
 
Informasjon til utøvere som skal klassifiseres 
 
Klassifisering er en måte å strukturere konkurranseidrett for utøvere med funksjonshemning. 
Som i bryting, boksing og vektløfting hvor utøverne kategoriseres basert på vekt, blir utøvere 
med funksjonshemning kategorisert på bakgrunn av grad av funksjonshemning i forhold til 
den enkelte idrett. Hver idrett har egne klassifiseringsregler hvor de viktigste funksjonene 
som påvirker prestasjon er identifisert. Krav til minste funksjonshemning varierer fra idrett 
til idrett, og man kan tilfredsstille kravene i en idrett, men ikke i en annen.  
 
Klassifisering gjøres av godkjente klassifisører og har to hovedhensikter: 

1. Vurdere om utøveren tilfredsstiller krav til minste funksjonshemning. 
2. Vurdere hvilken klasse utøveren eventuelt skal konkurrere i. 

 
Prosedyre for klassifisering varierer fra idrett til idrett, men inkluderer vanligvis fysisk og 
teknisk vurdering, samt observasjon av utøver i konkurranse eller trening. 
 
Klassifisering i Norge baserer seg på internasjonale regler, men en klassifisering gjort av 
norske klassifisører er kun gyldig i Norge. Skal man konkurrere internasjonalt, kreves en 
internasjonal klassifisering. 
 
Ting å huske for deg som skal klassifiseres: 

 Møt opp til klassifisering i treningsklær, og med det utstyret du vanligvis brukes 
under konkurranse. Klassifisering kan kreve at du utfører idrettslig aktivitet, og kan 
resultere i at du blir sliten. 

 Om mulig bør du ta med deg legeattest som bekrefter diagnose. 

 For at klassifiseringen skal bli så riktig som mulig, er det viktig at den gjennomføres i 
tråd med klassifiseringsreglene, og at du samarbeider med klassifisørene. 

 Dersom klassifisørene mener at du ikke presterer så godt du kan, eller uriktig 
fremstiller din funksjon, kan dette føre til at du ikke får gjennomføre klassifiseringen. 
Dette gjelder også dersom det ikke er samsvar mellom det du presterer under 
klassifisering og det du presterer i konkurranse. 

 Dersom klassifisørene mener det er nødvendig vil du bli filmet under klassifiseringen. 
Film/bilder vil kun bli benyttet i forbindelse med klassifisering, og i den hensikt å 
bestemme klasse.  

 Du har rett til å ha med deg en ledsager under klassifiseringen. Dette bør være en som 
kjenner hensikten med klassifiseringen, og som kjenner deg og din funksjonshemning 
godt.  

 Du må respektere klassifisørenes funn. Er du uenig i resultatet av klassifiseringen, har 
du rett til å bli vurdert på nytt, men du må da levere en formell protest i henhold til 
gjeldende protestregler i den aktuelle idretten. Sjekk med ditt særforbund hva som 
gjelder. 

 
Særforbundet vil oppbevare opplysninger relatert til klassifiseringen, inkludert 
klassifiseringsskjema og evt. film/bilder. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt og 
oppbevares forsvarlig. Opplysninger som navn, fødselsår, idrett, klasse og status kan bli 
publisert. 
 

Kostnader 
Kostnadene forbundet med klassifisering kan variere fra idrett til idrett. Sjekk derfor med ditt 
særforbund hva som gjelder. 


