Lovutvalgets kommentar  

Ingen lovtekniske anmerkninger.  

 Enstemmig vedtatt. 

Forslag 21 fra styret  

Nasjonale bestemmelser punkt 11 regiongrenser endres til:  

Følgende kretser/utvalg slås sammen til en region:  

Styrkeløftregionene har følgende geografiske inndeling:  

• Styrkeløftregion Øst  

Oslo, Akershus, og Østfold, Hedmark og Oppland  

• Styrkeløftregion Østafjells Buskerud, Vestfold og Telemark  

• Hedmark/Oppland styrkeløftkrets Hedmark og Oppland  

• Styrkeløftregion Midt-Norge  

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal  
• Styrkeløftregion Sør-Vest  
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Rogaland, og Vest Agder og Aust-Agder  
• Styrkeløftregion Vest  

Hordaland og Sogn og Fjordane  
Styrkeløftregion Nordland  

Nordland  
• Troms og Finnmark Styrkeløftregion Troms og Finnmark  

Begrunnelse  

Styrkeløftregion Øst og Hedmark/Oppland styrkeløftkrets har slått seg sammen, Aust-Agder mangler i 
oversikten men har nå fått styrkeløftklubb, og den innledende formuleringen henger igjen fra den 
opprinnelige overgangen fra kretser til regioner. Aust-Agder foreslås lagt til region Sør-Vest, da dette er 
i tråd med de fleste samarbeid og bindinger i samfunnet ellers. Sør og Nord Trøndelag er vedtatt slått 
sammen til et fylke 01.01.2018. Øvrige endringer avventes til vi ser resultat til kommune og 
regionsreformen.  

Lovutvalgets kommentar  

I henhold til § 7.1 punkt 3 i NIFs lov: Med region menes sammenslåtte særkretser og særkretser som 
har et geografisk område som er større enn et fylke.   

Ut fra disse kriteriene er det ikke gitt at Nordland skal ha regionsbetegnelse. For øvrig ingen lovtekniske 
anmerkninger.  

 Enstemmig vedtatt. 

Forslag 22 fra styret  

BRUK AV BENEVNELSER  

Benevnelsene «styrkeløft utstyr», «styrkeløft utstyrsfritt», «benkpress utstyr» og «benkpress 
utstyrsfritt» benyttes konsekvent i regelverk, stevneapprobasjoner, stevneprotokoller, resultater og 
rekorder. Styret gis fullmakt til å oppdatere alle dokumenter og selvbetjeningsløsninger i henhold til 
dette.  

Begrunnelse  

Begrepene er forklarende for hva som er forskjellene på disiplinene og likestiller disse. I dag brukes 
tilleggsforklaring/benevnelse kun om utstyrsfri løfting, noe som feilaktig kan tolkes som utstyr er den 
egentlige disiplinen mens utstyrsfritt er en avart.  

Begrepet klassisk bør unngås da alle disipliner har et eierforhold til dette begrepet. Utstyrsløfterne 
fordi begrepet klassisk kan antyde «slik det var før», og løftere allerede på 70-tallet beviselig benyttet 
knebind og støttedrakter etter hvert som dette ble introdusert, og utstyrsfriløfterne fordi deler av IPF 
bruker begrepet classic i tillegg til andre benevnelser.  

Lovutvalgets kommentar  

Lovutvalget støtter en konsekvent omtale av ulike konkurransegrener og avventer tingets diskusjon om 
hvilken betegnelse som foretrekkes.  
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Dirigent ser forslag 22, 23 og 24 sammen og avklarer først at forslag 23 og 24 er sammenfallende slik at 
en av dem kan trekke sitt forslag. Nidarø trekker sitt forlag. Dirigenten foreslår deretter at vi først spør 
tingsalen om en ønsker forandring på benevnelser, og hvis svaret er ja settes forslag 22 og 23 opp mot 
hverandre.  

 
Endring i benevnelser er enstemmig vedtatt.  

