
 
 

KONGRESS 2010 
 

PROTOKOLL:  
 
Nordisk styrkeløftforbunds kongress ble holdt fredag 27.august 2010 på Scandic 
Hotel Bergen i forbindelse med Åpent nordisk mesterskap i styrkeløft og benkpress.  
 
Fremmøtte representanter: : Linda Høiland (Norge), Robert Ericsson (Sverige), Ilkka 
Seppälä (Finland), Gry Ek (Island). Også tilstede: María Guðsteinsdóttir og Morten 
Novum.  
 

1. Åpning av kongressen.  
I fravær av president Tina Østergaard Jensen åpnet Norges representant 
Linda Høiland kongressen og ønsket velkommen.  

 
2. Godkjenning av dagsorden.  

1.presidenten öppnar Styrelsesmötet 
2.Godkännande av dagsordning. 
3.Val av ordförande och sekreterare för Styrelsesmötet 
4.Godkännande av föregåendes protokoll 
5.Föredragande av årsberättelsen 
6.Föredragande av ekonomiska berättelsen 
7.Fastställande av ansvarsfrihet åt styrelsen 
8.Fastställande av årsavgift + startavgifter bänkpress o styrkelyft 
9.Fastställande av reseersättning 
10.Behandling av inlämnade motioner 
11.Fastställande av tidpunkt och plats för kommande mästerskap och kongress 
12.Val av styrelse 
13.Övriga frågor. 

Dagsorden ble godkjent, bortsett fra punkt 6 og punkt 7 som kongressen ikke 
har tilstrekkelig informasjon til å kunne behandle.    
 

3. Valg av digirent og sekretær for kongressen.  
Linda Høiland ble valgt til dirigent og Gry Ek til sekretær.  



 

4. Godkjenning av protokollen fra kongressen 2009.  
Protokollen fra 2009 var ikke blitt sendt ut på forhånd, men ble lagt frem på 
stedet. Bare to av de tilstedeværende hadde vært med på kongressen 2009. De 
hadde ikke innvendinger til protokollen.  
 

5. Behandling av årsrapporten (Bilag 1) 
Årsrapporten ble vist på skjerm og lest opp. Det kom ikke fram noen 
anmerkninger til rapporten.  
 

6. Behandling av regnskap. 
Forbundets regnskap ble ikke lagt fram og kunne derfor ikke behandles.  

 
7. Vedtak om styrets ansvarsfrihet.  

Kongressen så seg ikke i stand til å inngå et slikt vedtak på grunn av 
manglende informasjon.  
 

8. Fastsetting av årsavgift og startavgift.  
Et forslag fra Norge om heving av startavgiften ble nedstemt mot Norges 
stemme og kongressen vedtok å beholde dagens beløp: 
Årsavgift blir 550 euro.  
Startavgift benkpress: 300 euro pr nasjon eller 35 euro pr løfter opp til 8 
løftere. 
Startavgift styrkeløft: 400 euro pr nasjon eller 45 euro pr løfter opp til 8 løftere.  
 

9. Reisegodtgjøring ble enstemmig vedtatt 0,20 euro/km. 
 

10. Behandling av innkomne forslag.  
Norges styrkeløftforbund la fram forslag til endringer i NPS regler (Bilag 2). 
Forslagene var lagt fram ifølge reglene og alle ble enstemmig vedtatt, bortsett 
fra forslag om å endre startavgifter. 
Endringene gjelder følgende paragrafer:  § 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 

 
11. Tidspunkt og arrangør for kommende mesterskap. 

2011 -  NM U/J i april - Sverige.  
Videre arrangement fastsettes senere. Kongressen uttrykte håp om at Island 
vil komme på banen som arrangør om ikke lenge.  

