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Invitasjon NM styrkeløft utstyr 

2023 
Kraftsportklubben av 1967 har gleden av å invitere til NM i styrkeløft utstyr 2023 i 

forbindelse med NM-veka sommer 2023, 17. juni til 18. juni i Stjørdal.  

 

Program: 

Det antas løfting lørdag 17.juni og ved behov søndag 18. juni. 

Tidsskjema og puljeoppsett kommer kort tid etter påmeldingsfristens utløp. 

 

Stevnearena:  

Fosslia Fjellhall, Fosslivegen 3, 7500 Stjørdal 

Fosslia Fjellhall ligger ca. 2km unna stevnehotellet. Det vil settes opp shuttlebuss-

ordning. 

 

Påmelding og startkontingent: 

Påmeldingsfrist: 23.04.2023.  

Startkontingent kr. 900.- pr deltager.  

Påmelding etter frist godtas ikke.  

Påmelding til mesterskapet skjer via klubbsiden på www.styrkeloft.no.  

Merk at løftere kan meldes på kontinuerlig frem mot fristen, det er ikke behov for å 

melde på samlet.  

Faktura blir sendt til klubbene etter påmeldingsfristens utløp, og denne må betales 

innen forfall en uke senere. Merk betalingen med klubb og antall påmeldingsavgifter.

http://www.styrkeloft.no/


Bankett: 

Banketten avholdes på stevnehotellet Quality Airport Hotel Værnes lørdag 17. juni 

klokken 20.00. Pris per person er kr 590,- og dekker forrett og hovedrett. Banketten 

vil også inneholde videofremvisning, premiere på filmen «Siste løft».  

Ved for lav påmelding vil banketten kanselleres, og eventuelt betalte bankett-billetter 

refunderes. 

Stevnehotell:  

Quality Airport Hotel Værnes 

Kjøpmannsgata 20, 7500 Stjørdal 

Stevnehotellet ligger 900 meter til fots fra flyplassen. 

Romreservasjon gjøres direkte til hotellet på epost q.varnes@choice.no eller per 
telefon 748 04 500. Oppgi bookingkode 013625 for 15% rabatt på opprinnelig pris. 

Det er holdt av 60 rom frem til 31. mars. Det anbefales å booke rom så snarlig som 
mulig. 

 

Arrangørkontakt og informasjon: 

Jostein Fiveltun  

Telefon:  922 86 110 

E-post:  kk67.styreleder@gmail.com 

 

 

 

Kvalifiseringskrav og -frist: 

 

For å kunne delta på norske mesterskap, skal utøveren ha vært registrert i NSF i 

minimum 3 måneder før mesterskapet. 

Lisens for 2023 må være betalt før påmelding skjer, det er ikke mulig å melde på 

deltagere uten lisens.  

Alle som har klart NM-kravet etter 17.06.2022 er kvalifisert til å delta. Kilokravet må 

være oppnådd på et approbert og registrert stevne.  

Den som har oppnådd kvalifiseringskravet kan stille i den vektklassen han/hun 

ønsker 

Utøveren må stille med godkjent utstyr i henhold til IPFs regler 

(https://www.powerlifting.sport/rules/codes/info/approved-list).  

mailto:q.varnes@choice.no
https://www.powerlifting.sport/rules/codes/info/approved-list


Det er klassefast påmelding, endring av vektklasse kan ikke gjøres etter 

påmeldingsfristens utløp.  

Kvalifiseringskrav finnes her: 

https://styrkeloft.no/kvalifiseringskrav-nm/  

Alle trenere, lagledere og annet støttepersonell for utøverne på styrkeløftstevner skal 

være medlem av en klubb tilsluttet Norges Styrkeløftforbund. Unntatt fra dette er 

medisinsk støttepersonell oppnevnt av arrangør. Klubbene er selv ansvarlig for dette 

og det vil kunne sanksjoneres mot utøvere/klubber som ikke overholder 

Forbundstingets vedtak. 

 

 

https://styrkeloft.no/kvalifiseringskrav-nm/