Styrets forslag ble vedtatt med 44 mot 20 stemmer 

Forslag 23 fra Askim Styrkeløftklubb  

Betegnelse utstyrsfritt/raw/klassisk  

Classic er betegnelse IPF og EPF bruker i sine terminlister- Classic/Raw går også igjen flere ganger i 
technical rules.  

  

Forslag: Klassisk brukes som betegnelse i terminliste og promotering av utstyrsfrie stevner. 
Klassisk(utstyrsfritt) brukes i regelbok.  

Styrets kommentar  

Styret fremmer eget forslag, se forslag 21.  
  

Lovutvalgets kommentar  

Ingen lovtekniske anmerkninger, se forslag 21.  

 Nedstemt se forslag 22 

Forslag 24 fra Nidarø Styrkeløftklubb  

Erstatte utstyrsfri/utstysrfritt i alle punker der ordet er benyttet med klassisk. Dette i hele Nasjonale 

bestemmelser som gjelder etter dette forbundsting.   

Begrunnelse  

IPF benytter termene «classic» og Equipped» p, de to styrkeløftgrenene. Det norske begrepsapparatet 
burde gjenspeile det internasjonale for å unngå forvirring. Ellers i Norden brukes klassisk av: Danmark, 
Sverige, Island, Finland og NPF. Dvs. samtlige forbund bortsett fra Norge.  
En tidligere variant av dette forslaget ble avslått da det ble henvist til den eneste plassen i IPFs 
gjeldende regelverk hvor begrepet «unequipped» ble brukt. I en Parentes sammen med «raw» bak 
«CLASSIC» i store bokstaver. I samme dokument /IPFs tekniske regler) benyttes til sammenligning 
«classic» 12 ganger, «classic/raw» er brukt 9 ganger, og «unequipped» er brukt 2 ganger og bare i 
parenteser sammen med «raw». IPFs godkjentes liste benytter utelukkende begrepene «Classic» og 
«Equipped» om henholdsvis klassisk styrkeløft og styrkeløft med utstyr. Verdensrekordene er også 
oppgitt i kategoriene «classic» og Equipped».  
Styrets kommentar  

Styret fremmer eget forslag, se forslag 22.  
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Lovutvalgets kommentar  

Ingen lovtekniske anmerkninger. Omtale av konkurransegrenene bør være konsekvent og 
selvforklarende.  

 
Trukket se forslag 22 
 
8.3   Andre forslag  

Forslag 25 fra Styrkeløftregion Nordland  

 

Uttak av dommere til norske mesterskap.  

  

Organisasjonshåndboka kap. 8.6.1 Dommere til norske mesterskap, forslag til nytt kulepunkt under 
avsnitt:  
Nominering skal skje etter følgende kriterier:  
 •  Strategisk mål om god geografisk fordeling skal ivaretas ved uttak.  

  

Begrunnelse  

For å oppnå strategiplanens delmål om å oppnå god alders-, kjønns- og geografisk spredning blant de 
internasjonale dommerne må også forbundsdommere av begge kjønn fra hele landet få lik mulighet til 
å dømme på NM.   

Dette da dommeroppgaver på NM er et kriterie for å bli internasjonal dommer.   

Styrets kommentar  

Styret er enig i intensjonen i forslaget og vil oppdatere uttakspraksis, slik at aktuelle kandidater for 
større oppgaver, får mulighet til å dømme ved norske mesterskap.  

Lovutvalgets kommentar  

Styret vedtar organisasjonshåndboka. Når de allerede har vedtatt å endre denne i tråd med forslaget, 
anbefaler vi at det ikke stemmes over forslaget da dette vil binde styret ved ev. framtidige endringer.  
 

Dirigenten klargjør at dette er et retningsgivende vedtak om hvilken praksis tinget ønsker at styret skal følge 
ved dommeruttak. 
  

 Enstemmig vedtatt 

Forslag 26 fra Askim Styrkeløftklubb  

Regions mesterskap  

Vi ser ofte at det er debutanter på RM. Noen ganger viser det seg at disse ikke kan reglene som er for 
konkurranse. Det være seg bekledning eller konkurranseregler. Dette er et mesterskap, vi mener derfor 
at det burde stilles krav til utøver.  

