
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREDAG  
INNVEIING 20.00 

LØRDAG 
INNVEIING 7.00 

KAMPSTART 11.00 

SØNDAG 
KAMPSTART 11.00 

 

R E K R U T T  
MESTERSKAPET- 2021 

           

 

29.-31. oktober 
2021 

 

Rostenhallen 

TRONDHEIM 

 

Mesterskapet for Ungdom-, Junior- og 
Seniorboksere med 15 eller færre kamper 

 

Påmeldingsfrist: 24. oktober 2021 

Deltakeravgift: kr 300 per bokser  

Påmelding av klubbene over 
Fagsystemet 

 



 

 

 

 

 

 

 
Mesterskapet arrangeres i Trondheim med Bokseklubben av 1930 (B-30) som teknisk arrangør.  
 
Rett til å delta i mesterskapet har: 

• ungdom med gyldig startbok født i 2005 og 2006. 
• juniorer med gyldig startbok født i 2003 og 2004. 
• seniorer med gyldig startbok født 2002 og tidligere (aldersgrense 40 år) 

 
Nybegynnermesterskapet deles opp med følgende inndeling: 

• Klasse B: 0 – 7 kamper 
• Klasse A: 8 – 15 kamper 

 
Har bokser tidligere deltatt i andre kampsporter regulert av et særforbund i NIF med slag til 
hode/ kropp, enten i semikontakt eller fullkontakt, skal antall kamper totalt regnes med ved 
påmelding. Boksere som tidligere er Norske mestere kan ikke delta i Rekruttmesterskapet. 
Det tillates ikke deltagelse for personer som tidligere har deltatt i profesjonelle eller 
semiprofesjonelle kampsporter i Norge eller utenlands. 
 
Kamptider:  

• Ungdom A og B: 3 runder a 2 min for kvinner og menn 
• Junior B: 3 runder a 2 min for kvinner og menn 
• Junior A: 3 runder a 3 min for kvinner og menn 
• Senior B: 3 runder a 2 min for kvinner og menn 
• Senior A: 3 runder a 3 min for kvinner og menn 

 
Det bokses i nye vektklasser vedtatt av AIBA i juli 2021. 
Det bokses etter AIBA`s internasjonale reglement med følgende unntak:  
https://boksing.no/om-nbf/regelverk/    
 
Er det over 4 deltagere innveid i en vektklasse vil klassen bli splittet.  
 
NBF arrangerer mesterskapet i henhold til AIBA internasjonale reglement med de unntak i 
knock-out forskriften som er gjeldende ved Norsk lov. Tilpasning til AIBA sitt regelverk slik 
at knockout til hodet ikke er tillatt i ungdom- og juniorklassen. Forekommer knockout skal 
utøveren som forårsaker knockouten diskvalifiseres. 
 
Juryen presiserer noen utdrag fra AIBA gjeldende regelverk; 

• Deltagerne skal møte nybarberte til innveining.  
• Tannbeskytter som brukes skal ikke være rød eller ha rødlig farge.  
• Bandasjer er påbudt, ordinære bandasjer eller bandasjering med gasbind.  
• I Ungdom, junior og kvinneklassen bokses med AIBA godkjente hjelmer  
• Beltestedet skal være mellom 6- 10 cm og markeres med en annen farge enn 

singelet og shorts.  

 

 

BLI REKRUTT-MESTER I  BY 
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Program (alt i Rostenhallen) 

-med forbehold om endringer avhengig av antall påmeldte 

 

Fredag 29. oktober          

20.00 Veiing kvinner               
20.30 Veiing menn               
Rett etter 
innveiing:          

Trekning/teknisk møte  
(obligatorisk oppmøte for trener/ leder)  

 

Lørdag 30. oktober  

07.00 Veiing kvinner               
07.15 Veiing menn               
10.00 Dommermøte               
11.00 Semifinaler/ Finaler Del 1 
13.00 Lunsj 
14.30 Semifinaler/ Finaler Del 2 

 

Søndag 31. oktober   

08.00 Veiing kvinner               
08.15 Veiing menn               
10.00 Dommermøte               
10.30 Semifinaler/ Finaler Del 1 
12.30 Lunsj 
14.00 Semifinaler/ Finaler Del 2 

 
 

Påmelding til Rekruttmesterskapet gjøres gjennom Fagsystemet av klubbene innen                    
24. oktober 2021. Deltakeravgift: NOK 300 per bokser betales ved påmelding i Fagsystemet.  

 

Kontaktperson i Bokseklubben av 1930 er Laila Kristjansson som treffes på                          
telefon: 99 53 12 34 eller på e-post: lk@magnuslegal.no   

 

  

BLI REKRUTT-MESTER I  BY 
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Overnattingsmuligheter 
 
 
Quality Hotel Panorama, Ivar Lykkes veg 1, 7075 Tiller. Telefon: 72 900 500 
 
Fullservice hotell med gangavstand til Rostenhallen.  
 
Hotellet holder av 100 rom til 16. september 2021, klokken 12:00.  
Bookingkode #015111 for følgende priser;  

• Enkeltrom NOK 990 per natt inkl frokost 
• Dobbeltrom NOK 1190 per natt inkl frokost 

 
Etter 16. september 2021 frigis halvparten av rommene som ikke er booket, slik at det vil være 
begrenset antall rom mellom denne datoen og 7. oktober 2021.  
Etter 7. oktober 2021 gjelder dynamiske priser ved ledig kapasitet. 
 

www.nordicchoicehotels.no  

 

 

Sandmoen Bed & Breakfast, Sandmoflata 6, 7093 Tiller. Telefon 45 511 676 

Et rimeligere alternativ med mulighet for flermannsrom opp til 6 personer. Avstand fra 
Rostenhallen; 4,2 km. Dagligvarebutikk og bensinstasjon i umiddelbar nærhet.  

 

www.sandmoen.no  

 

 

Det er stort press på overnatting i perioden slik at tilreisende oppfordres til 
raskest mulig å gjøre sine bookinger.  
 
 

 

BLI REKRUTT-MESTER I  BY 
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