12. Valg av styre.  
 
a. President Tina Østergaard-Jensens mandat går ut og hun stiller ikke til 
gjenvalg. Linda Høiland ble enstemmig valgt til ny president i NPF. 
 



b. Følgende representanter utgjør styret for neste periode: 
Norge: Linda Høiland 
Sverige: Robert Ericsson 
Finland: Jari Rantapelkonen 
Island: Gry Ek 
Danmark hadde ikke nominert noen kandidat. Linda vil kontakte det danske 
forbundet og få et navn.  
 
c. Kongressen uttrykte misnøye med måten sittende generalsekretær har 
skjøttet sitt arbeid på og det ble klart at han ikke lenger har nødvendig tillit.  
Kongressen innsatte enstemmig Robert Ericsson til fungerende 
generalsekretær frem til neste kongress når en ny kan velges. Kongressen påla 
Ericsson å skaffe til veie regnskapet og andre opplysninger som styret trenger 
for å kunne få et klart bilde av situasjonen i forbundet.   
 
d. Web-ansvarlig. Kongressen uttrykte misnøye med at NPFs nettside ikke har 
fungert som den skal.  
Robert Ericsson vil videreformidle dette til web-ansvarlig Esbjörn Haraldsson.  
Gry Ek sa seg villig til å påta seg arbeid med web-siden hvis det ønskes.   

13.Eventuelt.  
 
Nordisk mesterskap er ikke med på IPF´s terminliste.  
Robert Ericsson påtok seg å bøte på det.  
 
Kongressen bestemte at NPFs regelverk skal oversettes til engelsk.  
 
Styret vedtok å holde sitt neste møte i forbindelse med NM J/U 2011. 
Kongressen avsluttet kl.22.30  
 
Protokoll: Gry Ek Gunnarsson 

 
 

NPF CONGRESS 2010 
 

MINUTES:  
 
NPFs Congress held on August 27th 2010 at  Scandic Hotel Bergen.  
 
Voting delegates : Linda Høiland (Norway), Robert Ericsson (Sweden), Ilkka Seppälä 
(Finland), Gry Ek (Iceland).  
Others present: María Guðsteinsdóttir and Morten Novum.  
 

1. Opening adress.  
Linda Høiland opened the Congress in the absence of President Tina 
Østergaard Jensen. 

 



2. Agenda approved.  
1.presidenten öppnar Styrelsesmötet 
2.Godkännande av dagsordning. 
3.Val av ordförande och sekreterare för Styrelsesmötet 
4.Godkännande av föregåendes protokoll 
5.Föredragande av årsberättelsen 
6.Föredragande av ekonomiska berättelsen 
7.Fastställande av ansvarsfrihet åt styrelsen 
8.Fastställande av årsavgift + startavgifter bänkpress o styrkelyft 
9.Fastställande av reseersättning 
10.Behandling av inlämnade motioner 
11.Fastställande av tidpunkt och plats för kommande mästerskap och kongress 
12.Val av styrelse 
13.Övriga frågor. 

Proposed agenda approved, except point 6 and 7 that can not be discussed 
due to insufficient data.     
 

3. Congress chairman and secretary.  
Linda Høiland was appointed chairman and Gry Ek secretary.  
 

4. Minutes of the 2009 Congress.  
Minutes 2009 had not been distributed beforehand but was presented to the 
delegates. Approved without comments.  

 
5. Report Secretary General (Attachment 1) 

Report presented in writing. Approved without comments.   
 

6. Report Treasurer. 
No report was presented.  

 
7. Financial responsibility of the Board members.  

Not discussed.  
 

8. Member Fee and Start Fee.  
Norway Powerlifting Federation proposed an increase of Member and Start 
Fee. All other nations voted against it .  
The Assembly decided to retain the amount at the present level: 
Annual Members Fee: 550 euro.  
Start Fee, benchpress: 300 euro pr nation or 35 euro pr lifter to max 8 lifters. 
Start Fee Powerlifting: 400 euro pr nation or 45 euro pr lifter to max 8 lifters.  
 

9. Compensation of Travel expences unanimously set at  0,20 euro/km. 
 

10. Proposals. (Attachment 2) 
Norway Powerlifting Federation proposed changes to the NPFs by-laws. All 
proposals, except to increase the Members and Start Fees, were unanimously 
approved.  



Changes were made to the following paragraphs: § 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 
 

11. Future Championships. 
2011 -  NM Jun/sub-jun will be arranged in April - Sweden.  
Other Championships will be decided later. The Assembly expressed the hope 
that Iceland will bid for Championships in the near future.  
 