Forslag  

 Vi ønsker ikke et kg krav, men et krav om at deltatt på minst 1 stevne ifra før av.  
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Styrets kommentar  

Styret stiller seg åpent til forslaget og avventer tingets diskusjon.  Styret påpeker at dette kan 
regionene selv bestemme innenfor gjeldende regelverk. Dersom dette vedtas som en nasjonal standard 
endres det i org. Håndbok 6.2.15.  

Lovutvalgets kommentar  

Hvis forslagsstiller ønsker dette skal gjelde for alle RM, kan det inngå under punkt 3.1.5 i nasjonale 
bestemmelser. Hvis ikke anses det ikke som et tingforslag da dette er opp til hver region.    

Forslagsstiller presiserer at de ønsker dette som en nasjonal standard. 
 
Forslaget falt med 23 mot 33 stemmer  

 

Forslag 27 fra Styrkeløftregion  ØST  

Toppidrett  

Delmål  

• Vi skal bli blant de beste nasjonene under VM og de 3 beste i EM.  

• Vi skal fortsette utviklingen av juniorløftere slik at vi får et årlig tilskudd til seniorlagene på    

minimum 1 løfter.  

• Våre beste juniorløftere skal være i stand til å kjempe om medaljer på EM og VM.  

• Vi skal legge til rette for at aktuelle løftere kan kvalifisere seg til Paralympiske leker  

• Alle våre landslagsutøvere er aktive ambassadører for konseptet Ren utøver. Forslag 1  

Tilleggspunkter:  
• Vi skal hvert år delta med minimum 5 løftere i EM og VM åpen i styrkeløft, Dette gjelder både 

med og uten utstyr.  

• Vi skal etterstrebe å delta med fulle lag også på EM og VM junior styrkeløft, samt delta på 

andre styrkeløftmesterskap.  

• De løftere som er på landslagene prioriteres ved uttak, men også løftere på regionslagene kan 
uttas. For øvrig skal det ikke diskrimineres pga. alder hvis andre utøvere tas ut, i tillegg til disse.  

Begrunnelse  

Skal vi kunne oppnå målene for laget, må vi delta med fulle lag. Dette er minimum 5 utøvere, både med 
og uten utstyr.  

Selv om vi skulle ha nok løftere som er kvalifisert i henhold til kilokravene, men vi gir flere utøvere 
sjansen slik at målene kan nås i fremtida. Skulle dette medføre at vi må ta med utøvere fra 
regionslagene eller andre, bør det gis anledning til dette. Dette kan dessuten frigjøre tid hos 
landslagssjefene slik at de kan følge opp regions trenere. Forslag 2  

Tilleggspunkt:  
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• Satsingen på benkpress fases ut i løpet av perioden, slik at bare løftere med medaljesjanser i 
EM/VM benkpress følges opp på landslagene.   

Dette vil medføre økt satsing på styrkeløft og særlig på utstyrsfritt. Vi får også stadig flere 
internasjonale stevner, foruten at antall mesterskap er doblet. Dette medfører behov for 
dommer/lagledere ved flere mesterskap. Deltagelsen i benkpress må reduseres slik at vi får midler til 
dette. Det gir likevel NSF mulighet til å sende utøvere som ikke er på landslaget i benkpress. Det er slik 
at vi har det for veteraner, bortsett fra at disse ikke har et eget landslag.  

  

Forslag 1 - Styrets kommentar  

Styret går imot forslaget. Styret er av den oppfatning at det til enhver tid er landslagssjefen som skal 
vurdere aktuelle utøvere og ta ut laget til internasjonale mesterskap. Styret mener det er uheldig å 
pålegge en landslagssjef å ta ut utøvere som ikke oppfyller de krav som er satt for et normalt uttak av 
løftere.  
  

Forslag 2 - Styrets kommentar  

Tinget 2015 ga tydelig signal om at landslagsløftere i alle disipliner skulle likestilles økonomisk. Styret 
har i tingperioden fulgt opp dette, og sammenlignbare kriterier for uttak er utarbeidet for å sikre rett 
fordeling blant kvalifiserte utøvere.  
  

