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1. INNLEDNING 

 
Dommerutvalget i Norges Fri-idrettsforbund (FDU) er forbundets høyeste myndighet ved 
autorisasjon og kontroll av dommere og startere, og er bl.a. ansvarlig for å utarbeide kursplaner 
og fastsette pensum for dommer- og starterutdanningen. FDU har også ansvar for at det 
foreligger hensiktsmessig materiell til bruk ved kurs for slik utdanning. 
 
Det er kretsenes dommerutvalg (KDU) som er ansvarlig for grunnutdanningen av dommere og 
startere, nemlig å arrangere kurs for- og autorisere kretsdommere og kretsstartere. Til hjelp ved 
utdanning av kretsstartere har det lenge vært tilgjengelig på forbundskontoret et kurshefte samt et 
sett plansjer til hjelp for starterinstruktører. Ansvarlig for dette materiellet har vært Haakon 
Løbach, Kjell Steen, Astri Herzeth og Gjermund Johre. Sistnevnte har nå hovedansvaret gjennom 
sitt verv i FDU.  
 
Kursmateriellet er grundig gjennomgått og oppdatert i år 2000, 2010 og nå igjen i 2014. De 
senere årene har det kommet en del meget viktige endringer i regelverket omkring starting. Dette 
gjelder særlig bestemmelser om starterens myndighet, bestemmelsene om tyvstart og 
diskvalifikasjon og bestemmelser om utøveres upassende/usportslig opptreden ved starten. I 
tillegg er det tatt inn i regelverket en del utfyllende bestemmelser som har betydning for 
startoverdommerens ansvars- og myndighetsområde. Også bruken av de forskjellige kortene ved 
start er spesifisert. Alle disse endringene har medført behov for en ny grundig oppdatering av 
kursheftet. 
 
Kursheftet tar sikte på å gi en fullstendig gjennomgang og tolkning av det regelverket starterne 
har å forholde seg til. I tillegg diskuteres en del problemsituasjoner som erfaringsmessig oppstår i 
praksis, og det gis konkrete anbefalinger om hvorledes dømming bør skje i disse situasjonene. 
Tekstdelen er med henvisninger knyttet direkte til et sett plansjer med stikkord og illustrasjoner til 
hjelp for instruktøren ved gjennomføring av starterkurs.  
 
Dette heftet bygger på de bestemmelser som gjelder pr. 01.01.10. i henhold til IAAF’s (det 
internasjonale friidrettsforbundet) Håndbok for 2010, samt nærmere presiseringer inntatt i ”The 
Referee”. Bøkene er tilgjengelig på IAAF’s nettsider www.iaaf.org. NFIF har laget ny Håndbok for 
2010. Tekstdelen og plansjene av starterkurset er tilgjengelig på forbundets nettsider. 
 
Ansvarlige i FDU for utformingen av starterkursheftet er nå Gjermund Johre. Vi mottar gjerne 
kommentarer til heftet og anmoder om at disse sendes til gj@johre.com. Det er FDU’s håp at 
dette starterkursheftet skal bidra til   

 å lette arbeidet ved utdanning av startere 

 å gjøre det lettere for autoriserte startere å fungere 

 at regelverket for starting blir tolket likt av alle startere 

 at gjennomføring av startprosedyren skal skje mest mulig likt over hele landet 
 
 
Oslo, februar 2014. 
DOMMERUTVALGET I NORGES FRI-IDRETTSFORBUND 
 
 
 
 
 

http://www.iaaf.org/
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2. AUTORISASJON AV STARTERE 

 
Innen NFIF er det to kategorier av startere, nemlig kretsstartere og forbundsstartere. KDU har 
som allerede nevnt, selv fullt ansvar for utdanning og autorisasjon av kretsstartere. 
Forbundsstartere autoriseres av FDU i forbindelse med etablering og fornyelse av 
forbundsstarterteam, se nedenfor.  
 

2.1. KRETSSTARTERE 

 
KDU er ansvarlig for avvikling av kurs med prøver for kretsstarteraspiranter.  
 

2.1.1. KURSMATERIELL 

 NFIF’s Håndbok 

 NFIF’s starterkurshefte som er tilgjengelig på kretskontoret 
 

2.1.2. TEORI 

Kurset skal inneholde ca. 8 skoletimers klasseromsinstruksjon inkl. teoriprøve med gjennomgang, 
med en erfaren starter som instruktør (fortrinnsvis forbundsstarter fra et starterteam) og med 
følgende temaer: 

 Håndbokens startregler 

 Praktisering av startreglene 

 Starterens plassering ved forskjellige distanser 

 Startordnerens oppgaver 
Kurset avsluttes med en teoriprøve som gjerne kan avholdes etter praksisdelen.  
 

2.1.3. PRAKSIS 

Starteraspirantene skal ha ca. 6 skoletimers trening med aktive utøvere på banen, med 
instruktøren som veileder, fordelt på følgende startsteder: 

    100 m 

    200 m 

    400 m 

    800 m 

 1.500 m 
 

2.1.4. PRAKTISK PRØVE 

Starteraspiranten skal fungere som starter på et stevne under oppsyn av en erfaren starter 
oppnevnt av KDU og med denne som sensor. Sensoren skal benytte ”Kontrollskjema ved 
autorisasjon av startere”.  

2.1.5. AUTORISASJON 

Teoriprøven og kontrollskjemaet samt anbefalinger fra instruktør/sensor vurderes av KDU som 
foretar den endelige autorisasjon og skriver ut autorisasjonsbevis.  
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Kretsstartere kan fungere som startere ved alle andre stevner enn der det er bestemt at det skal 
benyttes forbundsstarterteam.  
 
KDU er ansvarlig for å holde oversikt over sine kretsstartere. 

2.2. FORBUNDSSTARTERE OG  FORBUNDSSTARTERTEAM  

 
I samarbeid med KDU oppretter og vedlikeholder FDU starterteam for alle kretsene. (Om 
ønskelig kan to eller flere kretser gå sammen om et felles team.) Et team skal bestå av minst 3 og 
maksimum 5 forbundsstartere. Autorisasjon av nye forbundsstartere skjer som hovedregel bare i 
forbindelse med etablering av forbundsstarterteam og supplering av startere til eksisterende 

team. Autorisasjon som forbundsstarter blir ikke fornyet for startere som trer ut av et starterteam. 

Disse starterne får selvsagt om ønsket automatisk tilbake sin autorisasjon som kretsstartere og 
kan fungere som startere på alle stevner der det ikke kreves bruk av starterteam. 

2.2.1. BRUK AV FORBUNDSSTARTERTEAM 

Det er besluttet at det skal benyttes forbundsstarterteam ved følgende kategorier av stevner på 
bane: 
 

 Landskamper 

 Norske mesterskap 

 Internasjonale stevner 

 Nasjonale elitestevner 

 Landsdelsmesterskap 
 
FDU kan gi dispensasjon fra kravet om bruk av fullt forbundsstarterteam. 

2.2.2. STARTERKONFERANSER 

Forbundsstarterteam etableres ved at startere nominert av kretsene, etter avtale deltar i en 
starterkonferanse arrangert av FDU for en eller flere kretser. Kandidatene må være erfarne 
startere som har vist interesse for og dyktighet ved utførelse av starteroppdrag, og som er innstilt 
på å engasjere seg videre i startergjerningen.  
 
Programmet for konferansene er: 
 

1. En teoretisk del med utveksling av erfaringer som tar for seg følgende emner:  

 Håndbokens regler for starten  

 Praktisering av håndbokens regler  

 Gjennomføring av startprosedyren 
 

2. En praktisk del der kandidatene starter under et stevne med videoopptak.  

 Under stevnet foretas vurdering og veiledning  
 
Etter stevnet foretas kritisk gjennomgang av videoopptaket med diskusjon  
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2.2.3. AUTORISASJON 

Etter starterkonferansen vurderer FDU om starterne og starterteamene er kvalifisert og utsteder 
autorisasjonsbevis. Det er fastsatt følgende kriterier for autorisasjon av forbundsstartere og 
forbundsstarterteam: 
 

1. En forbundsstarter skal ha god forståelse for alle sider ved starterfunksjonen og skal 

kunne løse oppgavene like godt for aldersbestemte klasser som for elitenivå. 

 

2. Han/hun skal kjenne og kunne praktisere alle regler i Håndboken som har betydning for 

dømming/opptreden på startstedet, samt for gjennomføring av startprosedyren. 

 

3. Et forbundsstarterteam skal på fullt ut tilfredsstillende og forsvarlig måte kunne starte alle 

typer sprintheat med inntil 8 løpebaner under stevner, der det kreves bruk av starterteam. 

Et heat med tyvstart eller tvilsom start skal ikke under noen omstendighet få fortsette 

løpet. Det er sprintstarten som er den store utfordringen for starterne, og hvis denne 

beherskes, antas det at de øvrige distanser ikke byr på problemer. All deltakerne i teamet 

skal kunne påta seg oppgaven som hovedstarter på en hvilken som helst distanse. 

Oppgaven som hovedstarter skal rotere blant deltakerne i teamet under stevnet. 

