
Dispensasjoner fra Nasjonale bestemmelser (NB) 

Grunnlag 

Nasjonale Bestemmelser (NB) inneholder diverse regler og bestemmelser for styrkeløftsporten i 

Norge. Bestemmelsene er vedtatt av forbundstinget som er forbundets øverste myndighet.  

Punkt 1.2 sier: «Styret kan – dersom det foreligger særlige grunner – dispensere fra bestemmelsene i 

Nasjonale bestemmelser. Dispensasjon kan bare gis dersom det, etter styrets vurdering, ikke strider 

mot bakgrunnen for og hensikten med den bestemmelsen det dispenseres fra.» 

Som hovedregel må alle reglene i NB følges av alle medlemmer av Norges styrkeløftforbund. Men det 

er altså mulig å søke dispensasjon (unntak fra en bestemmelse) dersom det foreligger «særlige 

grunner». Det ligger i dette at det skal foreligge en veldig god begrunnelse for at reglene skal 

fravikes. Det er arbeidsutvalget i styret (AU) som behandler søknadene, og resten av styret involveres 

i prinsipielle saker.  

 

Hvem kan søke om dispensasjon og hvor skal søknaden sendes 

En søknad om dispensasjon må komme fra en klubb. Selv om dispensasjonen det søkes om gjelder 

bare en enkelt utøver, er det utøverens klubb som må søke. Det er også klubben som får tilsendt 

svaret på søknaden. Søknaden sendes forbundskontorets e-postadresse. 

 

Hva må en søknad om dispensasjon inneholde 

En søknad om dispensasjon må inneholde all nødvendig informasjon, og alle opplysninger du mener 

kan ha betydning for behandling av saken. En søknad blir i utgangspunktet behandlet bare en gang, 

og behandlingen skjer på bakgrunn av de innsendte opplysningene. Det er ikke forbundskontorets 

eller arbeidsutvalgets oppgave å kontakte klubben for å innhente mer informasjon, og saken vil i 

utgangspunktet ikke bli behandlet på nytt dersom klubben kommer med nye opplysninger etter at 

saken er ferdigbehandlet. 

De vanligste dispensasjonssøknadene handler om dispensasjon fra kvalifiseringskrav til nasjonale 

mesterskap (kilokrav, kvalifiseringsperiode mm). Søknaden må da selvfølgelig inneholde alt om hva 

søknaden gjelder og hvilken/hvilke utøver/utøvere det gjelder, hvilke resultater løfteren har gjort 

tidligere, og all annen informasjon som man mener kan ha betydning. I tillegg må søknaden 

inneholde en begrunnelse for at det er nødvendig med dispensasjon, hvorfor reglene i NB ikke er 

fulgt eller hvorfor kravet ikke er oppnådd.  

 

Følgende gis det uansett IKKE dispensasjon for: 

• Det gis ikke dispensasjon fra kravet om å være registrert i forbundet med antidopingkontrakt 

og diplom for gjennomført ren utøver i minimum 3 måneder før NM-deltagelse. 

• Det gis ikke dispensasjon fra kvalifiseringskravet for utøvere som ikke har stevneresultat.  

• Har noen tillatt utøvere å delta på stevne uten å ha lisens, blir resultatet ikke godkjent.   

• Påmelding etter påmeldingsfristen godtas ikke. I helt spesielle tilfeller ved tekniske 

problemer der loggen i selvbetjeningsløsningen dokumenterer at påmelding er forsøkt innen 

fristen kan en søknad bli behandlet. 