Styret er av den oppfatning at vi nå har et tilbud innen benkpress og styrkeløft, både med utstyr og 
uten utstyr, som skal likebehandles på alle måter. Dette synet kommer også til uttrykk i styrets 
innstillinger til kåring av kongepokal og årets løfter.  
  

Lovutvalgets kommentar  

Avventer tingets diskusjon av forslaget. Ingen lovtekniske anmerkninger  

Forslaget ble behandlet under behandling av strategiplanen som endringsforslag til kapittelet om toppidrett.  
 
Del 1 av forslag 27 fra region Øst falt med 30 mot 35 stemmer  
Del 2 av forslaget fra region Øst falt mot et overveldende flertall  

 

Forslag 28 fra styret 

Forslag om endring av organisasjonshåndboken i punkt 8.3.2  
Ved brudd på arrangørkontrakten vil arrangørklubben bli ilagt bot. Ved fastsettelse av botens størrelse 

kan både kontraktsbruddets konsekvenser for kvaliteten på NM arrangementet, eventuelle merutgifter 

for NSF eller tredjepart, og arrangørklubbens mulighet til å ha forebygget og unngått kontraktsbruddet 

tillegges vekt.  Boten fastsettes av NSFs styre.  

Begrunnelse  

 Kontraktsbrudd fra NM-arrangør kan ramme både forbundets strategiske mål om at «våre norske 
mesterskap skal fremstå som våre utstillingsvinduer der sporten presenteres fra sin beste side mot 
publikum og media», medføre merkostnader for forbundet i improviserte kriseløsninger, og ramme 
«uskyldig tredjepart» (særlig deltaker og publikum).  
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Lovutvalgets kommentar  

Ingen lovtekniske anmerkninger. Vi minner igjen om at organisasjonshåndboka fastsettes av styret og 
at vedtak om ev. sanksjoner fattes av sanksjonsutvalget. Lovutvalget anbefaler at forslaget ikke tas til 
avstemning.   

Dirigenten fastslo at dette er et retningsgivende vedtak der tinget gir sitt bifall til prinsippet om 
sanksjoner ved brudd på arrangørkontrakten. 

Tilleggsforslag fra region Vest om at boten skal reflektere faktiske utgifter som følge av kontraktsbrudd 
ble trukket før votering. 

  
Vedtatt mot 6 stemmer 

 

Forslag 29 fra styret  

Vedlegg til Nasjonale Bestemmelser med godkjente avvik fra IPFs tekniske regler.  

Rekorder  

I IPFs tekniske regler under punktet Verdensrekorder, fremkommer at IPF kun godkjenner rekorder satt 

i aldersbestemte klasser som gjeldene i en alderskategori nærmere åpen klasse. (En rekord satt i 60-69 

år vil kunne godkjennes i 50-59 år). Den vil ikke godkjennes i klasse 40-49 år, selv om den er over 

gjeldende rekord. Norske rekorder (pkt. 9.2) satt i aldersbestemte klasser godkjennes som rekord i alle 

alderskategorier mot og i Åpen klasse, dersom rekorden er over gjeldende norgesrekord i de aktuelle 

klassene.  

Eks: En veteran over 70 år setter en norsk rekord som er høyere enn gjeldende rekorder i 60-69 år, 50-
59 år, 40-49 år og Åpen klasse. Rekorden vil da gjelde alle klasser til og med Åpen klasse.  

Tilsvarende gjelder en ungdomsløfter som setter en rekord høyere enn gjeldende rekord i høyere 
alderskategorier, til og med åpen klasse.  

Lovutvalgets kommentar  

Ingen lovtekniske anmerkninger.  

Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag 30 fra styret   

Barne og ungdomsregler   

Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité vedtok på Idrettstinget 2015 regler som 
omfatter all barneidrett i regi av NIF og underliggende organisasjonsledd.   
De fullstendige reglene finnes på NIFs hjemmeside (www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/).   
I hovedtrekk er følgende bestemt (ikke uttømmende):   
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- Bestemmelsene for barneidrett gjelder barn til og med det året de fyller 12 år.   