 

4. Aldersgrenser: 

 Det er fastsatt en øvre aldersgrense på 55 år for første gangs autorisasjon som 

forbundsstarter.  

 Det erkjennes at det kan innebære en betydelig belastning å fungere som starter 

under den type stevner der det kreves bruk av forbundsstarterteam. Det er derfor satt 

en øvre aldersgrense for funksjon som forbundsstarter på 65 år.  

 

5. For å opprettholde sine ferdigheter, må en forbundsstarter ha et visst aktivitetsnivå som 

starter. Det er fastsatt at minimum starterpraksis skal være 5 starterdager pr. år. Denne 

starterpraksis trenger ikke nødvendigvis å skje sammen med teamet, men det er ønskelig 

at teamet samles så ofte som mulig. FDU innhenter etter behov årlig rapport om 

forbundsstarternes aktivitet. 

Det utstedes autorisasjonsbevis til nye forbundsstarterne som fra før har forbundsdommerkort. 
Nye forbundsstartere som ikke er forbundsdommer, får tildelt forbundsstarterkort. 
 
I samarbeid med KDU holder FDU oversikt over deltakere i starterteamene. 
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3. STARTEREN 

3.1. STARTERENS BETYDNING FOR EN VELLYKKET GJENNOMFØRING 
AV ET STEVNE  
(Slide 1)   

 
Det internasjonale konkurransereglementet inneholder et relativt begrenset omfang av regler som 
gjelder for selve starten. Desto viktigere er det at starterne har fullstendig kjennskap til det 
regelverket som finnes og at de kan dette på fingrene. Andre dommere kan slå etter i Håndboken 
dersom det er noe de er usikre på. Dette er oftest ikke mulig for en starter. Han må reagere 
umiddelbart og straks ta sin beslutning om hvordan han skal dømme i en situasjon som oppstår. 
Det er derfor meget nyttig å ha gjennomtenkt på forhånd forskjellige problemsituasjoner som kan 
oppstå i praksis og ha vurdert hvordan dømmingen bør skje. 
 
Starteren dekker en dommerfunksjon på linje med alle andre dommere som er nødvendig for å 
gjennomføre et stevne. Slikt sett er det neppe grunn til å overdrive starterens betydning. Det er 
likevel en del forhold som gjør starterens posisjon under stevnet spesiell. 
 
Løpsøvelsene er vanligvis en meget viktig del av stevnene og er ofte gjenstand for stor interesse 
fra tilskuernes side. Spesielt ved sprintløp kan starten være meget avgjørende for utfallet av hele 
konkurransen. Deltakerne er selvsagt meget bevisst denne betydningen av en god start, noe som 
ofte setter deres nerver under press. Dette medfører at situasjonen på startstedet kan være full 
av spenning og elektrisitet. Det er da viktig at starteren ikke lar seg rive med av denne 
stemningen, men bidrar til å dempe spenningen. For å beholde roen under slike forhold stilles 
det, spesielt under viktige stevner, store krav til starterens mentale styrke og utholdenhet. 
 
Også det regelverket som starteren har å forholde seg til, setter denne dommerfunksjonen i noe 
av en særstilling. Det er et kjennetegn ved friidrett at man i størst mulig utstrekning tilstreber høy 
presisjon og objektivitet ved måling av alle resultater og prestasjoner. For starteren gjelder 
imidlertid at han i løpet av kort tid må foreta en rekke skjønnsmessige vurderinger. Som vi senere 
skal komme tilbake til, gjelder dette spørsmål om utøverne retter seg etter starterens 
kommandoer på en korrekt måte, eller det kan være å ta standpunkt til om utenforliggende 
forhold influerer på gjennomføringen av startprosedyren. Starteren har ikke hjelp av stoppeklokke 
eller målebånd når disse avgjørelsene skal tas. Tidligere hadde vi en bestemmelse om at 
starterens avgjørelse var endelig for alle spørsmål i forbindelse med starten av et løp. Med 
virkning fra og med år 2002 gjelder ikke dette lenger. Det betyr at starterens avgjørelser på 
samme måte som alle andre dommerbeslutninger, nå kan overprøves. Dette kan legge et 
ytterligere press på starteren, og det er meget viktig at han kan forsvare alle sine avgjørelser. Feil 
eller tvilsomme vurderinger kan lede til protester som kan få store følger for gjennomføringen av 
stevnet. Starteren kan rett og slett ikke tillate seg å foreta en avgjørelse som det senere kan 
stilles spørsmål ved.  
 
De forhold som er nevnt ovenfor, medfører at neppe noen annen enkeltdommer på banen kan 
komme slik i fokus på et stevne som nettopp starteren. Spesielt under starten av et viktig 
sprintløp, kan han trygt regne med å ha mange kritiske blikk rettet mot seg.  Under slike 
omstendigheter er det neppe noen annen dommer som kan skade inntrykket fra et stevne på 
samme måte som starteren. Erfaring viser at bare en eneste tvilsom avgjørelse fra starterens 
side kan være nok til å gi stevnet et dårlig ettermæle. Slike perspektiv kan kanskje virke 
skremmende, men samtidig utfordrende. Det gjør utvilsomt starting til en av de aller mest 
interessante dommeroppgavene i friidrett.  
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3.2. STARTERENS VIKTIGSTE OPPGAVER  
(Slide 2) 

 
For enhver dommer på et stevne er det viktig å være klar over hvorfor man er der.  
Det aller viktigste for en starter er å sørge for at enhver start som han godkjenner, virkelig er 
korrekt i henhold til regelverket. Hva regelverket krever, vil vi senere komme tilbake til i detalj.  
 
Det vi spesielt tenker på i denne sammenheng er at ingen skal kunne starte for tidlig, dvs. en 
tyvstart må ikke godkjennes.  
 
For at en start skal være korrekt er det imidlertid ikke tilstrekkelig bare å sørge for at tyvstart ikke 
blir godkjent, starten skal også være rettferdig. Med det forstår vi at ingen av deltakerne skal ha 
noen fordel fremfor andre i startøyeblikket, men at alle skal få like muligheter ut fra starten. Hvis 
for eksempel utenforstående begivenheter av noe slag og som er utenfor deltakernes kontroll, gir 
en eller flere av dem en form for handikap i starten, skal heatet kalles tilbake til ny start. Det kan 
også forekomme at en eller flere av deltakerne ved sin opptreden forsøker å skaffe seg en fordel 
fremfor de øvrige i startøyeblikket. Dette skal ikke tillates, og heatet skal kalles tilbake til ny start 
selv om det ikke foreligger tyvstart. Eksempler på slike situasjoner vil bli omtalt senere. 
 
Som for alle andre dommere på arenaen er det viktig for starteren å ha klart for seg at han er 
tilstede og utfører sin gjerning for de aktives skyld. ”Den aktive i sentrum” skal alltid være 
rettesnor for hans opptreden. Den starter som opptrer som om det er de aktive som er tilstede for 
hans skyld, har misforstått sin oppgave. Det skal på ingen måte foreligge noen 
interessemotsetning eller -konflikt mellom starter og utøver. Starterens opptreden overfor de 
aktive skal være preget av hjelpsomhet og støtte, ikke irettesettelse. Det kan være nyttig å være 
oppmerksom på at spesielt overfor de yngre aldersbestemte klassene, har det vist seg at 
starteren kan virke direkte skremmende. Også starteren skal ha som målsetting at resultatene fra 
konkurransen skal bli så gode som mulig. Spesielt ved sprintstarten kan starteren gi viktige bidrag 
til dette. Siden sprintere ofte kan være temperamentsfulle og nervøse før starten, er det viktig 
med en rolig og tillitsvekkende opptreden. Også ved gjennomføringen av selve startprosedyren, 
kan starteren bidra vesentlig til å legge forholdene til rette for en best mulig start. Hvordan dette 
skjer rent konkret, vil vi komme nærmere tilbake til.  
 
 

4. OVERDOMMER FOR START OG STARTKOORDINATOR 

 
Fra 2006 inneholder Håndboken bestemmelser for to relativt nye dommerfunksjoner på 
startstedet, nemlig overdommer for start og startkoordinator. Inntil videre vil neppe oppnevnelse 
av startere/dommere til disse funksjonene bli særlig utbredt. Starterne bør likevel kjenne til at 
disse funksjonene er en del av regelverket. Bestemmelsene vil derfor bli gjennomgått og det blir 
gitt en anbefaling om hvordan de kan praktiseres i Norge. 
 

