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Vektklasser, hvorfor?

- Vektklasser er til for å ha "even playing ground".

- Vektregulering er bevist manipulasjon av vekt for å treffe en bestemt     
vektklasse.

- Flere går ned i vekt til en vektklasse enn ikke?

- Konkurrere i en lavere klasse gjøres av ulike grunner, men er sett på 
som et konkurranse fortrinn.

3



Metoder

• Forekomst: 60-90 % av vektklasseutøvere går 
ned i vekt før konkurranser.

• Normalt å redusere inntaket av mat og drikke, 
samt øke treningsaktivitet. Hoppe over 
måltider eller spise mindre ved måltider. I 
tillegg til å bruke badstue eller svettedrakt.

• Utøvere som har liten kunnskap om kosthold 
og ernæring er mer tilbøyelige for å drive med 
ekstreme metoder for vektkutting. Noen 
studier viser også at utøvere som har lang 
fartstid også bruker mer ekstreme metoder.

4



”Vektregulering blant landslagsutøvere i vektklasseidretter i Norge”. 
Ina Garthe, 2005
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Metode

Akutt

Aktiv eller passiv dehydrering

Lavt energiinntak eller faste

Økt energiforbruk

Varighet 12-96 timer

Baseres på tap av væske

Langsom

Redusert energiinntak

Økt energiforbruk

0,5-1 kg vektreduksjon pr. Uke

Varighet > 1 uke
Baseres på tap av fettvev
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Bivirkninger av å gå ned i vekt før kamp
- Reduserer korttidshukommelsen
- Dårligere aerob og anaerob 
utholdenhet
- Mindre kraft
- Reduserer konsentrasjon og troen på 
seg selv.
- Øker sinne, utmattelse, depresjon og 
isolasjon
- Kvalme, dårligere fornøyelse, svimmel, 
slapp
- Dårligere restitusjon

- Gjentatte vektnedganger øker 
sjansen for spiseforstyrrelser

- Lavere hvileforbrenning
- Dårligere hormonstatus
- Dårligere benhelse
- Høyere risiko for sykdom og skader
- Redusere muskelmasse

7



Norske LL-utøvere rapporterer selv

50 % mener det gikk utover 
prestasjonen

- Dårligere utholdenhet

- Mindre kamplyst

- Redusert styrke

- Dårligere humør 
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Relative Energy Deficiency in Sports RED-S

Tilstand når idrettsutøvere over tid ikke får nok energi i forhold til 
behovet. Slik at det ikke er nok energi til å holde kroppens funksjoner i 
gang.

Gjelder begge kjønn

Vektklasseidretter er særlig i risikosonen.

Hormonmangel --> Redusert benmasse

Er du eller andre i faresonen?
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Kostholdspyramide

Nok mat og væske
Måltidsrytme
Variasjon

Rutiner for mat før, under 
og etter trening
Rutiner for konkurranse
Fordeling av næringsstoffer

Kosttilskudd
Vektregulering
Timing av måltider, 
individualiserte kostplaner
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Hva bør vurderes før vektreduskjon?

- Alder

- Erfaring/treningsalder, målsetting

- medisinsk historie

- kosthold nå, vekt, kroppssammensetning

- muligheten for oppfølging/avtale med utøver, 

- hva er tiden mellom innveiing og kamp

- hvilken effekt vil det ha på miljøet i klubben?
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Spiseforstyrrelser i kampsport

Vi må tro på at det skjer, og være interessert i utøverens helse

Idrett kan ha noen likhetstrekk med spiseforstyrrelser, det heter at de 
er «søskenkulturer».

I idretter der lav fettprosent eller kroppsvekt er sentralt finner vi flere 
med forstyrret spiseatferd sammenliknet med idretter hvor vekt og 
tynnhet er mindre sentralt.

Slutter tidligere i idretten
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Hva kan vi gjøre

Helse før prestasjon

- Utøvere under 18 år skal konkurrere i sin "naturlige" vektklasse.

- Utøvere over 18, hvor det vurderes at utøver vil ha en prestasjons 
økning av vektregulering bør gjøre dette gradvis og utenom sesong.

- Øke kunnskap blant utøvere og støtteapparat om kosthold, ernæring, 
trening og helse.

- Helseattest

- Hvordan vi snakker til hverandre om kropp

- Se alle, ha øyne og øre åpne for hvordan utøverne har det.
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Regler for innveiing

NKBF, innveiing første stevnedag, 
evt. 3. kampdag for ringsport
Utøvere må veie innen vektklassen 
i løpet av innveiingen.

WAKO, innveiing første stevnedag 
og daglig «weight-in» gjennom 
stevne. Hvis første innveiing ikke 
går - ny sjans en time/45 min. 
etter.
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Regler i andre land og idretter 

Endring av reglement gjort i andre vektklasse idretter

- Kort tid mellom innveiing og kamp

- Daglige innveiinger

- Kontrollsjekk av vekt i løpet av kampdagen

- Kun en innveiing er mulig

- Test av dehydrering

- Ikke mulig å gå ned i vektklasse i løpet av sesong
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