12. Elections.  
a. President Tina Østergaard-Jensens mandate has expired.  Linda Høiland 
was unanimously elected new President of NPF. 
 
b. National Delegates on the Board for the next periode:  
Norway: Linda Høiland 
Sweden: Robert Ericsson 
Finland: Jari Rantapelkonen 
Iceland: Gry Ek 
Denmark has not nominated a delegate. Linda will contact the Danish 
federation about this.   
 
c. The Assembly expressed dissatisfaction with the work of the present 
General Secretary. It became clear that he does not have sufficient trust within 
the new board. The Assembly unanimously instated Robert Ericsson as 
functioning GS until the next congress, when a new can be duly elected. Mr. 
Ericsson was entrusted to obtain the financial and other documents necessary 
for the board to get a clear picture of NPFs affairs.    
 
d. Webmaster.  
The Assembly expressed dissatisfaction with NPFs website. It is not functioning well.   
Robert Ericsson will convey this view to webmaster Esbjörn Haraldsson.  
Gry Ek volunteered to work on the web-site if asked.   

13.Other business.  
 
- Nordic Championship is not on IPFs calendar.   
Robert Ericsson will see to have that changed.  
- The Assembly unanimously decided that NPFs bylaws and minutes will be 
published in English in the future.  
- The Board will reconvene in Sweden in April 2011 in connection with NM Jun/sub-
jun.  
Meeting ajourned at 22.30.  
 
Gry Ek Gunnarsson 

 



Bilag 1. 

Verksamhetsberättelse Nordiska Styrkelyftförbundet 2009 – 2010 

Dagordning för styrelsemöte med NPF´s styrelse fredag den 23 april 2010 20.00 tävlingshallen. 

1. Presidenten öppnar Styrelsemötet.  
2. Godkännande av dagordning.  
3. Val av ordförande och sekreterare för Styrelsemötet.  
4. Godkännande av föregående protokoll.  
5. Föredragande av årsberättelsen.  
6. Föredragande av ekonomiska berättelsen.  

Se bilaga styrelsemötetFastställande av ansvarsfrihet åt styrelsen.  

7. Fastställande av årsavgift + startavgifter bänkpress o styrkelyft 

Budgetförslag 1 april 2010 – 31 mars 2011 

Intäkter:   Utgifter: 

Medlemsavgifter 2200 Adm 50 

(4*550€)  ……. Idrottspriser 2100 

  2200 Övrigt 50 

    2200 

a)550€  

 b)Startavgift Bänkpress 300€ per nation eller 35€ per lyftare upp till 8 lyftare. Startavgift Styrkelyft 400€ 
per nation eller 45€ per lyftare upp till 8 lyftare. 

8. Fastställande av reseersättning  
1. tidigare 0,20€/km 

 
9. Behandling av inlämnade motioner  
10. Fastställande av tidpunkt och plats för kommande års mästerskap och kongress.  
2010 NM S/B 28/29/8 Norge 
2011 NM UJ /4 Sverige 
2012 NM UJ Norge 
2012 NM S/B Danmark 
2013 NM UJ / Danmark 
2014 NM UJ / Norge 
2014 NM S/B 

11. Val av styrelse (se § 5). 
1. Val av President (nuvarande Tina Östergaard-Jensen) 
2. Namn på varje nations representant 

2. Övriga frågor.  

Styrelse 2009- 2010: 

President: Tina Östergaard Danmark 
GS: Johan Westerberg Sverige 
Ledamöter: Linda Høiland  Norge 
Ola Arvidsson/Robert Eriksson Sverige 
Gry Ek  Island 
Jari Rantapelkonen Finland 

Adjungerade:Recordregistrar: Esbjörn Haraldsson Sverige 
Webmaster Esbjörn haraldsson Sverige 



Slutord President: 
Med ønsket om en god kongres, samt et godt stævne   Tina Østergaard  

Slutord GS 

Nordiskt Styrkelyft har tagit ytterligare ett steg upp emot världstoppen i styrkelyft och bänkpress. Internationellt har våra 
lyftare visat sig ytterligare ett steg bättre än tidigare år.  

På seniornivå klarar vi av generationsskiften med fortsatta goda resultat. 

Alltför många resultat för att det skall vara funktionellt att ta med i denna rapport. 