4.1. OVERDOMMER FOR START  
(Slide 3) 

 
Det ble omtalt ovenfor at med virkning fra 2002 har ikke lenger starteren den uinnskrenkede 
myndighet til å avgjøre ethvert spørsmål i forbindelse med starten, slik han hadde tidligere. Dette 
medfører at utøvere nå kan legge inn protest mot starterens avgjørelser. Slike protester skal ha 
samme behandlingsprosedyre som alle andre protester under et stevne, og på den måten kunne 
ende opp hos stevnets jury. På samme måte som ved andre protester mot gjennomføringen av et 
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stevne, skal også protester som gjelder gjennomføring av starten, i første omgang fremføres 
overfor overdommeren. For at behandlingsprosessen for protester ikke skal ødelegge for videre 
avvikling av løpsøvelsene, vil det ved viktige stevner være hensiktsmessig å ha en egen 
overdommer tilstede på startstedet for å sikre raskest mulig behandling. Generelle bestemmelser 
som gjelder for overdommere, er gitt i regel 125. Det er også i regel 125.2, tredje ledd, gitt en 
bestemmelse som spesielt gjelder for startoverdommeren: 
 
Regel 125.2, fjerde ledd (Slide 5) 
Hvis overdommer med ansvar for starten, ikke er enig i avgjørelser tatt av starterteamet, 
har han myndighet til å avgjøre alle spørsmål i forbindelse med starten. Unntatt er tyvstart 
fastslått av et startkontrollapparat med mindre overdommeren fastslår at informasjon gitt 
av apparatet åpenbart er feilaktig.  
 
Her er det uttrykkelig fastslått at overdommeren for starten, har myndighet til å overprøve 
avgjørelser tatt av starterteamet. Dette medfører at overdommeren kan sette til side de 
skjønnsmessige avgjørelser som er tatt av starterteamet. Hvis en tyvstart er fastslått av et 
startkontrollapparat, kan imidlertid overdommeren sette avgjørelsen til side bare dersom han 
fastslår at informasjonen gitt av apparatet, åpenbart er feilaktig. Nærmere omtale av 
startkontrollapparat vil vi senere komme tilbake til. Det har i praksis vist seg at opplysninger fra 
slike apparater ikke alltid er å stole på, og apparatene må derfor kun anses som et hjelpemiddel.  
 
Av de øvrige bestemmelsene i regel 125 vil vi peke på at særlig reglene 125.4 og 125.5 er viktige 
for startoverdommerens ansvarsområde. (Slide 6 og 7) 
 
(Slide 6) Regel 125.4 pålegger overdommeren ansvaret for på stedet å ta standpunkt til enhver 
protest eller innsigelse mot gjennomføringen av stevnet. Protester i forbindelse med starten er 
spesielt behandlet i regel 146.4 (a), og vi vil komme nærmere tilbake til disse bestemmelsene ved 
behandlingen av de øvrige bestemmelser som gjelder for starten. Hvis en protest blir opprettholdt 
etter behandling og avvisning av overdommeren, vil protesten bli anket til behandling i juryen.  
 
(Slide 7) Regel 125.5 gir overdommeren myndighet til å gi advarsel til eller utelukke fra et stevne, 
enhver utøver som er skyldig i usportslig eller upassende opptreden. Ved advarsel kan det vises 
et helgult kort, og ved utelukkelse (diskvalifikasjon) et helrødt kort. Usportslig og upassende 
opptreden er ansett som alvorlige forseelser. Advarsler og diskvalifikasjoner på slikt grunnlag skal 
derfor, i henhold til regel 125.5 to siste setninger, anmerkes i resultatlisten og rapporteres til 
stevnesekretariatet og til øvrige overdommere. Bestemmelser for upassende opptreden i 
forbindelse med starten er spesielt behandlet i regel 162.5 andre ledd, og vi vil komme nærmere 
tilbake til disse reglene ved behandlingen av de øvrige bestemmelser som gjelder for starten. 
 
Fra 2012 er det fra IAAF føyet til en ”tilleggsforståelse” av usportslig opptreden og dermed for 
bruken av det helgule/helrøde kortet. Dette gjelder ved bedømmelse av små bevegelser rett før 
en start. Vi kommer tilbake til dette med mer utførlig forklaring. 
 
Hittil er overdommer for start her i landet bare vært oppnevnt ved enkelte NM og internasjonale 
stevner. Det er ennå ikke registrert at slik overdommer har funnet grunn til å overprøve 
starterteamenes vurderinger i noen situasjon. Bestemmelsen om at det er mulig å protestere mot 
starterens avgjørelser, er fortsatt relativt ny. Det er mulig at utøvere vil prøve å benytte seg av 
denne adgangen etter hvert som bestemmelsen blir mer kjent.  
Det anbefales at egen overdommer for start blir oppnevnt ved de viktigste stevnene. Vi tenker da 
på internasjonale stevner som er approbert av IAAF, norske mesterskap ute og inne samt 
elitestevner. I andre stevner der det er oppnevnt overdommer for løp, anbefales at denne 
overdommeren er tilstede ved sprintstartene for å ivareta oppgavene til startoverdommeren. Ved 
øvrige mindre viktige stevner er det antatt at det ikke er behov for denne overdommerfunksjonen. 
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4.2. STARTKOORDINATOR, REGEL 129.1 og 129.7  
(Slide 8  og 9) 

 
Samtidig med de nye bestemmelsene om overdommer for start, har det også kommet 
bestemmelse om at det skal oppnevnes en startkoordinator. Man kunne nesten benevnt denne 
posisjonen som sjefsstarter, da oppgavene bl.a. består i å fordele oppgavene mellom starterne 
og overvåke at alle på startstedet inkludert startordnerne, utfører de oppgaver de er satt til. 
Vedkommende skal sjekke at tidtakere, måldommere, banedommere, elektronisk tidtaking og 
vindmålerdommer er klare før han gir beskjed til hovedstarter om at alt er klart for start. Regelen 
sier også at startkoordinatoren skal være bindeledd mellom el. tid og starterne og ta hånd om 
papirene fra startkontrollapparatet (om slikt brukes). 
 
Etter den organisering på startstedet som med hell er praktisert i Norge i mange år, blir de fleste 
av disse oppgavene tatt hånd om av hovedstarteren. Med den knapphet vi har på dommere og 
ikke minst startere, ser vi inntil videre ikke behov for at en startkoordinator blir oppnevnt, 
eventuelt bortsett fra i stevner som er approbert av IAAF. Overdommer for start kan ta hånd om 
papirer fra startkontrollapparatet, og det kan ofte være hensiktsmessig å ha en funksjonær til å 
forestå sambandet med el. tid. De øvrige oppgavene som er tillagt startkoordinator etter 
regelverket, tror vi fortsatt kan tas hånd om på en forsvarlig måte av hovedstarteren. 

5. REGLER  

Som tidligere nevnt er regelverket for starteren og hans medhjelpere, samt om opptreden på 
startstedet, ikke spesielt omfattende. Siden starteren vanligvis ikke kan regne med å ha tid til å 
slå etter i håndboken når en avgjørelse skal tas, er det imidlertid meget viktig at han har 
inngående kjennskap til de reglene som finnes.  
 
De viktigste bestemmelsene om starter, recallstartere og starten finnes i reglene 129 og 162. 
Bestemmelser om startblokker og bruk av startkontrollapparat er tatt inn i egen regel 161. I tillegg 
er det viktig for starteren å kjenne bestemmelsene i regel 130, som gjelder for startordneren som 
er starterens assistent. Alle disse reglene vil bli gjennomgått i detalj. Behandlingen av stoffet er i 
det følgende basert på at det ikke er oppnevnt en startkoordinator. 

6. STARTER OG RECALLSTARTER - REGEL 129 

6.1. STARTEREN  (Slide 10 og 11) 

 
Pkt. 2 

Starteren skal ha full kontroll over deltakerne etter at de har inntatt sine plasser. Dersom 
startkontrollapparat benyttes, skal starteren og/eller en utpekt recallstarter ha på seg 
hode-telefoner for at eventuelt lydsignal som indikerer ugyldig start, skal kunne høres 
tydelig. (Ref. regel 161.2.) 

 
Før han gir signal til utøverne om at de skal gjøre seg klare til start, skal starteren forvisse 
seg om at tidtakere, måldommere, banedommere, elektronisk tidtaking, og 
vindmåleroperatør er klare. 

 
Bestemmelsen innebærer at starteren alene har ansvaret for gjennomføring av startprosedyren 
og å foreta nødvendige skjønnsmessige vurderinger og avgjørelser i den sammenheng. Siden 
utøverne fullstendig er undergitt hans skjønn, må starteren betrakte seg selv som anklager, 
forsvarer og dommer i en og samme person. Vi har tidligere påpekt at starteren i denne 
posisjonen nærmest ikke kan tillate seg selv å gjøre noen feil. 
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Ingen annen dommer eller funksjonær har altså myndighet til å gripe inn under selve 
startprosedyren. Bestemmelsen er likevel ikke til hinder for at starterens medhjelpere, 
recallstartere og startordner, kan og skal gi tegn til starteren hvis noe etter deres mening ikke er i 
orden. Slike tegn bør starteren ta hensyn til og avbryte startprosedyren og forhøre seg om hva 
årsaken til tegngivningen har vært.  
 
Starterens avgjørelser kan imidlertid senere bli gjort til gjenstand for protest. Slike protester blir å 
behandle av overdommer for start/løp og/eller jury på vanlig måte. Bestemmelsen om at 
starterens avgjørelser kan overprøves gjelder fra og med år 2002, og vi har derfor p.t. liten 
erfaring med hvordan dette vil slå ut. Endringen har selvsagt ingen betydning for starterens 
gjennomføring av startprosedyren. Spørsmålet er hvordan overdommer/jury vil forholde seg til 
eventuelle innsigelser/protester. Vi har sett ovenfor at overdommer for start har myndighet til å 
overprøve starterens/starterteamets avgjørelser. For øvrig må vi anta at dersom det ikke 
foreligger klare beviser for at en av starterens skjønnsmessige vurderinger har vært feil, må 
starterens avgjørelse legges til grunn.  
 