  

• Videre gjelder følgende oppdeling (hovedpunkter):   
• Barn kan fra det året de fyller 6 år delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement, først og 

fremst i egen klubb.   

• Barn kan fra det året de fyller 9 år delta i regionale konkurranser og idrettsarrangement.   

• Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i Norge, 
Norden og Barentsregionen.   

• Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de 
fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.   

• Barn til og med det året de fyller 12 år, kan ikke delta på mesterskap som NM, EM, VM eller 
tilsvarende.   

• Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement, dersom premiering skjer.   

• Idrettslag som organiserer barneidrett, skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er 

ansvarlig for barneidretten.   

• Særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsene innenfor rammen av sin idretts 
egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser. Reglene skal godkjennes av 
Idrettsstyre.   

• Særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i 

eget konkurransereglement, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og frata utøvere 
retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved 
gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg.   

• Hvert enkelt særforbund har ansvar for at bestemmelsene og rettighetene blir gjort kjent, 

implementeres og etterleves i deres idrett og grener.   

• Krav til politiattest.   

  

Styrkeløft er også underlagt IPFs regelverk, hvor yngste definerte klasse er ungdom (sub-junior). Her er 
dette definert som fra den dag utøveren fyller 14 år (ikke kalenderår).   
Norges Styrkeløftforbund har definert et unntak fra denne regelen i Nasjonale Bestemmelser pkt. 2.1:   
Rekrutt I: F.o.m. 01.01. det året en fyller 12 år og ut kalenderåret.   
Rekrutt II: F.o.m. det året en fyller 13 år t.o.m. dagen før en fyller 14 år.   
Det konkurreres her kun i benkpress med maksimalt antall repetisjoner på 25 kg. Det benyttes 
samme vekt for alle utøvere uansett kjønn/kroppsvekt. Det føres heller ikke rekorder eller 
arrangeres mesterskap.  Ved en fremtidig endring av pkt. 2.1, gjør Barneidrettsbestemmelsene at 
det fremkommer 2 naturlige grenser;   

• Det året barnet fyller 11 år (resultatlister kan benyttes)   

• Det året barnet fyller 13 år (ikke lenger omfattet av bestemmelsene).   

  

Norges Styrkeløftforbund ønsker å fremme forslag om en rekke endringer på Forbundstinget i 2019, 
herunder å tillate barn å delta i styrkeløftkonkurranser fra det året de fyller 11 (lokale, utstyrsfrie 

stevner). Side 73 av 91   
  

Dagens ungdomsklasse vil bli foreslått delt i 2, med en egen 13, 14 og 15-års klasse («ungdom 1»). En 
antar at en konkurranse på poeng vil kunne være en mulighet for dette alderstrinnet.   
De resterende årskull i dagens ungdomsklasse («ungdom 2») blir foreslått opprettholdt som i dag. En 
antar at å fjerne 14 og 15-åringer ikke vil påvirke resultatlistene for dagens ungdomsklasse i særlig 
grad.   
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NSF legger følgende gjøremål og tidsramme til 

grunn: Gjøremål   

Når   

Utarbeide trenerkurs/-utdanning tilpasset 

trening av barn   

Tidlig 2018   

Oppstart trenerutdanning for barn   Høst 2018   

Gi tilbud om utdanningen i alle 

regioner/gjennomføre kurs   

Fra høst 2018, videreføres hele 2019.   

Oppstart trening av barn i klubb   Etter gjennomført trenerutdanning, fra sent 

2018   

Forslag om regelendringer til NSFs ting   Tinget 2019   

Nye regler må godkjennes av Idrettsstyret   Oversendes etter Tinget 2019   

Oppstart konkurranser   1.1.2020 (forutsetter Idrettsstyrets 

godkjenning)   

 
 
Enstemmig vedtatt 

 

Fordeling av norske mesterskap 

 
NM Benkpress 2019 Lenja AK 
NM Benkpress 2019 UF Il Kraftsport 
NM Styrkeløft 2019  
NM Styrkeløft 2019 UF Odin SK 
NM UJV 2019 Odin SK med forbehold om NM Uka 
NM UJV UF 2019 Odin SK 
  