Alla resultat finns att finna på www.powerlifting-ipf.com/, www.europowerlifting.org samt 
http://styrkelyftaren.com/NPF.html 

Återigen måste det varnas för att aktiviteten på ungdoms och juniorsidan är alltför låg på såväl pojk- som flicksida. Alla 
idéer som hjälper till med rekrytering mottages tacksamt. 

Glädjande är att under året så har Island kommit in under den Olympiska organisationen. Och kommer nu med nya starka 
tag. 

Kampen emot dopning får inte ta slut. 

Johan Westerberg/GS NPF 

 

Bilag 2 
 
 

BILAG: Forslag fra Norge til nordisk kongress 27 august 2010: Endringer av ”stadger” for NPF 
§ 1 
 Nordiska Styrkelyftförbundet (Pohjoismaiden Voimanostoliitto, The Nordic Powerlifting Federeation), bildades den 23 
februari 1975 och är en sammanslutning av de nordiska ländernas nationella styrkelyftförbund. Nordiska 
Styrkelyftförbundet (NPF) skall arbeta för styrkelyftningens utveckling och skall tillvarata denna idrotts intressen i Norden. 
  
§ 2 
 NPF skall iakttaga det Internationella Styrkelyftförbundets (IPF) stadgar och regler, men kan fastställa egna regler för 
Nordiska Mästerskap (NM) att gälla från 2001-01-01. 
 
§ 3 
Nordisk kongress hålles före och i samband med varje Nordiskt Senior/Dam-mästerskap. 
I samband med Styrelsemötet skall NPF´s styrelse bestående av Ordförande, utsedda ledamöter och GS finnas på plats om 
inte synnerliga skäl föreligger.  
Motioner, utskrivna i fem (5) exemplar, som skall upptas till behandling vid NPFs kongress, måste vara presidenten och GS 
tillhanda senast nittio (90) dagar före Styrelsemötet.  
Föredragningslista och eventuella motioner skall av presidenten/GS sändas ut och vara varje lands styrelse tillhanda senast 
fyrtiofem (45) dagar före Styrelsemötet. 
 
Varje medlemsland har en (1) röst vid Styrelsemötet. Skyldigheterna mot NPF måste vara fullgjorda (se § 7). Övriga 
deltagare äger yttranderätt. Vid lika röstetal vinner den åsikt presidenten företräder. 
 
Kongress och avslutningssammankomst svarar arrangören för. 
 
Endringsforslag fra Norge: 
Stryke: utskrivna i fem (5) exemplar 
Styrelsesmøte bør endres til: kongress 
 
Kommentar fra Norge: 
Idag brukes e-post for kommunikasjon så det er ikke nødvendig å oversende forslag per brevpost. Ved å stryke denne 
betegnelsen så følger vi dagens praksis. 
Erfaring tilsier at sakspapirer til nordisk kongress ikke blir sendt ut til deltakerlandene. Hvordan skal hvert land kunne gjøre 
seg opp en mening før kongress om inkomne forslag?  
GS/President må ta ansvar for sine oppgaver 

http://www.europowerlifting.org/


 
§ 4 
Styrelsemötets föredragningslista är följande: 
  
Presidenten öppnar Styrelsemötet.  
Godkännande av dagordning.  
Val av ordförande och sekreterare för Styrelsemötet.  
Godkännande av föregående protokoll.  
Föredragande av årsberättelsen.  
Föredragande av ekonomiska berättelsen.  
Fastställande av ansvarsfrihet åt styrelsen.  
Fastställande av årsavgift + startavgifter bänkpress o styrkelyft  
Fastställande av reseersättning  
Behandling av inlämnade motioner  
Fastställande av tidpunkt och plats för kommande års mästerskap och kongress.  
Val av styrelse (se § 5).  
Övriga frågor. 
 
Endringsforslag fra Norge: 
Styrelsesmøte bør endres til: Kongressen 
 
Kommentarer fra Norge: 
Ordbruken bør være konsekvent gjennom hele lovverket/”stadgene” 
Erfaring tilsier protokoll fra foregående års kongress ikke blir sendt ut til deltakerland. Alle protokoller er heller ikke lagt ut 
på NPFs hjemmeside. GS/President må ta ansvar for sine oppgaver 
 
§ 5 
NPFs styrelse väljs för två (2) år och bestäms av Styrelsemötet i samband Senior/Dam-NM.  
I styrelsen skall ingå en president och en generalsekreterare 
I övrigt skall en representant från varje övrigt land finnas i styrelsen och respektive nationellt förbund utser sin representant 
udda år. 
Adjungerade i styrelsen är Rekordregistrator och Webmaster. Bägge dessa poster utses jämna år. 
Den nya styrelsen träder i kraft först måndagen efter avslutad Styrelsemötet. 
 