Starteren gir med et fløytesignal beskjed til utøverne om at de skal ta av seg eventuelt 
overtrekkstøy og gjøre seg klare til start. Selve startprosedyren er dermed i gang. Før han gir 
dette signalet, påhviler det starteren å forsikre seg om at andre dommere som er implisert i løpet, 
er klare. Dette gjelder tidtakere, både manuell og elektronisk, måldommere, banedommere og 
vindmåleroperatør. (I henhold til regel 129.1 (c) er denne kontrollen tillagt startkoordinator, men 
denne dommerfunksjonen vil neppe være aktuell hos oss.) Heri ligger et ansvar som kan lede til 
ny start, dersom starteren forsømmer seg. La oss tenke oss en situasjon der starteren starter 
heatet og dette kommer til mål, uten at en eller flere av de nevnte dommerne var klare. Starten 
kan ha vært korrekt, men det kan bli nødvendig å la løpet gå om igjen fordi starteren har unnlatt å 
følge en klar plikt han har i henhold til regelverket.  
 
Bestemmelser vedrørende virkemåte og bruk av startkontrollapparat er gitt i regel 161.2, og vår 
omtale av apparatet vil bli knyttet til bestemmelsene der. Her skal bare påpekes at regel 129.2, 
annet punktum, bestemmer at når startkontrollapparat benyttes, skal hodetelefoner brukes av 
starteren og/eller en utpekt recall-starter for tydelig å kunne høre lydsignalet som indikerer at det 
har vært en ugyldig start.  

 
Pkt. 3  

Starteren skal plassere seg slik at han har full visuell kontroll over alle løperne under 
startprosedyren. Det anbefales, spesielt ved start i delte baner, at det benyttes høyttaler i 
hver enkelt bane for å formidle startkommandoen til løperne. 

 
MERKNAD 
Starteren skal plassere seg slik at alle løperne kan ses innenfor en liten synsvinkel. I løp 
med liggende start er det nødvendig at han plasserer seg slik at han kan forvisse seg om 
at alle løperne er rolige i ”Klar”-posisjonen før skuddet avfyres. I løp hvor løperne ikke 
starter på den samme startlinjen og hvor høyttalere ikke benyttes, skal starteren plassere 
seg slik at avstanden til de enkelte løpere er omtrent den samme. Kan imidlertid starteren 
ikke plassere seg slik, skal revolveren eller annet godkjent startapparat plasseres der og 
utløses ved fjernkontroll. 

 
Den praksis vi har innarbeidet i Norge for starterens plassering, er først og fremst basert på at 
starteren skal kunne se og ha full kontroll over løperne. Dette er bl.a. helt avgjørende for at 
starteren skal kunne forvisse seg om at alle løperne er rolige i ”Klar”-posisjonen før skuddet 
avfyres. Anbefalt plassering for starteren ved de forskjellige distanser, vil vi komme nærmere 
tilbake til senere.  
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(Slide 12) Dessverre er det få stadionanlegg i Norge som er utstyrt slik at starteren kan bruke 
høyttalere for å formidle kommandoene til de enkelte banene. Vi vet at lyden har en hastighet på 
ca. 333 m/sekund. Dette medfører at uten slikt utstyr vil de løpere som har startsted lengst borte 
fra starteren høre kommandoene senere enn de øvrige. Tabellen (Slide 12) viser hva dette betyr i 
handikap for de forskjellige banene og på forskjellige distanser. På en 100m start på bane med 8 
løpebaner, hører utøver i bane 8 starterens kommando samt startskuddet over 2/100 sekund 
(0,049 sek. minus 0,024 sek.) senere enn utøver i bane 1. Tilsvarende tidsdifferanse ved en 
400m start er ca. 16/100 sekund (0,183 sek. minus 0,024 sek.).  Alle som har praktisert starting 
på 400m løp med vanlig anbefalt plassering av starteren, vil sikkert ha registrert at løperne ved 
kommandoen ”klar” reagerer senere dess lenger borte fra starteren de befinner seg. 
Tidsdifferansen på 100m er ikke så stor at det vel er mulig å registrere forskjellen i reaksjon med 
det menneskelige øye. Ved bruk av elektronisk tidtaking der man registrerer tidsdifferanser ved 
målpasseringen på ned til 1/1000 sek. er det selvsagt likevel meget betenkelig at en løper har et 
handikap i forhold til en annen på 25/1000 sek. i starten. Desto verre er forholdet på 400m, og 
aller verst er det på 4 x 400m stafett der handikapet for ytterste bane er på hele 24/100 sek. i 
forhold til indre bane.  

 
Denne situasjonen må anses som et av de alvorligste måleproblemer vi har i friidrett i dag. 
Løsningen ligger i bruk av høyttaleranlegg, men det synes fortsatt langt frem til at slikt utstyr blir 
vanlig, i alle fall her i landet. Ved alle NM på bane må det imidlertid nå kreves at behørig 
høyttalerutstyr er på plass. Bl. a. er det viktig å forsikre seg om at ikke bare de muntlige 
kommandoene kommer over høyttaler, men at det også gjelder for selve startskuddet. Dette er 
nemlig ikke selvsagt.  

 
Den siste delen av Merknaden stiller starterne overfor en meget vanskelig oppgave. I 
utgangspunktet skal starteren plassere seg slik at han har full visuell kontroll over alle løperne, og 
at han kan se alle innenfor en liten synsvinkel. Samtidig sies det i Merknaden at dersom det ikke 
brukes høyttalere på banen, skal starteren plassere seg slik at avstanden til de enkelte løperne er 
omtrent den samme. Denne bestemmelsen er selvsagt tatt inn for å redusere problemet med 
tidsdifferanser ved starten som vi har diskutert ovenfor. Vi kan da tenke oss en start på 400m 
som foregår i kurve. For å imøtekomme kravet om omtrent lik avstand til løperne, må starteren da 
plassere seg i selve sirkelbuen (svingen). Det sier seg selv at ved slik plassering har starteren 
ikke mulighet til å ha full visuell kontroll over alle løperne og se dem innenfor en liten synsvinkel. 
Alternativ løsning som er skissert ved å plassere våpenet med fjernutløsning i lik avstand til 
løperne har vi ennå ikke sett i praksis. Inntil videre må vi derfor se bort fra denne løsningen. (Ved 
utvikling av ny teknologi for fjernkontroll bør imidlertid ikke denne løsningen skrinlegges.) Valget 
synes derfor å stå mellom to onder. Starterens viktigste oppgaver er å sørge for en korrekt og 
rettferdig start, herunder at enhver tyvstart eller tvilsom start blir kalt tilbake. For å kunne ivareta 
dette, må starteren ha maksimal kontroll med hele heatet. Som allerede nevnt er det dette som er 
utgangspunktet for innarbeidet praksis i Norge for starterens plassering. Så vidt vi har kunnet 
konstatere, gjelder dette også i de fleste andre land der friidrett utøves. Vi kommer senere tilbake 
til anbefalt praksis. 

6.2. STARTER OG RECALLSTARTER - REGEL 129.4-7  (Slide 13) 

 
Disse bestemmelsene angir for det første hvordan recallstartere skal benyttes og angir 
ansvarsforholdet mellom (hoved)starteren og recallstarterne.  

 
Pkt. 4  

En (eller flere) recall-startere skal oppnevnes for å assistere starteren 

 
MERKNAD 
For øvelsene 200m, 400m, 400m hekk, 4 x 100m, 4 x 200m, 4 x 400m og 1000m stafett 
skal det være minst to recall-startere. 
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Vi har tidligere nevnt at på grunn av den myndighet og det ansvar en starter er tillagt, kan han 
nærmest ikke tillate seg å gjøre noen feil. Samtidig må vi være oppmerksom på at en starter også 
bare er et menneske. Og hva er vel mer menneskelig enn å feile? Regelverket foreskriver derfor 
at starteren skal ha med seg en eller flere recall-startere som skal hjelpe ham i den aller mest 
kritiske fasen under startprosedyren. Vi er klar over at forholdene mange steder ikke ligger til rette 
for at det alltid kan benyttes recall-startere under våre stevner, og det blir da heller ikke krevet. 
Bl.a. kan det rett og slett være mangel på autoriserte startere. Under tidligere kapittel om 
”Autorisasjon av startere” er det spesifisert en del typer stevner der det skal benyttes starterteam 
bestående av minimum 3 forbundsstartere. Under disse stevnene er det således forutsatt at det til 
enhver start skal være tilgjengelig minimum 2 recall-startere. Vi har meget god erfaring med slike 
starterteam og anbefaler sterkt at det i størst mulig utstrekning også benyttes recallstartere ved 
andre typer stevner. Det er til stor betryggelse for både starter og deltakere. 

