
 
 
 

	
	 	
  
 

 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

Bestemmelser H.M. Kongens Pokal 
 
Utdrag regler vedtatt i Idrettsstyret 15.-16. mars 1996 – pkt2 
For fullstendig vedtak se: https://www.idrettsforbundet.no/tema/utmerkelser-og-priser/kongepokal/  
 

• H. M. Kongens Pokal skal alltid være den høyest rangerende premie i NM. 
 

• Idretten (NIF) vil ikke tillate at H. M. Kongens Pokal deles ut i NM med dårlig kvalitet og 
kvantitet. Det er særforbundenes ansvar å sørge for at dette ikke skjer. 

 
• Det er en forutsetning at NM tilrettelegges slik at de beste utøverne har/får anledning til å delta. 

En må ikke komme i en situasjon der de beste utøverne prioriterer andre stevner/mesterskap 
foran NM. 

 
• Det må delta minst 15 utøvere (kvinner og menn regnes hver for seg) i individuelle øvelser, og 

minst 8 lag av hvert kjønn i lag, for at et NM skal være berettiget til en Kongepokal. (Ved 
vurdering av Kongepokal for handicapidrettsutøvere individuelt må det være minimum 15 
individuelle kandidater til vurdering av hver Kongepokal). 

 
• Kongepokalen kan, der helt spesielle forhold krever det, tildeles på annen måte enn til beste 

prestasjon under NM. (For eksempel beste prestasjon sett under ett det respektive år). I så fall 
må NIF godkjenne dette. 

 
 
H.M. Kongens Pokal - NGTFs regler 
I henhold til regler vedtatt i Idrettsstyret 15.-16. mars 1996 pkt. 3 skal særforbund ha egne regler for 
utdeling av H.M. Kongens Pokal. 
 
1. Norgesmester er den som får høyeste poengsum sammenlagt. Dersom flere enn en får høyeste 

poengsum, blir alle Norgesmestere og gis mesterskapets tegn. 
 
2. Kongepokalen deles kun ut til individuelle utøvere innenfor de tre olympiske grenene; turn kvinner, 

turn menn og rytmisk sportsgymnastikk. 
 
3. Turn menn får pokalen hvert år, mens turn kvinner og RG alternerer; turn kvinner i like år og RG i 

ulike år. 
 
4. Kongepokalen deles ut i Norgesmester senior. Dersom flere enn en får høyeste poengsum (flere 

Norgesmestere), skal Kongepokalen tildeles den som: 
 

a. har høyeste poengsum i sine 3 beste øvelser. 
 

Hvis det fremdeles står likt, til den som; 
 
b. har høyeste poengsum etter sine 2 øvelser. 

 
5. NGTFs pokal deles ut til Norgesmestere som ikke får Kongepokal. 
 

 