Endringsforslag fra Norge: 
Endre Styrelsesmøte til Kongress  
Endre navn til Senior-NM 
 
Kommentar: 
Ordbruken bør være konsekvent gjennom hele lovverket/”stadgene” 
Vi bør diskutere rollene til de som innehar styreverv 
 
§ 6 
Uppgifter för president, generalsekreterare, Rekordregistrator och Webmaster i NPF: 
  
Alla ekonomiska händelser under året godkänns och signeras i samband med Styrelsemötet av president och 
generalsekreterare; 
Sköta korrespondens länderna emellan; 
Föra kassabok; 
Förvara alla handlingar; 
Föra löpande noteringar om utmärkelser; 
Upprätta årsberättelse samt ekonomisk berättelse. 
NPF´s websida skall hållas konternuerligt uppdaterad. 
Upprätta lista över gällande rekord vid varje tillfälle det sker förändring och lägga dessa listor på internet.. 
 
Endringsforslag fra Norge: 
Endre Styrelsesmøte til Kongress  
 
Kommentar fra Norge: 
Ordbruken bør være konsekvent gjennom hele lovverket/”stadgene”  
De som påtar seg verv må følge opp sine oppgaver. Per idag så finnes ikke siste utgave av oppdatert stadger eller siste 
protokoll fra 2008-kongress på NPFs hjemmeside 
 



§ 7 
Varje nation erlägger årligen medlemsavgift till NPF senast vid slutet av januari månad. 
Årsavgiften bestäms av Styrelsemötet. 
Valutan skall vara Euro(€). 
  
Startavgifter i samband med mästerskapstävling avser samtliga lyftare per nation oavsett åldersklasser. 
 
Kommentar fra Norge: 
Ingen endring 
 
§ 8 
Rätt att delta i Nordiska mästerskap i styrkelyft och bänkpress har varje nation som inom utsatt tid betalt sin 
medlemsavgift. 
  
Inbjudan till alla mästerskapstävlingar skall vara varje land tillhanda senast två (2) månader före tävlingsdagen. Preliminär 
anmälan skall skickas till GS 2 månader innan mästerskapet. Definitiv anmälan senast 21 dagar före tävlingen. 
 Tre(3) veckor före tävlingsdagen läggs aktuella startlistor ut på NPF´s officiella hemsida. Arrangerande land måste ej 
mindre än tre veckor men ej mer än fyra veckor  före tävlingsdagen erhålla alla anmälningar på deltagarna (namn och klass) 
och funktionärer. 
  
Betalning av startavgift(gäller för samtliga nationens anmälda lyftare oavsett åldersklasser) till Nordiska mästerskap skall 
ske till Nordiska Styrkelyftsförbundets konto i samband med anmälningen till tävlingen(dvs senast 3 veckor före aktuellt 
tävlingsdatum). GS är ansvarig för att arrangören får startavgifterna senast i samband med tekniska mötet inför tävlingen. 
  
Startavgifterna är; 
Se senaste kongressprotokoll/nation i styrkelyft (max 10 damer/11 herrar/ålderskategori). 
Se senaste kongressprotokoll/nation i bänkpress (max 10 damer/11 herrar/ålderskategori). 
  
Högst nio (9)(10 UJ)damer och tio 10(11 UJ) herrar plus två (5) namngivna reserver med aktuell viktklass får anmälas. Man 
får ställa upp med obegränsat antal lyftare i varje klass – men maxantalet (9/10) får ej överskridas. 
  
Ålders- och klassfast anmälan – det vill  säga att lyftaren ej kan gå upp eller ner från den klass man ursprungligen har 
anmält lyftaren. 
  
Lyftare kan endast tävla en gång per mästerskap. 
NPF svarar inte för någon deltagare eller funktionärs utgifter under något nordiskt mästerskap. 
Arrangören lämnar kostnadsförslag på hotell och mat i samband med inbjudan. 
 