 
Pkt. 5  

Hver recallstarter skal stille seg slik at de kan se hver enkelt utøver en har ansvar for. 

 
Som det vil fremgå nedenfor, er det recallstarterens oppgave å kalle tilbake et felt dersom han 
observerer noe ureglementert. Det skulle derfor være unødvendig å si i regelverket at han må 
stille seg slik at han ser de løperne han har ansvar for. Det eneste måtte være om starteren 
beordrer en plassering der han ikke kan se disse løperne. Da må han selvsagt opponere.  

 
Pkt. 6  

Advarsel og diskvalifikasjon kan bare gis av starteren (se regel 129.6). 

 
Pkt. 7    

Starteren skal (når startkoordinator ikke benyttes) tildele hver recallstarter en oppgave og 
skal bestemme vedkommendes plassering. Recallstarteren er forpliktet til å tilbakekalle 
(se regel 162.9) feltet dersom han observerer noe ureglementert. Etter en tilbakekalt eller 
avbrutt start, skal recallstarteren meddele sine observasjoner til starteren, som deretter 
bestemmer hvorvidt en advarsel skal gis og hvem den skal tildeles. 

 
Disse punktene behandler samarbeidet mellom starter og recall-startere og ansvarsfordelingen 
dem imellom. For at et slikt samarbeid skal funksjonere godt, må alltid en person ha 
hovedansvaret. Regelverket gjør det helt klart at det er starteren som har dette ansvaret.  

 
For det første skal advarsel og diskvalifikasjon bare kunne gis av starteren. Dette betyr ikke at det 
bare er starteren som kan meddele slik reaksjon til utøverne, men det er bare starteren som kan 
bestemme at advarsel eller diskvalifikasjon skal gis. Recallstartere kan altså ikke ta slik 
avgjørelse på egen hånd. Som vi senere skal se, er det hensiktsmessig at en annen av starterens 
medhjelpere, nemlig startordneren, meddeler utøverne det starteren har bestemt om advarsel og 
diskvalifikasjon.  

 
Videre skal starteren meddele hver enkelt recallstarter hvilke oppgaver de skal ha i forbindelse 
med starten, og han skal bestemme hvor de skal plassere seg.  

 
Recallstarterens viktigste oppgave er at han er forpliktet til å tilbakekalle feltet dersom han 
observerer noe ureglementert. Det påligger altså recallstarteren en ubetinget forpliktelse til å kalle 
feltet tilbake dersom han ser noe som etter hans oppfatning medfører at starten ikke kan anses å 
være helt i henhold til reglene. Han kan ikke senere dekke seg under, for eksempel, at fordi 
starteren ikke kalte tilbake, trodde han at alt likevel var i orden. Recallstarterne er der nettopp for 
å kvalitetssikre starten og skal reagere spontant ut fra det han registrerer fra sitt ståsted. Dette er 
det meget viktig for alle recallstartere å være seg helt bevisst. 
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Recallstarterens videre ansvar er å meddele starteren hva han så, og som var årsak til at han 
tilbakekalte feltet. Ut fra dette må starteren avgjøre om det skal gis en advarsel og hvem denne i 
tilfelle skal tildeles. Det er nemlig ikke slik at det nødvendigvis må tildeles en advarsel etter en 
tilbakekalling. Dette vil vi komme nærmere tilbake til senere. 

 
Pkt.8  

Til hjelp i løp hvor det benyttes liggende start, kan det brukes et startkontrollapparat, slik 
dette er beskrevet i regel 161.2.  

 
Bestemmelser vedrørende virkemåte og bruk av startkontrollapparat er gitt i regel 161.2, og vår 
omtale av apparatet vil bli knyttet til bestemmelsene der.  

 

6.3. STARTEN - REGEL 162.2-4  (Slide 14) 

Pkt. 2  
Alle løp startes ved skudd med revolver eller annet godkjent startapparat, avfyrt opp i 
luften, når alle løperne er rolige i korrekt startstilling. 

 
Dette vil si at det er en klar internasjonal bestemmelse som krever at alle løp skal startes med et 
skudd. Blir et løp ikke startet på den måten, medfører det at oppnådde resultater ikke vil bli 
godkjent i noen sammenhenger.  

 
Bestemmelsen om at alle løperne skal være helt rolige før skuddet avfyres, er en av de aller 
viktigste for startprosedyren, og en av de vanskeligste for starteren. Vi kommer til å behandle 
dette punktet meget grundig senere. I denne omgang vil vi bare påpeke at dersom en deltaker 
beveger seg like før startskuddet eller er i bevegelse i det startskuddet går, er starten ikke under 
noen omstendigheter korrekt, og feltet skal tilbakekalles.  

 
Pkt. 3  

Ved alle internasjonale stevner skal starterens kommandoord uttales på starterens 
morsmål, på engelsk eller på fransk. På alle distanser opp til og med 400m (også 4 x 
100m, 4 x 200m, 4 x 400m og 1000m stafett), er startkommandoen ”INNTA PLASSENE”, 
”KLAR”. 

 
I løp lenger enn 400m (med unntak av nevnte stafetter), skal deltakerne på kommandoen ”innta 
plassene” gå frem til startlinjen, og uten å berøre denne, innta en stødig startstilling. Det er ikke 
tillatt å berøre marken med noen av hendene under starten. 

 
En utøver skal ikke berøre startstreken eller marken foran startstreken når han er klar for start. 

 
Når alle løperne er rolige i startstillingen, kan/skal skuddet avfyres. 

 
Merknad:  
I internasjonale mesterskap skal starterens kommandoer kun gis på engelsk. 

 
Punktet inneholder for det første bestemmelsen om at, bortsett fra i internasjonale mesterskap, 
behøver starteren ikke å være så ”internasjonal” at han skal kunne bruke andre språk enn sitt 
eget. Det er ikke slik som i enkelte andre idretter at det kommanderes på engelsk også i Norge. 
Det imidlertid adgang til i et hvilket som helst land også å benytte kommandoer på engelsk eller 
fransk. Fra og med 2006 er det likevel bestemt at i internasjonale mesterskap (stevner under 
regel 1 a. og b.), skal kommandoene bare gis på engelsk. Dette ble gjort for at utøverne lettere 
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skal kjenne igjen kommandoene, og for å sikre at den siste kommandoen i sprintløpene skal 
være et enstavelsesord. På engelsk er denne kommandoen: ”set”. 

 
Som naturlig er må startkommandoen på distanser hvor det skal brukes liggende start være 
annerledes enn der det bare er tillatt med stående start. Løperne trenger en kommando for å 
komme seg opp fra de liggende helt nede i blokkene og til en klarstilling. Ved stående start er 
dette unødvendig. Det er derfor lenge siden ”klar” – kommandoen ble tatt bort fra disse 
distansene. 

 
Tidligere praktiserte en del utøvere å støtte seg med en eller begge hender på marken også på 
de distanser der det ikke er påbudt med liggende start. Dette er ikke lenger tillatt. 

 
Når distansene måles, regnes startstreken med til den distanse som skal løpes. Det vil si at f. 
eks. 100m måles fra linjen på startstreken som er nærmest løperne i startblokken og til linjen av 
målstreken som er nærmest løperne når de kommer til mål. Det er da klart at dersom en løper – 
enten ved liggende eller stående start – berører startstreken eller marken foran denne med 
hender eller føtter, så har han berørt den distanse som skal løpes, og dette kan ikke tillates. 
Deltakerne må befinne seg helt bak startlinjen før løpet begynner.  

 
Legg merke til at bestemmelsen i pkt. 2 om at løperne skal være rolige før skuddet avfyres, 
gjelder for alle distanser, også der det er stående start. Glidende start – at løperen er i bevegelse 
i startøyeblikket - skal ikke under noen omstendighet godtas.  

 
(I terrengløp er det ikke naturlig å bruke startblokker uansett distanse som skal løpes. Kommando 
som for stående start vil derfor alltid bli benyttet i terrengløp selv om distansen skulle være 
kortere enn 400m.) 

 
Pkt. 4, 1. ledd 

Hvis starteren av en eller annen grunn ikke finner at alt er klart for start etter at løperne 
har inntatt sine plasser, skal han be løperne om å reise seg og beordre ny start.  

 
Det er klart at det kan inntreffe forskjellige ting på banen eller rundt startstedet som gjør at 
starteren ønsker eller er nødt til å avbryte en påbegynt startprosedyre. Før selve starten bør 
starteren ta et siste blikk over banen. Det kan da oppdages f.eks. at noe eller noen kommer ut på 
løpebanen, eller det kan bli gitt tegn om at tidtakerne likevel ikke er klare. Det er dessverre ikke 
helt uvanlig at speaker bryter inn i mikrofonen eller at det oppstår høy støy rundt startstedet osv. I 
slike tilfeller vil det ikke være riktig av starteren å fortsette startprosedyren fordi løperne vil bli 
distrahert i starten eller hindret under løpet, eller starteren selv kan miste konsentrasjonen. 
Starteren kommanderer da ”REIS OPP” og startprosedyren begynnes på nytt. Hvis noen av 
deltakerne etter en tyvstart blir liggende igjen i startstilling, er det også korrekt å bruke denne 
kommandoen for å gi løperne beskjed om at startprosedyren skal begynnes på nytt. Forskjellige 
situasjoner som gir grunn til å benytte denne kommandoen blir behandlet separat i et senere 
avsnitt. 

