
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitasjon 
Norgesmesterskap judo 

Individuelt damer & herrer U18, U21 & senior 
 

 

Lørdag 20. november - U18 og U21 

 Søndag 21. november - Senior 

 
NM 

U18: Damer/Menn født 2004-2006 

U21: Damer/Menn født 2001-2003 

Senior: Damer/Menn født 2000 eller tidligere 

 



   

 
 

 
 

20. nov. U18 & U21 

21. nov. Senior 

 

Sted Lislebyhallen, Fredrikstad 

Kontakt/ Morten Olsen fredrikstadjudo@outlook.com / 95224854 

Deltageravgift 400,- 

200,- pr. ekstra aldersklasse 

200,- ekstra for deltakelse i «åpen klasse» (Ved kun deltakse i «åpen klasse» er 

prisen 400,-)  

300,- ekstra gebyr ved etteranmelding. Gjelder også ved bytte av klasse i Senior 

etter påmeldingsfristens utløp.   

Påmeldingsfrist  Påmeldingsfrist: Lørdag 30. oktober 2021 

Betalingsinfo   Fredrikstad kampsportklubb 
 Kontonummer: 5082 06 79366 

Overnatting  Offisielt stevnehotell: 
 Quality hotel Sarpsborg: Singel: 750,- Dobbel: Kr 850,- Trippel: 1100,- 4-    
 senger: 1365,- pr. rom/natt.  
  
 For booking oppgi NM i judo/#16108 for å få disse prisene 
 Reservert frem til 18. oktober. Tlf: 69101500 / q.sarpsborg@choice.no 
 
 Rimelig alternativ: 
 I Dojo - Tomteveien 21 (gåavstand). 150,- inkl. frokost. Utøver sørger selv for  
 madrass/underlag og sengetøy. Påmelding til: fredrikstadjudo@outlook.com 
 Betales før ankomst til kontonr: 5082 06 79366 / Vipps: 83727 

 NB: Husk å merke innbetalingen med navn. 

 
 

Program  

Klasse U18 + U21 Senior 

Prøveinnveing Fredag: Quality S.borg: 17:30 - 18:30 

 Lørdag: I hallen 08:00 - 08:30 

Lørdag: I hallen 17:30 - 18:30  

Søndag: I hallen 08:00 - 08:30 

Innveiing Fredag: Quality S.borg 18:30 - 19:30 

 Lørdag: I hallen 08:30 - 09:00  

Lørdag: I hallen 18:30 - 19:30 

Søndag: I hallen 08:30 - 09:00 

Stevnestart 
begge dager 

09:30 09.30 

Antatt slutt 16:00 16:00 

 
 
  

https://www.google.no/maps/place/Lislebyhallen/@59.2314032,10.964503,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4644030f9bfc8b9f:0x968c98c779c5b7b0!8m2!3d59.2314032!4d10.9666917?hl=no
mailto:fredrikstadjudo@outlook.com
mailto:%20q.sarpsborg@choice.no
mailto:%20q.sarpsborg@choice.no
https://www.google.com/maps/place/Tomteveien+21,+1618+Fredrikstad/@59.2343189,10.9875003,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464403745e4ee1db:0x195823b314f3cfdc!8m2!3d59.2343189!4d10.989689
mailto:fredrikstadjudo@outlook.com


   

 
 

Informasjon 
 
 

Klasse Født Vektklasser  Kamptid 

U18 2004 - 2006 D: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 
M: -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg 

4 min 

U21 2001 - 2003 M: -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg 

D: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 

4 min 

Senior 2000 eller 
tidligere 

D: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg, åpen (-63 kg) & åpen 
M: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg, åpen klasse (-73 kg) & åpen 

4 min 

Para - Åpen 3 min 

   
   

Kongepokalklasser:  

Sr. Damer: Åpen -63 kg. 
Sr. Menn: Åpen -73 kg.  

 

Vekt- og aldersklasser 

Utøvere kan det året de fyller 14 år delta i U18, forutsatt at de har min. grønt helbelte (3. kyu). U18 
utøvere kan også delta i U21 og Senior. 

U21 utøvere kan også delta i Senior. 

 

For at en vektklasse skal få offisiell status, må vektklassen ha minst tre deltakere fra minst to forskjellige 
klubber.  

 

Det er ikke anledning til å slå sammen to vektklasser med offisiell status i et NM. Deltakere i vektklasser 
uten offisiell status har anledning til å bytte vektklasse. Deltagere som på denne måten går opp en eller 
flere vektklasser trenger ikke tilfredsstille minimumsvekten i den nye vektklassen. 

 

Det er kun lov å veie seg inn en gang under offisiell innveiing (Stevnereglementet § 11). Utøvere som 
deltar i flere aldersklasser, trenger kun å veie inn en gang. 

 

Ferdighetskrav: 

Minimum gult helbelte (5.kyu). 
 

Kampbekledning: 

U21 og Senior skal bruke blå/hvit drakt. U18 skal bruke blå/hvit drakt, eller eget belte + kampbelte. 

