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1. Sette dato og lokasjon for NM og NOR3F-ligaen 2022
Datoer for andre arrangementer i 2022 som må hensyntas:
CF open: 24. februar-14. mars (del 1).
Påske: 14.-18.April
NM-veka: 20.-26. juni
VM for åpen og lag: TBD (mulig september)
Master-VM: TBD
Format for NOR3F-ligaen?
I år varte NOR3F-ligaen i 3 uker, mandag 12.april-mandag 3.mai, og bestod av 4 tester som kunne
utføres når en ønsket, og så mange ganger en ønsket, i den gitte perioden. Open del 1 ble i år
avsluttet 29.mars, kvartfinalene for individuelle gikk 9.11.-april, for lag 23.-25.april.
Vedtak:
To 10dagers perioder, test 1 og 2 slippes ved start av periode 1, resultatene må inn etter 10
dager. Etter resultatene er inne slippes test 3 og 4 og har nye 10 dager på å gjennomføres.
Samme format som i 2020.
Forslag til dato (samme format som i fjor):
Januar: 24.januar – 14.februar
Før påske: Mandag 21. mars - mandag 11.april (treffer sannsynligvis både individuell og team
kvartfinale)
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Etter påske: mandag 18.april (2.påskedag) – mandag mandag 9.mai
Vedtak: 24.januar – 14. februar
Periode 1 (test 1 og 2): 24.januar-3.februar
Periode 2 (test 3 og 4): 4.februar-14.februar
Beholde Sandenshallen eller se etter ny lokasjon?
•
•

Pluss: vi kjenner lokalet, planer, avtaler osv.
Minus: slitasje av frivillige + klager fra miljøet på at vi ikke roterer

Vedtak: Sandneshallen for 2022. 16.-18. september tentativ dato, venter enda avgjørelse fra IF3
på VM-dato. For 2023 og fremover vil vi åpne for at klubber kan søke om å være vertsklubb og
foreslå egnede arenaer lokalt hos seg.

2. Gjennomgang av MAK, DNS og andre punkter i regelboken
Regelboken § 5 – Rangering og poenggiving
5.4: Minimums arbeidskrav (MAK)
Enhver test kan ha ett minimum arbeidskrav (MAK), og alle tester i Norgesmesterskapet skal ha det.
MAK definerer hvor mye arbeid som må gjøres for å få et fullverdig resultat. Hvis en utøver ikke
oppnår MAK vil resultatet bli markert med DNF.
5.5: DNF, DNS, DQ
Dersom et testresultat ikke er fullverdig vil det få enten DNF, DNS eller DQ. Felles for alle 3 er at
utøveren ikke kan bli kåret vinner av konkurransen eller avansere til neste nivå, for eksempel VM
dersom dette inntreffer i Norgesmesterskapet.
5.5.1: DNF – Did Not Finish
Utøveren har et resultat, det vil si minimum 1 gyldig repetisjon, men nådde ikke MAK. Det får følgende
konsekvenser:
i. Utøveren vil sammenlagt plassere lavere enn alle andre utøvere som har et fullverdig resultat på
samtlige tester.
ii. Tidligere tester og etterfølgende tester vil være gyldige.
5.5.2: DNS – Did Not Start
Utøveren har ikke et resultat (0 repetisjoner). Det får følgende konsekvenser:
i. Utøveren er ute av konkurransen fra og med denne testen og vil ha DNS på etterfølgende tester.
ii. Kun tidligere tester vil være gyldige.
5.5.3: DQ – Disqualified
Utøveren er diskvalifisert gjennom et rødt kort (se §4). Dette får følgende konsekvenser:
i. Utøveren er ute av konkurransen og får ikke være tilstede på konkurransegulvet
ii. Resultatet på tidligere tester vil fjernes slik at denne utøverens resultater ikke påvirker konkurransen
i noen form
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Til vurdering:
MAK/DNF: Før årets NM ble MAK justert til å kun gjelde kvalfisering til VM og for de som ble kåret
norgesmestere. Til tross for lave MAK var det svært mange som røk på dette. Slik den settes i dag
treffer den bredden, men ikke toppen. Bør vurderes om den også i fremtiden kun skal gjelde som VMkrav, eventuelt også norgesmestere (noen poengutforinger knyttet til dette).
DNS må vurderes der starten av testen stiller høye krav til ferdigheter. Under årets NM var det flere
som ikke klarte startvekten på snatch-ladderen, og også en del som ikke fikk en gyldig repetisjon på
skill-testen. Ihht regelboken vil de da ikke ha noen gyldige resultater i etterkant av dette, og er i praksis
ute av konkurransen.
Alternativ 1: Behold som det er i dag
Alternativ 1B: Behold som i dag (juster i henhold), men betydelig reduser bruken til kun
nødvendig.
Alternativ 2A: Det påvirker ikke leaderboard, men du mister muligheten til å kvalifisere til VM
og få pallplassering.
Alternativ 2B: Gjelder kun VM-kvalifisering
Alternativ 3: Dropper MAK som et verktøy. Stiller andre krav til programmeringen.

Vedtak: Behold som i dag (juster i henhold), men betydelig reduser bruken til kun nødvendig.

NOR3F – Norges Functional Fitnessforbund · org.nr. 919 796 987 · www.nor3f.no

Dokumentet er signert digitalt av:
• Enæs, Tom André (17.11.1988), 13.10.2021
• Idland, Christer S (23.09.1986), 18.10.2021

3

Forseglet av

Posten Norge