 

 

6.4. BRUK AV STARTBLOKKER (Slide 15) 

 
Pkt. 1, 2. ledd (se også regel 161.1) 
I alle løp opp til og med 400m (også 1. etappe på 4x100m, 4x200m, 4x400m og 1000m stafett) er 
liggende start og bruk av startblokker obligatorisk.  

 
Nasjonal regel (regel 161.1) 
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I jente og guttestevner i 11-12 årsklassene og rene veteranheat, kan det tillates å starte uten 
startblokker. Disse utøverne kan da benytte stående start også på distansene opp til og med 
400m.  

 

 
Regel 161.1, første ledd 
Startblokker skal ikke brukes på noen annen distanse enn som nevnt ovenfor.  Når de er plassert 
på banen, skal ingen del av startblokken overskride startlinjen eller inn i en annen løpebane. 

 
Disse punktene gir bestemmelser om bruk av startblokker og hvorledes deltakerne skal innrette 
seg i forhold til disse under startprosedyren.  

 
Det er for det første viktig å bemerke at ved sprintstart, dvs. ved alle distanser opp til og med 
400m, inkl. stafetter, er hovedregelen at det skal benyttes liggende start og at det er obligatorisk å 
bruke startblokker. Det er altså ikke valgfritt om man vil bruke liggende eller stående start eller om 
man vil benytte startblokker eller ikke. Det eneste unntaket i Norge er gitt ved en nasjonal regel 
som gjelder for 11-12 årsklassene og ved rene veteranheat. Disse utøverne kan benytte stående 
start uten startblokker, også på sprintdistansene.  

 
Startblokkene må ikke overskride startlinjen og skal plasseres helt innenfor løperens tildelte bane. 
Dette gjelder selv om den løper som er ”eier” av banen ved siden av ikke på noen måte sjeneres. 
Dette vil kunne være tilfelle ved start i sving på for eksempel 200m og 400m hvor jo løperen i 
banen utenfor ligger lengre fremme.  

6.5. STARTPROSEDYRE (Slide 16 og 17) 

 
Pkt. 4. 

Etter kommandoordene ”INNTA PLASSENE” skal løperne, på distanser med liggende 
start, innta en startstilling helt innenfor sin tildelte bane og bak startstreken. Begge 
hender og minst ett kne skal berøre banen, og begge føtter skal berøre startblokken. 
Etter kommandoen ”KLAR”, skal løperne straks reise seg til klarstilling og beholde 
hendenes berøring med banen og føttenes kontakt med startblokkene. 

 
På samme måte som ved plassering av startblokker, skal løperne når de inntar sin startstilling, 
holde seg helt innenfor den tildelte banen. Hvorvidt de ved å komme utenfor egen bane sjenerer 
en av de andre deltakerne eller ikke, har ingen betydning.  

 
Ved kommando INNTA PLASSENE skal begge hender og minst et kne berøre banen og begge 
føtter skal berøre startblokken. For at deltakerne skal kunne innta en avbalansert og rolig stilling 
er det nødvendig at begge hender og et kne er i berøring med banen. Det hender at yngre, 
uskolerte deltakere ikke følger denne bestemmelsen. Dette medfører at de ikke klarer å komme i 
slik rolig stilling som er en forutsetning for at startprosedyren kan fortsette. Det er verd å bemerke 
at det ikke er noe i veien for å ha begge knærne i berøring med banen. For en tid tilbake var det 
et krav at føttene skulle være i berøring med marken. Det er også vel verd å ta med seg at dette 
ikke lenger gjelder. En del eldre både utøvere og dommere kan fortsatt være av den oppfatning at 
dette kravet fortsatt gjelder. Derimot er det et krav at begge føttene er i berøring med 
startblokken. Dette er nødvendig bl.a. for at startkontrollapparatet som senere vil bli omtalt, skal 
kunne fungere etter hensikten.  

 
For å få en god rytme i startprosedyren, er det meget viktig at alle deltakerne etter kommandoen 
KLAR umiddelbart hever seg til sin endelige klarposisjon. For å finne frem en endelig rolig og 
stødig klarposisjon er det nødvendig at løperne ved denne bevegelsen fortsatt beholder berøring 
med hendene på banen og føttene i kontakt med blokken. 
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Starteren står ofte slik plassert at han ikke selv kan observere alle de detaljene som gjelder for 
deltakerne ved starten. Det er derfor viktig å ha medhjelpere som kan kontrollere dette. Her 
kommer inn i bildet en funksjonær som hittil bare så vidt er nevnt, nemlig startordneren. Dette er 
en meget viktig medhjelper for starteren, og hans ansvarsområde og oppgaver vil bli omtalt 
senere under et eget avsnitt. Vi vil her bare nevne at i henhold til regel 130.4 skal startordneren 
se til at bestemmelsene i regel 162.4, dvs. de forholdene som er omtalt ovenfor, blir fulgt. Ved 
start på distanser med stående start, må startordneren også kontrollere at utøverne ikke berører 
marken med hendene, regel 162.3, siste punktum 
  

6.6. UPASSENDE/USPORTSLIG OPPTREDEN VED STARTEN (Slide 18-21) 

 
Etter at tyvstartreglementet  fom. 01.01.10 er blitt skjerpet, er det kommet nye regler for når det 
kan/skal gies advarsel/diskvalikasjon for upassende og usportslig opptreden.  
 
Disse er å finne i regel 162.5. Det er påpekt tre forskjellige situasjoner som kan være aktuelle. 
 
Dersom en utøver etter starters oppfatning: 
 
(a) etter at startkommandoer er gitt og før skuddet er avfyrt, avbryter starten, f.eks ved å 
heve armen eller reiser seg opp uten at det foreligger grunnlag for det (slikt ev. grunnlag skal 
vurderes av overdommer start). 
 
Det har over tid utviklet seg en praksis der utøvere ved liggende start, etter at kommandoen 
”innta plassene” er gitt, avbryter startprosedyren ved enten å løfte en hånd i været eller å reise 
seg opp. Regelverket har ikke hatt bestemmelser som omhandler slik opptreden, og utøverne har 
stort sett ikke risikert noen form for reaksjon fra starter eller overdommer, uansett årsak til 
avbrytelsen av startprosedyren. Denne form for opptreden har man kunnet observere ved de 
største internasjonale stevnene som OL og VM, og dette har naturlig nok smittet over til vårt 
hjemlige miljø.  
 
Starterne både her hjemme og internasjonalt, har lenge etterlyst retningslinjer for hvordan slike 
situasjoner skal behandles. Det kan sikkert være mange årsaker til at en utøver har god grunn til 
å avbryte startprosedyren. F. eks. kan det være støy fra tribunene som forstyrrer, eller at 
starteren har latt utøverne ligge uforholdsmessig lenge i ”innta plassene” posisjonen. Dette kan 
igjen skyldes at presentasjon av utøverne har begynt først etter at kommando ”innta plassene” er 
gitt, eller at speakeren bryter inn og forstyrrer startprosedyren av andre årsaker. I slike situasjoner 
bør starteren kommandere ”reis opp”, men i praksis viser det seg at det enkelte ganger kan være 
god grunn for en utøver til å gi signal om dette. Starterne har imidlertid hatt inntrykk av at utøvere 
også har avbrutt startprosedyren utelukkende ut fra rent personlige forhold. Det er vanskelig å 
akseptere at starteren og de andre utøverne skal finne seg i at starten blir avbrutt på slikt 
grunnlag.  
 
(b) ikke etterkommer startkommandoene eller inntar endelig ferdigstilling etter en rimelig  
            tid. 
 
Som det fremgår har starteren her en mulighet til å unngå at enkelte deltakere urettmessig somler 
med å etterkomme kommandoene. At noen haler ut tiden gir bare som resultat at det går ut over 
de andre løperne i feltet. For at starten skal kunne bli rettferdig, er dette derfor en mulighet som 
starterne både skal og må benytte. Bestemmelsen gjelder generelt for startkommandoene. Ved 
stående start er det tiden etter kommandoen INNTA PLASSENE som er avgjørende, mens det 
ved distanser med liggende start, spesielt er tiden etter kommandoen KLAR som er kritisk.  
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Hva som er rimelig tid for å etterkomme kommandoene vil måtte bero på starterens skjønn. Ved 
utøvelse av dette skjønnet bør bl.a. følgende tas i betraktning: 

 
Ved stående start hender det spesielt på 800m i delte baner at noen av deltakerne først 
skal se hva de øvrige løperne gjør før de selv etterkommer kommandoen. Reglen sier 
imidlertid at alle løperne umiddelbart skal innta endelig klarposisjon. Det er en plikt 
samtlige deltakere har uten at de skal ta hensyn til hva de øvrige gjør. Før kommandoen 
INNTA PLASSENE blir gitt, er det jo kontrollert at alle er helt klare til å gå inn i 
startstillingen. Det er derfor ingen grunn til å godta noe som kan tolkes som bevisst 
forhaling av tiden.  

