
 

 

Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet 
som tillater knockout 

 

Norges Bokseforbund 

 

Vedtak 23. desember 2016: 

Med hjemmel i lov av 15.06.2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout § 

1, jf. forskrift av 31.08.2001 nr. 103 om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert 

kampaktivitet som tillater knockout (forskriften) §§ 1 og 2 tredje ledd, Har 

godkjenningsnemnda fattet følgende vedtak:  

Søknad om godkjenning til å drive organisert kampaktivitet som tillater knockout fra Norges 

Bokseforbund godkjennes under følgende forutsetninger: 

- Godkjenning gis på bakgrunn av det regelverk som fulgte vedlagt søknaden av 2. desember 

2016. Norges bokseforbund må innarbeide de særnorske reglene som følger av forskriften. 

- Regelverket må forstås og håndheves slik at slag mot hodet for utøvere under 18 år ikke 

skal være egnet til å gi knockout. 

- Følgende fra forskriftens § 3 må inntas i regelverket; 

«For å opptre som kampansvarlig leder kreves dokumentert kunnskap om: 

a. den enkelte kampaktivitet 
b. symptomer og konsekvenser ved hodeskader 
c. skaderisiko ved tillatte kampteknikker.» 

- Følgende fra forskriftens § 7 må inntas i regelverket: 

«En utøver som må gi opp kampen som følge av støt mot hodet to ganger i løpet av 

tolv måneder, kan ikke delta i organisert kampaktivitet i de påfølgende fire 

måneder.» 

- Det må inntas krav i regelverket om dokumentert opplæring av kamplege jf. forskriftens § 

4. 

- Ordlyden i forskriftens § 5 må innarbeides i regelverket.  

- Det må inntas krav i regelverket om at i tilfelle en utøver deltar i mer enn én kamp pr. døgn, 

skal det være minst én times pause mellom kampene og utøvere som går kamper med 

effektiv kamptid på over 24 minutter, kan ha maksimal kamptid på 120 minutter pr. år, jf. 

forskriftens § 8. 



 

 

- At utøvere skal deles inn i vektklasser med maksimal vektdifferanse mellom utøvere i 

samme kamp på 10 kilo. 

Godkjenningen gjelder inntil videre jf. forskriftens § 14 (1) annet pkt. Godkjenningen 

forutsetter årlig rapportering inkludert skadestatistikk innen den dato godkjenningsnemnda 

bestemmer.  

Alle endringer i regelverk må omgående sendes til godkjenningsnemnda for orientering og 

eventuelt godkjenning. 

Eventuelle dispensasjonssøknader etter forskriften kan fremsettes overfor 

godkjenningsnemnda og skal begrunnes. 

 


