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Regler for tildeling av H.M. Kongens pokal 
 
H.M. Kongens pokal (heretter kalt kongepokal) deles hvert år ut til utøvere i idretter organisert i 
særforbund som er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 
På vegne av H.M. Kongen er det idrettsstyret som tildeler kongepokal etter søknad fra 
særforbundene.  
 

1. NIFs overordnende regler for tildeling av kongepokal 
 
1.1. Hovedregel 
Kongepokalen kan deles ut i Norgesmesterskap for seniorklassen i idretter som er organisert i et 
særforbund underlagt NIF. Idretten må være godkjent av idrettsstyret, ha et selvstendig 
utøvergrunnlag og ha et eget nasjonalt konkurransetilbud med eget regelverk. Idretten må ha minst 
1.500 aktive utøvere (samlet antall for menn, kvinner og parautøvere), og 20 medlemsklubber. Det er 
antall aktive utøvere og antall medlemsklubber det foregående året som avgjør om idretten 
kvalifiserer for tildeling av kongepokal. Særforbundet er selv ansvarlig for at disse kravene 
overholdes.  
 
Kongepokalen skal være den høyeste rangerte premien under Norgesmesterskapet, og 
Norgesmesterskapet skal ha et høyt prestasjonsnivå.  
 
 
1.2. Særforbund med én idrett 
Særforbund kan i løpet av et kalenderår dele ut én kongepokal i Norgesmesterskap til beste 
utøver/lag i kvinneklassen og én kongepokal til beste utøver/lag i herreklassen, eller én pokal i de 
idretter der kvinner og menn konkurrerer i samme klasse (miksklasse). Særforbund som arrangerer 
Norgesmesterskap i en idrett med både kvinne- og herreklasse, kan derfor søke NIF om to 
kongepokaler hvert år. 
 
1.3. Særforbund med flere idretter 
Særforbund som i løpet av et kalenderår organiserer Norgesmesterskap i flere idretter, kan søke NIF 
om å få dele ut kongepokal i flere idretter. I hver idrett er det mulig å dele ut kongepokal til beste 
utøver/lag i kvinneklassen og beste utøver/lag i herreklassen, eller én pokal i de idretter der kvinner 
og menn konkurrerer i samme klasse (miksklasse). 
 
Særforbund som organiserer flere idretter, kan dele ut kongepokal ved et Norgesmesterskap dersom 
idrettene organisert i særforbundet skiller seg fra hverandre på minst tre av følgende fire punkter: 

• Konkurranseform 

• Konkurranseregler 

• Arena/anleggsbruk 

• Utstyr 
Idrettene må i tillegg oppfylle kravene for tildeling under punkt 1.1 i disse reglene. 
 
1.4. Paraidrett 
Særforbund er selv ansvarlig for å inkludere paraidrett (idrett for mennesker med 
funksjonsnedsettelse) i utdeling av kongepokal i det enkelte særforbund. Særforbundet skal 
utarbeide egne retningslinjer for kongepokal (se punkt 2.1) Disse retningslinjene må inneholde 
informasjon om hvordan paraidrett er inkludert og organisert i særforbundet, og om det er aktuelt å 
inkludere paraidrett i utdeling av kongepokal. For øvrig gjelder de samme retningslinjene i pkt 2 
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«Særforbundenes ansvar», for tildeling av kongepokal til parautøvere som for funksjonsfriske 
utøvere. 
 
1.5. Dispensasjon fra reglene 
Særforbund med idrett(er) som ikke tilfredsstiller kriteriene, kan søke NIF om dispensasjon fra 
reglene. (F.eks lang tradisjon for utdeling av kongepokal, utøverprestasjoner på et høyt internasjonalt 
nivå innen en idrett med få hjemlige utøvere o.l.)  
 

2. Særforbundets ansvar 
 
Særforbundet er ansvarlig for at NIFs overordnede regler for tildeling av kongepokal følges. For å 
kunne dele ut kongepokal må særforbundet sørge for følgende:  

• Kongepokal kan kun deles ut i et Norgesmesterskap for senior til den beste utøveren/laget i 
idretten.  

• Norgesmesterskapet skal ha minimum 15 individuelle utøvere eller minimum åtte lag 
(kvinne-, herre- og miksklasse regnes hver for seg). 

