
 

SKADERAPPORTSKJEMA 
 
NB: Les baksiden for orientering til stevnearrangør og stevnelege. 
 

ARRANGØR:__________________________DATO:________________________ 
 
STEVNETS LEGE:___________________________________________________ 
 
 

UNGDOM    JUNIOR   SENIOR 
Antall kamper:    Antall kamper:   Antall kamper: 
 

Avgjørelser:    Avgjørelser:   Avgjørelser: 
Poeng:     Poeng:    Poeng: 

AB:     AB:    AB: 

RSC:     RSC:    RSC: 

RSC-I:     RSC-I:    RSC-I: 

K.O. Hode:    K.O. Hode:   K.O. Hode: 

K.O. Kropp:    K.O. Kropp:   K.O. Kropp: 

Disk:     Disk:    Disk: 

WO:     WO:    WO: 

NC:     NC:    NC:    

NB: HUSK Å FØRE SKADER / KARANTENER I STARTBOKA     

Navn:          Avgjørelse:  Anmerk. om skader, o.a. 

Klubb: 
Startboknr. 
 
Klasse: 
Vekt: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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_________________________________  _____________________________ 
                  Stevnets lege        Startbokkontrollør 



 
 
 
 
 

TIL STEVNEARRANGØR: 
 
Skaderapportskjema skal alltid innsendes snarest (innen 8 dager) etter stevnet. Enten det 
foreligger skade eller ikke. 
Dette er av stor betydning for vårt arbeid med å føre statistikk. 
 

TIL STEVNELEGEN: 
 
Stevnelagen skal nøye overvåke alle kamper og plikter å undersøke boksere som har fått en 
K.O., RSC eller skade som trenger legebehandling. 
I tilfelle skaden ikke kan behandles på stedet skal det sørges for at den skadede kommer under 
behandling snarest. 
Stevnelegen skal på kampleders anmodning undersøke boksere i ringen. 
Legen har plikt til å stoppe kamper som han mener er medisinsk uforsvarlig å la fortsette. 
Avgjørelsen RSC føres som resultat i kamper som stoppes på initiativ fra legen. 
Videre skal Legen fylle ut og undertegne skaderapportskjemaet, og føre inn ev. karantener og 
anmerkning i den enkeltes startbok. 
Kjennelsen RSC må alltid spesifiseres i skaderapporten, f.eks skade, underlegenhet, flere 
tellinger, osv. 
Denne kjennelsen er ofte feilaktig blitt brukt som skade i statistikker og det er derfor viktig at 
det er utfyllende opplysninger. 
NB: Vær nøye med å få fram om det er stående eller liggende K.O. 
Dersom en bokser får kjennelsen RSC etter harde slag mot hode, skal stevnelegen føre på sin 
vurdering om bokseren har fått hard, middels eller lett medfart, og også om han er enig i 
kjennelsen. 
Ut fra dette vil medisinsk komite vurdere å ilegge karantenen utover 30 dager. 
 

UTDRAG FRA KARANTENEBESTEMMELSENE (AIBA): 
 
Ved avgjørelse K.O. skal det ilegges 30 dagers karantene. (IKKE VED KO-KROPP) 
Stevnelegen kan i samråd med kampleder ilegge bokseren 90 dager eller lengre karantene i 
spesielle tilfeller. 
Ved annen gangs karantene i løpet av 90 dager, skal det ilegges 90 dagers karantene. 
Ved tredje gangs karantene i løpet av en periode på 12 måneder skal det ilegges en karantene 
på 1 år. 
 
Karantene innebærer forbud mot sparring og konkurranseboksing. 
Det anbefales å ta det med ro i denne tiden. 
Før boksing kan gjennopptas må bokseren klareres av lege, (ikke ved K.O. til kroppen) 
og dette føres inn i startboken. 
 


