Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet
som tillater knockout
First Lady Promotion AS / Mikaela Laurén – dispensasjon fra
knockoutforskriftens § 10 Aldersgrense til stevne i profesjonell
boksing 21. oktober 2017

Bakgrunn:
Godkjenningsnemnda har behandlet First Lady Promotion AS' søknad om dispensasjon fra
knockoutforskriftens § 10 Aldersgrense for en utøver, Mikaela Laurén, til et stevne i
profesjonell boksing 21. oktober 2017. Stevnet er godkjent, jf. godkjenningsnemndas vedtak
5. oktober 2017.
Vurdering:
Søknaden gjelder en tittelkamp i ett enkelt stevne. Aktuell utøver er ranket som nr. 3 i
verden i klassen "super welterweight" kvinner. Hun har gått 33 kamper som profesjonell
bokser. 29 av disse er vunnet og 4 er tapt, hvorav kun en på teknisk knockout. Videre har
søker informert at "Lauren har heller ikke hatt bevissthetstap og hun har heller ikke gått ned
de siste 12 måneder". Medisinsk ansvarlig i FLP, Dr. David McDonagh, har gjort sine faglige
vurderinger av utøveren og er av den oppfatning at det ikke er forhold som tilsier at det ikke
kan innvilges en dispensasjon. Utøver vil være 41 år og ni måneder gammel under stevnet.
Det fremkommer således en feil i søknaden hvor det står at utøver vil kun være ni måneder
over aldersgrensen ved stevnet.
Nemnda legger etter dette til grunn at søknaden gjelder en tittelkamp med høyt
internasjonalt nivå på utøverne. Det gjelder kun ett stevne og således ikke aktivitet over en
lengre periode. Utøver har lav skadehistorikk. Utøver har i tillegg gjennomgått
legeundersøkelse og MR i tråd med forskriftens § 5 (2), og levert legeerklæring fra spesialist
i nevrologi eller nevrokirurgi som viser at det ikke er avdekket symptomer og tegn på
alvorlig skade i nervesystemet og at det heller ikke fremkommer opplysninger om dette i
hennes sykdomshistorie. Legeerklæringen skal legges til grunn for stevnelegens vurdering av
om utøver før kampstart er konkurransedyktig.
I tillegg har spesialist i nevrologi gjort Laurén oppmerksom på hvilken risiko en slik sport
innebærer. Utøver er ifølge spesialistlegeerklæringen innforstått med betydningen av denne
informasjonen.
Nemnda finner etter dette å kunne gi dispensasjon for ett stevne.
Vedtak 10. oktober 2017:
Mikaela Laurén gis dispensasjon fra knockoutforskriften § 10 for ett stevne 21. oktober
2017.