• Norgesmesterskapet skal arrangeres på et tidspunkt og på en lokasjon som gjør at de beste 
utøverne i idretten har mulighet til å delta. 

• Kongepokalen skal være den høyeste rangerte premien i Norgesmesterskapet. 

• Norgesmesterskapet skal ha et høyt prestasjonsnivå. 

• Særforbundet skal ha egne retningslinjer for utdeling av kongepokal (se punkt 2.1), og skal 
hensynta paraidretten. 

• Utenlandske utøvere som deltar i et Norgesmesterskap kan i utgangspunktet ikke vinne 
kongepokal, med mindre annet er besluttet av særforbundet. Dette gjelder ikke utøvere i 
lagidretter. 

 
2.1. Særforbundets egne retningslinjer for utdeling av kongepokal 
Særforbund som ønsker å dele ut kongepokal i et Norgesmesterskap, må ha egne retningslinjer for 
dette. Retningslinjene skal være tydelig utformet slik at det hvert år er mulig å utpeke én vinner (for 
kvinne-, herre- og/eller miksklassen). Tildeling av kongepokal gjelder kun for de idretter som 
oppfyller ‘NIFs overordnede regler for tildeling av kongepokal’ (punkt 1). 
 
Retningslinjene skal inneholde følgende informasjon: 

• Særforbund med flere idretter må tydelig beskrive hvordan idrettene skiller seg fra 
hverandre (punkt 1.3).  

• Retningslinjene skal inneholde informasjon om hvordan paraidrett er/ikke er integrert i 
tildelingen av kongepokal. 

• Det må komme tydelig frem om idretten(e) er individuell eller lag. 

• Særforbund med ulike klasser/øvelser i én idrett, kan vurdere om de ønsker å lage en 
rulleringsordning for utdeling av kongepokal. Særforbundet må i slike tilfeller tydelig beskrive 
hvordan rulleringen er organisert mellom ulike klasser/øvelser fra år til år.  

• Dersom særforbundet har en egen komité for utdeling av kongepokal, skal dette informeres 
om i retningslinjene. 
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3. Rutiner for tildeling og økonomi 
 
3.1. Søknad og rapportering 
NIF er ansvarlig for å sende ut søknadsdokumenter til alle særforbund innen utgangen av oktober 
hvert år. Særforbundene må fylle ut søknadsdokumentene og returnere til NIF innen 1. desember.  
 
Særforbundene skal i tillegg rapportere til NIF om hvor mange kongepokaler som er utdelt og hvilke 
utøvere som har vunnet kongepokaler for inneværende år. Rapportskjema sendes særforbundene 
sammen med søknadsskjema, og skal returneres til NIF innen 1. desember. 
 
Det er NIFs administrasjon, på vegne av idrettsstyret, som vurderer søknadene og tildeler 
kongepokal(er) til særforbundene. Særforbundene skal motta tilbakemelding på søknaden innen 
utgangen av januar i tildelingsåret. 
 
NIF er ansvarlig for å bestille riktig antall kongepokaler til hvert særforbund og vil distribuere disse i 
dialog med særforbundet. Det er ikke mulig å overføre en kongepokal til neste år/sesong. 
Kongepokaler som ikke deles ut i tiledelingsåret skal leveres tilbake til NIF.  
 
Særforbund som organiserer Norgesmesterskap for lagidretter (to eller flere utøvere), vil på lik linje 
med individuelle idretter kunne utdele én kongepokal til beste kvinnelag og én kongepokal til beste 
herrelag. Dersom særforbundet ønsker utdeling av kongepokaler utover dette (eks. mindre 
kongepokaler til hver enkelt utøver på vinnerlaget) må dette avklares med NIF. Ved en eventuell 
godkjenning av flere/andre kongepokaler vil særforbundet selv være ansvarlig for å bestille og betale 
for slike kongepokaler. 
 
3.2. Konsekvenser ved regelbrudd 
Dersom et særforbund bryter med reglene for utdeling vil NIF kunne beslutte at tildeling av 
kongepokal for neste år, ikke vil finne sted i den aktuelle idretten.  
 
3.3. Økonomi 
For årene 2023 og 2024 er ordningen at kostnadene for kongepokal dekkes 50 % av NIF og 50% av 
særforbundene.  
 


