
Nye regler i benkpress fra 1. januar 2023 

Det er fremdeles ikke kommet noe veiledning eller presisering fra IPF om de nye benkpressreglene, 

så inntil det eventuelt kommer noe informasjon som sier noe annet, skal de nye reglene praktiseres 

slik: 

1. Regelen om at det ikke er tillatt å ha føttene på benken når man spenner seg opp før løftet: 

a. Dersom en løfter tar føttene på benken skal hoveddommer kommandere løfteren 

opp igjen (uavhengig av hvor mye eller hvor lenge føttene var på benken). Det er ikke 

oppgitt noen spesiell kommando for dette, det viktige er at løfteren forstår hva som 

er feil. Dersom det fremdeles er tid igjen av minuttet, kan løfteren legge seg på 

benken på nytt.  

b. Dersom løfteren legger seg på benken på nytt innen tidsfristen og uten å igjen 

plassere føttene på benken, skal startsignal gis på vanlig måte. 

 

2. Regelen om posisjonering/plassering på benken: Dette er kun en presisering/innskjerping av 

hva som menes med at sete (buttocks) skal berøre benken. I praksis betyr dette at 

fotplasseringen og hofterotasjonen ikke kan være slik at det blir øvre del av lårene eller 

andre deler av kroppen som berører benken istedenfor sete (buttocks).  

a. Sidedommere beholder armen oppe for å markere at de ikke er fornøyd med 

startposisjonen. 

b. Hoveddommer lar på vanlig måte være å gi startsignal dersom sidedommere 

markerer for ikke godkjent startposisjon. Etter 5 sekunder uten at godkjent 

startposisjon oppnås gir hoveddommer signalet «tilbake» (replace) sammen med en 

bakoverbevegelse med armen. 

c. Løfteren gis beskjed om hva som er feil, og kan plassere seg på benken på nytt 

dersom det er tid igjen av minuttet. 

d. Dersom hoveddommer gir startsignal selv om en sidedommer markerer for ukorrekt 

startposisjon skal denne sidedommeren dømme underkjent med gul feilkode. 

 

3. Regelen om stanga skal senkes til brystet slik at undersiden av albuleddene skal senkes til de 

er på linje med eller lavere enn toppen av skulderleddene: 

a. Her antar vi at rett dommersignal likevel vil være et vanlig press-signal, og så må de 

som mener albuleddene ikke var langt nok nede dømme underkjent med rød 

feilkode i etterkant.  

b. Illustrasjonsbildene fra IPF indikerer at punktet de omtaler som toppen av 

skulderleddet er det som er toppen av skulderleddet når du står oppreist. Dette blir 

for de fleste omtrent midt på den synlige delen av skulderen over overflaten på 

benken, men vil for de med ekstremt oppspenn og tilting av øvre del av overkroppen 

ligge noe nærmere benken. 

c. Dette er en feil det vil være vanskelig for sidedommerne å se annet enn i de mest 

ekstreme tilfellene. Men de ekstreme benkpresserne som nesten ikke bøyer albuen 

vil det være lett å se fra alle dommerposisjoner at ikke er i tråd med regelen. Og det 

er vel også hensikten med regelen, å sikre at alle løfter benkpress med en viss bøying 

av albuleddet. Husk at du alltid skal godkjenne løftet hvis du er i tvil! 

 

Lykke til med både løfting og dømming etter de nye reglene, det går sikkert bra det her også! IPFs 

illustrasjonsbilder av godkjente og ikke godkjente løft ser dere her: (ligger også i de tekniske reglene) 
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