Endringsforslag fra Norge: 
Stryke: men ej mer än fyra veckor  före tävlingsdagen 
 
Kommentar fra Norge: 
Unødvendig tekst 
 
§ 9 
Nordiska Mästerskap (SL och BP) för seniorer och damer arrangeras jämna år under första hälften av september månad. 
Tävlingen skall i första hand arrangeras över 2 dagar. Vid stort antal deltagare arrangeras över tre dagar. Samtidigt med 
NM S/D arrangeras styrelsemötet i NPF. 
Samtidigt med NM S/D arrangeras Styrelsemötet. 
Max antal herrar i laget 10 
Max antal damer i laget 9 
Seniorer tävlar i följande viktklasser; 56, 60, 67½, 75, 82½, 90, 100, 110, 125, 125+ 
Damer tävlar i följande viktklasser; -48, 52, 56, 60, 67½, 75, 82,5, 90, 90+ 
  
Nordiska Mästerskap (SL) för Ungdom (14-18)damer och herrar och Juniorer (19-23) damer och herrar arrangeras under 
fredag-lördag mitten av april varje år. (Minst 3 veckor före Junior-VM´s final nominations) 
Max antal herrar i laget 10 
Max antal damer i laget 9 
Herrar Ungdom (14-18) tävlar i följande viktklasser;   
52, 56, 60, 67½, 75, 82½, 90, 100, 110, 125, 125+ 
Herrjuniorer (19-23) tävlar i följande viktklasser; 
52, 56, 60, 67½, 75, 82½, 90, 100, 110, 125, 125+ 
  



Nordiska Mästerskap för veteraner arrangeras ej av NPF. Om någon nation önskar att arrangera en sådan tävling är det upp 
till denna nation att stå för alla kostnader kring arrangemanget. 
  
Nummer 1, 2, och 3 i varje klass erhåller NPF´s mästerskapsmedaljer. Varje deltagare som slår ett nordiskt rekord erhåller 
ett rekordcertifikat. 
Nämnda medaljer och certifikat bekostas av NPF 
  
I samtliga tävlingar erhåller tre (3) bästa nation ett lagpris som bekostas av arrangerande land. 
 
I lagtävlingar noteras damer, herrar och juniorer för sig. 
Poängberäkning sker efter internationella mönstret 12, 9, 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1  
  
Fullt lag vid Nordiska Mästerskap är 9 damer(junior/ungdom 10)/ålderskategori och 10(junior/undgdom 11) 
herrar/ålderskategori. Samtliga räknas i lagtävlingen (krävs dock minst 3 deltagare för att räknas som lag i lagtävlingen).  
  
Bäste nation skall utses i respektive tävling och samtliga deltagare skall räknas(krävs dock minst 3 deltagare för att räknas 
som lag i lagtävlingen). Även 2a och tredje nation skall koras. 
  
Detta leder till att det kommer att koras följande bästa nationer: 
Juniorer - Bänkpress samtliga åldersklasser räknas i lagtävlingen, samtliga lyftare 
Juniorer  - Styrkelyft samtliga åldersklasser räknas i lagtävlingen, samtliga lyftare 
Damer – Bänkpress 
Damer – Styrkelyft 
Herrar – Bänkpress 
Herrar – Styrkelyft 
  
Bäste lyftare utses enligt Mästarnas Mästare(bäste segraren på Wilkspoäng); 
Vid Herr/Dam NM Styrkelyft och bänk oavsett viktklass (1 st / kön) 
Vid Junior Styrkelyft 1 st herre resp 1 dam 
Vid Ungdom Styrkelyft 1 st herre resp 1 dam 
  
Det är tillåtet med sponsorlogo på tävlingsutrustningen i samband med Nordiska Mästerskap. Logon skall följa IPF´s 
bestämmelser. 
 