NM Benkpress 2020 Sauda IL 
NM Benkpress 2020 UF Drammen SI 
NM Styrkeløft 2020 Rana KK 
NM Styrkeløft 2020 UF Askim SK 
NM UJV 2020 Odin SK 
NM UJV UF 2020 Oslo SK 
  

7. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 

Langtidsbudsjett 2018-2020: spørsmål om landslagsdresser og økningen i inntekter i 2020. Landslagsdresser er 
avskrivningene for de som ble kjøpt inn, økningen i inntekter er grunnet VM fondet som brukes og gjenspeiles 
i kostnader på stevneaktivitet/arrangementer. Behandle endringsforslag i det fremlagte langtidsbudsjettet: 
Det foreslås å ta 200K i 2018-2020 til samlinger og mesterskap. Forslaget faller. Langtidsbudsjett opp til 
votering:  
 
Enstemmig vedtatt. 

8. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet 
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BDO ble enstemmig engasjert som forbundets revisor. 
 

9. Valg av tillitspersoner 

Presentert av valgkomiteens leder Heidi Hille Arnesen.  
 
Følgende styre og komiteer ble valgt: 

Styret 

President Inger Blikra Rana KK Gjenvalg – Ny rolle 

Visepresident Carl Yngvar Christensen Brumunddal AK Ny 

Styremedlem Per Øyvind Fjeld Askim SK gjenvalg 

Styremedlem Kristin Thorvaldsen Oslo SK Ny 

Styremedlem Anita Stavik Askim SK Ny 

Varamedlem Jostein Fiveltun KK-67 Ny 

Varamedlem Kim Eikefelt Odin SK Ny 

 

Kontrollkomiteen 

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med forbundets økonomi, og påse at forbundets midler er anvendt i samsvar med  

tingvedtak og forbundets lov . 

. 

Leder Valentinsen, Sigve Sandnes AK Gjenvalg 

Nestleder Karlsen, Aagot Mosjøen SK Gjenvalg 

Medlem Johansen, Ove Brumunddal AK Gjenvalg 

Varamedlem Trondal, Olav Henning Øksfjord AK Ny 

Varamedlem Michalsen, Kristin Rana KK Ny 

Lovutvalg 

Utvalget skal være fagkomite for utforming av tolkning a forbundets lover.  

Leder  Vidar Tangen   Lenja AK  gjenvalg – Ny rolle 
Medlem Nanna Wanjera Christensen Odin SK   Ny 
Medlem Svein Magne Malmedal  Fræna AK  Gjenvalg 
Medlem Tollef Taksdal   Oslo SK   gjenvalg 
Medlem Marie Tjosevik   KK-67   gjenvalg 
Varamedlem Alaistair McColl   Ganddal Ak  Gjenvalg 

 

Sanksjonsutvalg 



Medlem Høiland, Linda Sandnes AK Gjenvalg
Medlem Fjøren, Trond Fræna AK Gjenvalg
Varamedlem Dretvik, Hilde 0 Røros SK Gjenvalg
Varamedlem Botnen, Stian Odin SK Gjenvalg

Anita Stavik ble fjernet fra styrets forslag til valgkomite da hun ble innvalgt i styret via benkeforslag. Hildeborg
Hugdal ble foreslått som nytt varamedlem

Leder Morten Novum Ny
Medlem Renate Evertsen Ny
Medlem Trond Palmer Alm Henningsen Gjenvalg
Varamedlem Hildeborg Hugdal Ny

1!' Rc. 4 -..-•. ~e fnr ~rJcf'ng ti op -ted for neste

Styret fikk fullmakt til å fastsette tid og sted for forbundstinget 2017.

11. Avslutning

Ny president Inger Blikra takket de fremmøtte for et godt og saklig ting, og ønsket alle velkommen til dag 2 .

Tinget ble hevet KI. 17:00

Gardermoen 04.11.2017

Janne Gunn Gaard
Referent

~

Protokollen er kontrollert og godkjent

Renate Evertsen
Referent

Protokollen er kontrollert og godkjent
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