 
Det starteren spesielt må være på vakt mot ved liggende start er for det første at enkelte 
utøvere ikke reagerer omgående ved KLAR kommandoen, men blir liggende litt i INNTA 
PLASSENE stillingen mens de øvrige hever seg til den endelige KLAR stillingen. Dernest 
kan forhaling av tid skje på den måten at en deltaker benytter en spesiell langsom 
bevegelse opp til KLAR stillingen. Resultatet av slik fremgangsmåte ved starten kan bli at 
vedkommende løper fortsatt er i bevegelse opp til KLAR stillingen idet skuddet går og på 
denne måten oppnår en form for flying start. Hvis starteren venter til vedkommende har 
kommet helt i ro i KLAR stillingen, vil de øvrige deltakerne kunne ha ligget så lenge i sin 
KLAR stilling at de enten mister konsentrasjonen eller blir ustø. I begge tilfeller oppnår da 
den utøver som har forhalt tiden en fordel på bekostning av de øvrige. Dette skal 
starteren ikke godta. Slike feil begås oftest av urutinerte utøvere og det kan da kanskje 
være på sin plass først å gi en ”tilsnakk” og beskjed om at en gjentagelse vil resultere i 
advarsel. For rutinerte junior- og seniorutøverne vil imidlertid en advarsel kunne være 
aktuell med en gang. Disse utøverne bør vite bedre, og bevisst forseelse av denne art må 
resultere i den reaksjon som reglene fastsetter. 

 
Det hender av og til at en utøver kommer i bevegelse etter at han tilsynelatende har hevet seg til 
endelig ”klar”-posisjon. Utøveren skal muligens foreta en justering av sin startstilling, eller han 
kan foreta et lite rykk som innebærer en bevegelse fremover og deretter tilbake. 
Vurdering/dømming ved slike situasjoner, skal skje på denne måten: 

 
Skjer slike bevegelser så tidlig under holdetiden at starten kan gjennomføres uten at holdetiden 
blir for lang for de øvrige utøverne, kan starten gjennomføres på normal måte.  
Vurderer starteren det slik at holdetiden blir for lang som følge av denne bevegelsen, må det 
kommanderes ”reis opp” og gis advarsel.  
 
(c) forstyrrer medkonkurrentene ved lyd eller på annen måte. 
 
Mange utøvere har sine helt spesielle ritualer de gjennomgår spesielt før en sprintstart. Den siste 
sekvensen av slike ritualene starter ofte nettopp ved kommandoen ”INNTA PLASSENE” og kan 
medføre utrop/brøl av forskjellige slag samt for eksempel klapping med hendene. Det er vanlig å 
godta slike ritualer selv om de medfører noe støy. Dette må ses i sammenheng med at 
oppførselen må anses å virke forstyrrende for de øvrige løperne for at det skal gripes inn. Det kan 
enkelte ganger være grunn til å kommandere ”REIS OPP” og meddele heatet at forstyrrelse av 
øvrige utøvere kan medføre advarsel. 

 
Se også regel 162.5 siste avsnitt, samt første avsnitt s. 23. 

 
Det bør bemerkes, at når en start blir avbrutt etter ovennevnte grunner, må overdommer finne ut 
hvorfor utøveren har reagert slik de har gjort. Det er naturlig at overdommeren spør utøveren hva 
som var årsak til avbruddet. Det er ingen automatikk i at det skal gis advarsel for upassende 
oppførsel. Overdommeren skal vurdere utøverens forklaring og så avgjøre om grunnen må anses 
å være en utenforliggende årsak som berettiger at starten ble avbrutt. Finner overdommeren at 
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dette ikke er tilfelle, skal utøveren gis en advarsel for upassende opptreden. Det må anses på det 
rene at hvis begrunnelsen ligger i utøverens helt personlige forhold, skal det ikke godtas som 
gyldig grunn.  

 
Frem til våren 2012 ble det sjeldnet klart mellom brudd på regel for upassende opptreden og 
brudd på tyvstartreglene. Advarsel for upassende opptreden, slik beskrevet ovenfor, er en 
reaksjonsform overfor en enkelt utøver, og denne advarselen regnes ikke som tyvstart. For å 
synliggjøre at det ikke ble dømt noen tyvstart, skal grønt kort vises til hele feltet. Av samme årsak 
skal grønt kort vises til hele feltet også dersom overdommeren godtar at det var gyldig grunn til å 
avbryte startprosedyren. Et slikt avbrudd i startprosedyren får derfor ingen betydning for 
starterens dømming dersom det skjer en tyvstart i den påfølgende omstart. Da er det bare de 
ordinære tyvstartreglene som gjelder. 

 
Advarsel for upassende opptreden i henhold til denne regelen, blir å anse som advarsel for 
usportslig eller upassende opptreden i henhold til regel 125.5, og vi viser til tidligere omtale av 
denne regelen. 

 
Før 01.01.10. ga opptreden etter b og c grunnlag for å kunne gi tyvstart. Dette er som sagt nå 
endret. 

 
Fra våren 2012 innførte IAAF nye anbefalinger for dømming av små rykk/uro i starten. Fra 
1.november 2013 ble disse anbefalingene del av regelverket som merknader i 162.6. 

 
162.6, merknad 1 (Ved start i startblokker) 
Dersom en utøver gjør en bevegelse som ikke medfører at han mister kontakten med 
underlaget/startblokken, med hender eller føtter, skal denne bevegelsen ikke bli ansett som 
begynnelsen på en startbevegelse. Slike tilfeller kan imidlertid bli regnet for en disiplinær 
forseelse, som vil medføre et helgult kort.  

 
162.6, merknad 2 (Stående start) 
Utøvere som starter fra en stående posisjon er mer utsatt for overbalanse. Hvis en slik ustøhet 
ikke bedømmes for å være overlagt eller om utøveren dyttes ut av posisjon av andre utøvere, så 
skal dette ikke medføre tyvstart. Slike tilfeller kan imidlertid bli regnet for en disiplinær forseelse, 
som vil medføre et helgult kort.  
 
Dette betyr at situasjoner vi før dømte som tyvstart nå kan bli vurdert til usportslig opptreden.  
 
Dette gir starter/dommer et bredere vurderingsfelt, som kan være vanskelig å håndheve likt. Det 
er derfor viktigere enn noen gang at startere jobber sammen og lærer av hverandre! 
 

6.7. Fortsatt tyvstart 

Hvis utøverens hender og/eller føtter har forlatt bakken rett før/på skuddet er dette selvsagt en 
tyvstart/diskvalifikasjon som tidligere.  

 
Regel 145.2 gir bestemmelser om hva som skjer dersom en utøver får to eller flere advarsler i 
henhold til regel 125.5 for usportslig eller upassende oppførsel eller regel 162.5. 

 
Regel 145.2.  
Tredje og fjerde setning: 
Hvis en utøver blir gitt advarsel for andre gang i henhold til regel 125.5 for usportslig eller 
upassende opptreden i en øvelse, skal han diskvalifiseres i øvelsen. Hvis utøverens første 
advarsel er gitt i en annen øvelse, skal han diskvalifiseres bare i den andre øvelsen. 
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Nest siste setning: 
Diskvalifikasjon på bakgrunn av usportslig eller upassende oppførsel gir overdommer rett 
til å vurdere diskvalifikasjon fra resten av stevnet, inkludert mangekamp. 

 
Dette innebærer at dersom en utøver blir gitt advarsel to ganger for overtredelse av regel 162.5, 
2. ledd, skal han diskvalifiseres i øvelsen. Hvis første advarsel er gitt f. eks. på 100m flatt og den 
andre på 100m hekk, skal utøveren diskvalifiseres bare i hekkeøvelsen. Nest siste setning betyr 
at overdommeren i slik situasjon etter en vurdering kan bestemme at utøveren skal diskvalifiseres 
for resten av stevnet. Det er vårt syn at to advarsler i henhold til regel 162.5, 2. ledd, ikke alene vil 
bli ansett som så graverende at det blir tale om diskvalifikasjon for resten av stevnet. Hvis 
utøverens reaksjoner på advarslene for øvrig er svært aggressive og negative, kan slik reaksjon 
likevel bli aktuell. 

 
Det fremgår av det som er gjennomgått ovenfor, at det er overdommeren som i henhold til 
regelverket har myndighet til å gi advarsler og diskvalifikasjoner for usportslig og upassende 
opptreden. I våre stevner er det imidlertid bare de viktigste som vil ha en overdommer tilstede ved 
startstedet. Dommerutvalget og Lovutvalget i forbundet har vurdert meget grundig hva som bør 
skje i stevner der det ikke er overdommer tilstede ved startstedet. Man mener det er presedens 
for i regelboka at når et ledd mangler i stevneorganisasjonen, vil myndigheten til det manglende 
leddet gå ned til neste ledd. Der hvor ingen overdommer er tilstede på startstedet, vil altså 
myndigheten til å gi advarsler i henhold til regel 162.5, annet ledd, gå over til starteren. Det er for 
å forberede starterne på en slik situasjon, at vi har funnet det nødvendig å ta med i 
starteropplæringen en relativt fyldig gjennomgang av startoverdommerens ansvars- og 
myndighetsområde.  