§ 9 
Endringsforslag fra Norge: 
Stryke: Juniorer - Bänkpress samtliga åldersklasser räknas i lagtävlingen, samtliga lyftare 
Stryke: Det är tillåtet med sponsorlogo på tävlingsutrustningen i samband med Nordiska Mästerskap. Logon skall följa IPF´s 
bestämmelser. 
endre tidspunkt for jr.nordisk fra 2013 
Bäste lyftare utses enligt på Wilkspoäng. 
Endre Styrelsesmøte til Kongress  
Stryke: opplisting av vektklasser 
 
Kommentar fra Norge: 
Unødvendig tekst 
Junior benkpress finnes ikke lenger 
Kan fjerne kommenater om logo, da dette følger IPF  
vektklassene følger IPF og trenger ikke listes opp 
jr.Em er flyttet til april så bør vi vurdere termninlisten for jr.nordisk 
Ordbruken bør være konsekvent gjennom hele lovverket/”stadgene” 
 
§ 10 
Nordiska rekord noteras i knäböj, bänkpress, marklyft och sammanlagt. 
Tangering av rekord noteras ej. 
Nordiska rekord skall dömas av domare med Internationell kategori minst II. 
(Undantag: Nordiska rekord slagna i samband med Nationella Mästerskapstävlingar (Svenska, Danska, Finska, Norska 
respektive Isländska) för respektive ålderskategori kan slå rekord med domare 1 kategori över lägsta nationella behörighet 
om det samtidigt finns en jury bestående av Internationella domar som säkrar kvaliteten på bedömningen.) 
Rekordanmälan skall vara NPF´s rekord registrar senast en (1) vecka efter rekordslagningen. Lyftarens invägningsvikt gäller 
vi rekordslagningen. 
Nordiska rekord behöver ej vara dopingtestade. 
 



Kommentar fra Norge: 
ingen 
 
§ 11 
Presidentens och generalsekreterarens rese- och logikostnader i samband med Styrelsemötet vid Nordiska mästerskap 
Senior/Damer betalas av NPF. 
Rekordregistrator och Webmaster skall erhålla faktisk ersättning för expenser som krävs för att fullgöra deras funktioner. 
  
§ 12 
För ändring av dessa stadgar erfordras minst sextio (60) % av det totala röstetalet. 
Justeringar av dessa stadgar kan endast ske udda år. 
  
§ 13 
NPF kan endast upplösas när alla medlemsländer är ense om beslutet. 
  
§ 14 
Ovanstående stadgar gällande from 23 februari 1975. 
Justeringar gjorda på  Styrelsemötet i BrØndby, Danmark den 8 september 2000. 
Justeringar senast gjorda vid extra kongress i Västertorp, Sverige den 26 januari 2002 
Justeringar efter påpekande av Kimmo Jouhki den 4 februari 2002 
Logo inlagd 21 februari 2002 av Johan Westerberg 
§3, §9 och §11 justerade enligt kongressbeslut 6 september 2002. 
§3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §11, §12 och §14 justerade enligt kongressbeslut 5 september 2003. 
§9, §10 justerade enligt styrelsebeslut 10 sept 2004 
§9, §10 justerade enligt styrelsebeslut sept 2006 samt efter IPF´s kongress 2006 
 
Endringsforslag fra Norge: 
Endre Styrelsesmøte til Kongress 
Stryke: Damer 
Endre: Justeringer av dessa stadgar kan endast ske partallsår 
 
Kommentarer fra Norge: 
Ordbruken bør være konsekvent gjennom hele lovverket/”stadgene” 
For at medlemsland skal kunne følge regelverket og holde seg oppdatert så må regelverket være tilgjengelig.  
Som loggen over viser så sitter vi her med et sett regler (lastet ned fra NPFs hjemmeside mai 2010) som sist er oppdatert 
etter kongress i 2006. 
 
Generelle endringsforslag til diskusjon fra Norge: 
Ordbruken i lovverket må være konsekvent. Vi må bruke uttrykket styrelsesmøte eller kongress,  og det må være likt i hele 
lovverket. 
Skal stadgene være skrevet på svensk? Bør vi oversette NPFs lover til engelsk?  
 
Fra §4 
Fastställande av årsavgift + startavgifter bänkpress o styrkelyft  
 
Forslag fra Norge: 
45 euro per pers i styrkeløft eller maks 600 euro for en nasjon 
35 euro per pers i benkpress eller maks 450 euro for en nasjon 
Kommentarer fra Norge: 
Det er lite inntekter for arrangørklubb for nordiske mesterskap så derfor foreslås en økning i deltakeravgift for henholdsvis 
NM benk og NM styrkeløft 