 
 

  



   

 
 

 

Statsborgerskap/medlemskap:  
For å delta i norgesmesterskap må man være norsk statsborger eller ha vært fast bosatt i Norge i minst 
ett år forut for stevnedato, samt være medlem av en norsk judoklubb. Utenlandske statsborgere som i 
lengre perioder før stevnedato har hatt fast opphold i utlandet bør avklare med NJF om de er kvalifisert til 
å delta i god tid før påmeldingsfristen (Stevnereglementet § 7-7). Dersom det kan være tvil om en 
utenlandsk statsborger oppfyller krav til botid eller medlemskap i norsk judoklubb skal søknad om 
deltakelse med dokumentasjon sendes NJF før påmeldingsfristens utløp. 

 
 

Påmelding: 
Meld deg på NM ved å trykke på denne linken: NM 2021 - Smoothcomp. 
Tekniske spørsmål rettes til Stevneleder. 

 
Frist for etteranmelding: 
06.11.21 
 
Avlysingsfrist: 
06.11.21. Ev. avlysing meldes til alle påmeldte klubber så fort som mulig. 

 
Lisens/forsikring: 
Deltakere som har fylt 13 år eller mer skal ha forsikring til NJF gjennom sin klubb. Denne forsikringen er 
obligatorisk for alle deltagere fra norske judoklubber. Påmeldte deltagere kontrolleres for forsikring før 
stevnet og treningssamling, men forsikringen er hver enkelt utøver sitt ansvar (Stevnereglementet § 13). 
 
For utenlandske utøvere som ikke er medlem av den norske Folketrygden og følgelig ikke har norsk 
personnummer/Foreign athletes: 
 
Insurance/liability: Neither the organisers of the event, nor the Norwegian Judo Federation (nor any of its 
officials or members) will be liable or responsible for any personal injury or for any loss or damage to your 
property arising out of your participation and travelling in connection with this event(s). The Norwegian 
Judo Federation declines all responsibility. All athletes must have adequate insurance coverage which 

includes all medical expenses and repatriation. It is mandatory to sign the NJF Athlete's Declaration in 
order to participate. 
  
Dopingbestemmelser: 
Utøveren er underlagt gjeldende nasjonale og internasjonale dopingbestemmelser. Utøveren er forpliktet 
til å gjøre seg kjent med disse bestemmelsene og til ikke å foreta handlinger eller opptre på en måte som 
innebærer brudd på nevnte bestemmelser. 
 
Anti-doping regulations for foreign athletes: The athlete is subject to prevailing national and international 
doping rules. The athlete must be familiar with these rules, and shall not take actions or act in any ways 
that represent a violation of such rules. 
  
Innveiing: 
Alle deltagere skal kunne identifisere seg med gyldig legitimasjon (navn, bilde og fødselsdato). 
*Kun én innveiing er tillatt under offisiell innveiing (Stevnereglementet § 11). 
 
 
 
 
 
 
 

https://smoothcomp.com/en/event/5599
mailto:fredrikstadjudo@outlook.com
http://www.judo.no/klubbinfo/forsikring/egenerklaering-for-utovere-uten-forsikring/


   

 
 

 
Paraklasse: 
Ved to eller flere utøvere med funksjonsnedsettelse, arrangeres det egen parajudoklasse. Ved kun én 
påmelding kan klassen avlyses, men NJF/teknisk arrangør vil gjøre sitt ytterste for å gjennomføre kamper. 
Ved påmelding i paraklasse, send epost direkte til arrangør.  

 
Dispensasjoner: 
Klubber eller regioner kan søke om dispensasjon fra Stevnereglementet med hensyn til påmelding og 
deltakelse på stevner. Søknad sendes senest innen påmeldingsfristens utløp til NJF v/SK på e-post: 
stevnekomiteen@judo.no (Stevnereglement § 1-4). 

 
Kampsystem: 
2 deltakere: Best av tre kamper (uoffisiell klasse). 
3-5 deltakere: Pool system med en pulje. Alle går mot alle i én pulje   
6-8 deltakere: Pool system med to puljer 
9+deltakere: Cup-system med full rekvalifisering 

 
Hvis to utøvere står likt etter ordinær tid, avgjøres kampen med Golden Score. 
 
Premiering: 
Inntil 5 deltagere i klassen: Gull, sølv og bronse. Flere enn 5 deltagere: Gull, sølv og to bronsemedaljer. 
Utøvere skal ved premieutdeling være iført hvit judogi (Stevnereglementet §18-12). Det konkurreres om 
H.M. Kongens pokal. I år settes kongepokalene opp i Åpen klasse – 63 kg for damer og Åpen klasse – 73 
kg for herrer. Merk at kravene til deltakelse må oppfylles for å dele ut kongepokalene. (Stevnereglement § 
19) 
 
Dommere: 
Dommere til NC tas ut av NJF. Dommermøte avholdes fredag 20:00.  

 
Samtykke: 
Ved deltakelse i stevnet samtykker utøver/foresatte i at det kan bli tatt bilder og video av vedkommende 
kamper som blir overført live eller publiseres etter stevnets avslutning. 
 
Diverse: 
Førstehjelpspersonell vil være til stede i hallen. 
Sjekk ut SAS idrettsreiser for billige og fleksible flybilletter! 
Det vil være mulig å kjøpe mat/drikke i kiosk under stevnet. 

  

https://www.sas.no/fly-med-oss/sportsbillett/

