
6. Forslag og saker 
Drammen Styrkeidrettslags lov § 15 punkt 6. 

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på 
den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de 
fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.  

 

Innsendte forslag og saker 
Ingen forslag eller saker er innsendt til styret. 

 

6.1. Regler for årets løfter – justeringer 
Retningslinjer og kriterier for utmerkelser og hedersbevisninger ble fastsatt på årsmøtet i 2017. 
Erfaringen viser at det er behov for noen justeringer / presiseringer. 

 

Styrets forslag: 

Ikrafttreden 
Endringene gjøres gjeldende ved kåringen av årets løfter 2018. 

Årets løfter i begge grener 
• Det kåres en Årets løfter trekamp og en Årets løfter benkpress. 

Begrunnelse for endring: Styrkeløft omfatter to hovedgrener – trekamp og benkpress. 
Benkpressresultater teller ikke med etter gjeldende regler. Benkpress er en fullverdig disiplin 
innenfor styrkeløft, og bør likestilles også når det gjelder kåring av årets løfter.  

Overganger 
• Bare resultater oppnådd mens løfterne var medlem av Drammen Styrkeidrettslag telles med ved 

kåring av årets løfter. 

Begrunnelse for endring: Bestemmelse om overganger mangler i gjeldende regler. Dersom alle 
resultater skal telle med, vil en løfter kunne bli årets løfter i to klubber samme år. Kåring av Årets 
løfter bør være knyttet til aktivitet i klubben. 

Redaksjonelle endringer 
• Poeng for plassering i mesterskap beregnes på grunnlag av plassering i kategori og vektklasse. 

• Hvis to løftere oppnår lik poengsum i samme gren, blir begge årets løfter i den grenen. 

Begrunnelse for endring: Dagens regler er uklare på disse punktene, men intensjonen var som 
presisert her.  

  



Ny ordlyd 

Regler for kåring av Årets løfter trekamp og Årets løfter benkpress 
Vedtatt på årsmøtet 2017. Endret på årsmøtet 2018. 

Generelt 
Beslutningsmyndighet: Styret. 

Tildeles én løfter i trekamp og én løfter i benkpress, på grunnlag av resultater og aktivitet gjennom 

året.  

Resultatet av kåringen bekjentgjøres på årsmøtet. 

Mesterskapspoeng 
Mesterskapspoeng beregnes på grunnlag av plassering (kategori / klasse) i mesterskap, 

mesterskapstype og mesterskapskategori. 

Bare resultater oppnådd mens løfterne var medlem av Drammen Styrkeidrettslag telles med. 

Plassering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

eller 

lavere 

Poeng 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Mesterskap 

type 

VM EM Nordisk NM RM Klubb 

Vekttall 10 9 8 7 6 5 

 

Mesterskap 

kategori 

Åpen Junior Ungdom Veteran 

Vekttall 1 0,8 0,6 0,6 

Vektingen av mesterskapskategori gjelder bare norgesmesterskap og internasjonale mesterskap, hvor 

kvalifikasjonskravene for deltagelse varierer. 

Løfterens poeng etter plassering multipliseres med vekttall for mesterskapstype og 

mesterskapskategori. 

Eksempel: En løfter som tar bronsemedalje i NM styrkeløft veteraner oppnår 8 x 7 x 0,6 = 33,6 poeng. En løfter som tar 

sølvmedalje i EM benkpress junior oppnår 9 x 9 x 0,8 = 64,8 poeng. 

Stevnepoeng 
Poengsum beregnes på grunnlag av rangering av løfterne etter samlet antall Wilkspoeng oppnådd 

gjennom året. 

Alle stevnetyper og stevnekategorier telles med. 

Rangering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 eller 

lavere 

Poeng 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Eksempel: En løfter som oppnår den femte beste summen av Wilkspoeng oppnår 6 poeng. 

Kåring 
Mesterskapspoeng og stevnepoeng legges sammen.  

De løfterne som oppnår høyest poengsum i hhv. trekamp og benkpress blir årets løftere. 

Hvis to løftere oppnår lik poengsum i samme gren, blir begge årets løfter i den grenen. 