6.8. TYVSTART (Slide 22) 

 
Vi skal nå gjennomgå de bestemmelser som gjelder for dømming av tyvstart. Dette er kanskje det 
aller viktigste området for en starter, og en feildømming kan få de største konsekvenser. Dersom 
en tyvstart ikke blir tilbakekalt, får vedkommende utøver selvsagt en helt uberettiget fordel 
sammenlignet med resten av feltet. Det at en starter dømmer eller unnlater å dømme tyvstart, 
kan derfor være helt avgjørende for utfallet av hele konkurransen. Det er derfor av største 
viktighet at starterne er helt innforstått med de bestemmelser som gjelder for tyvstart og kan 
praktisere disse korrekt. Utgangspunktet for vurdering av eventuell tyvstart er bestemmelsen i 
regel 162.5, første ledd. 

 
Regel 162.5, 1. ledd 

Etter kommandoordene ”INNTA PLASSENE” eller ”KLAR” hvor dette benyttes, skal 
løperne umiddelbart innta endelig klarposisjon.  

 
Uttømmende bestemmelser for hva som skal medføre tyvstart, finner vi så i regel 162.6: 

 
1. Regel 162.6. 

En utøver skal, etter at han har inntatt endelig startstilling, ikke påbegynne sin 
startbevegelse før etter skuddet. Dersom utøveren etter starterens eller en av 
recallernes oppfatning ikke har ventet til etter skuddet med å påbegynne sin 
startbevegelse, skal det bedømmes som en tyvstart. 

 
Dette er den bestemmelsen som vanligvis ligger til grunn når det blir dømt tyvstart. Tidligere var 
det tyvstart hvis en utøver påbegynte sin startbevegelse før skuddet. Nå skal utøveren vente til 
etter skuddet med å påbegynne sin startbevegelse. Forskjellen er selve skuddøyeblikket. Det er 
først hvis startbevegelsen blir påbegynt etter skuddet at starten skal kunne godkjennes. Det er 
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grunn til spesielt å merke seg at starteren eller recalleren må ha registrert en fysisk 
startbevegelse før eller på skuddet for at en tyvstart skal dømmes etter denne bestemmelsen. 

 
Det er praksis for at dersom bevegelsen skjer så tidlig i startprosedyren at løperen rekker å  falle 
til ro før skuddet, blir dette godtatt. Unntaket er dersom det har medført at en eller flere av de 
øvrige løperne klart er blitt forstyrret eller har løpt ut pga. bevegelsen. Da MÅ starten avbrytes og 
hendelsen vil kunne gi grunnlag for advarsel etter regel 162.5 b eller c.  

 
Utøvere i de yngste årsklassene (under 14 år) kan ha problemer med å innta en helt rolig ”klar”-
posisjon.  Startprosedyren bør avbrytes på samme måte som ovenfor, spesielt når det gjelder 
bevegelser like før eller på skuddet, men det kan da ofte være grunn til ikke å tildele advarsel. I 
stedet kan man forklare at alle må være rolige før starten kan gå. 

 
I løp med stående start kan utøver/e i enkelte tilfeller komme ut av balanse, eventuelt presses, 
slik at de utilsiktet nærmest faller over startstreken før startskuddet er avfyrt. Når det er åpenbart 
at en slik hendelse IKKE er ment å være en tyvstart, bør starteren beordre ny start, uten å tildele 
tyvstart/diskvalifikasjon. 

 

6.9. DISKVALIFIKASJON (Slide 23) 

 
Regel 162.7. 
 
Med unntak for mangekamp skal enhver utøver som tyvstarter diskvalifiseres. 
I mangekamp tillates kun en tyvstart i hvert heat uten at det medfører diskvalifikasjon av 
utøveren som tyvstarter. Enhver senere tyvstart skal medføre diskvalifikasjon av 
løperen(e) som tyvstartet.  

 
Den nasjonale regelen for jenter og gutter 14 år og yngre fortsetter. Der diskvalifiseres utøvere 
som er personlig ansvarlig for to tyvstarter. 

 
I mange andre friidrettsbestemmelser heter det at deltakerne dersom de forsynder seg mot disse, 
utsetter seg for diskvalifikasjon, m.a.o. at overdommer skal vurdere de enkelte tilfellene. 
Straffebestemmelsene i forbindelse med starten gjelder imidlertid ubetinget. Dersom det begås 
brudd på de bestemmelser som leder til tyvstart, SKAL det idømmes tyvstart. Starteren må 
imidlertid utøve skjønn for de yngste klasser noe vi jo allerede har anført. 

 
Siden tyvstart kanskje er den viktigste og vanskeligste regelen å forholde seg til for en starter, 
oppsummeres: 

 
Bestemmelsene om diskvalifikasjon er således forskjellige, avhengige av om det gjelder 
konkurranse i enkeltøvelser eller som del av en mangekamp. I tillegg kommer den nasjonale 
regel for utøvere 14 år og yngre. Den gjelder både for enkeltøvelser og i mangekamp. 

  
Diskvalifikasjon – enkeltøvelser 

 
Regel 162.7 gir klar beskjed om at utøvere 15 år og eldre, skal diskvalifiseres ved første 
personlige tyvstart. 

 
Diskvalifikasjon – mangekamp 

 
Regel 162.7 
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Kun en tyvstart er tillatt i hvert heat uten at det medfører diskvalifikasjon av utøveren(e) 
som tyvstarter. Enhver senere tyvstart skal medføre diskvalifikasjon av løperen(e) som 
tyvstarter. Se også regel 200.9 c 

 
Unntak, nasjonal regel, se regel 162.7: 

 
For jenter og gutter 14 år og yngre: Hver utøver kan ha en tyvstart, men diskvalifiseres 
med to personlige tyvstarter. 

 
Ovennevnte bestemmelser er innført med virkning fra 2010. 

 
Merknad regel 162.8: 
I praksis viser det seg ofte slik at når en eller flere går før skuddet, er andre 
tilbøyelige til å følge. Strengt tatt har da alle disse tyvstartet, men starteren skal da 
bare gi advarsel til den eller de løpere som han mener var årsak til tyvstarten. Dette 
kan innebære at mer enn én løper kan gis en advarsel. Hvis ukorrekt eller 
urettferdig start ikke skyldes noen av løperne, skal det ikke gis advarsel, og et 
grønt kort skal vises for alle løperne.  

 
Det er viktig å legge merke til denne MERKNADEN som man internasjonalt har funnet grunn til å 
ta med. Innholdet er formodentlig så klart at det ikke er behov for særlige kommentarer. Det som 
oftest blir misforstått i forbindelse med denne merknaden, er at likevel mer enn én løper kan gis 
advarsel i den samme starten. Det er klart at hvis kun 1. og 8. bane omtrent samtidig er for tidlig 
ute, er det ofte liten grunn til å anta at den ene er blitt trukket opp av den andre. Ellers viser 
denne merknaden at selv om et heat blir tilbakekalt, medfører ikke dette at det nødvendigvis må 
gis en advarsel. De forseelser som skal medføre tyvstart og advarsel er gjennomgått ovenfor. 
Hvis tilbakekalling skjer av andre årsaker, finnes ingen hjemmel for å dømme tyvstart/gi advarsel.  
 
Heat med utøvere fra forskjellige konkurranseklasser. 
 
Det er ikke uvanlig at det av arrangementsmessige årsaker settes opp heat med utøvere fra 
forskjellige klasser som i henhold til stevneinnbydelsen skal utgjøre separate konkurranser. Det 
kan i slike tilfeller reises spørsmål om hver av klassene skal vurderes separat i forhold til reglene 
om diskvalifikasjon, eller om alle deltakerne i heatet skal vurderes samlet. Blir alle vurdert samlet, 
kan advarsel tildelt utøver i en klasse medføre at utøver i en annen klasse blir diskvalifisert ved 
første tyvstart i denne klassen. Gjeldende regelverk gir ingen anvisning på hvordan dette skal 
praktiseres. Består heatet av utøvere fra både over og under 14-års grensen, gjelder forskjellige 
regler for diskvalifikasjon, og disse årsklassene må da vurderes hver for seg. De starterne som er 
ansvarlige for dette kursheftet, praktiserer at hver enkelt konkurranseklasse alltid skal vurderes 
separat i forhold til reglene om diskvalifikasjon. For å kunne gjennomføre dette, er det viktig at 
starterne holder seg orientert om hvordan heatene er sammensatt. Tidsskjemaet vil ofte indikere 
om et heat kan bestå av flere konkurranseklasser. 

7. PROTESTER VED STARTEN, REGEL 146.4 (a).  

De mest sannsynlige årsaker til protester ved starten antas å være 
- En utøver mener at han uberettiget er blitt tildelt en tyvstart 

- En protest kan baseres på at starteren unnlater å kalle tilbake en tyvstart. 

I regel 146.4 (a) er det etter hvert kommet relativt utfyllende bestemmelser om disse to 
alternativene, og vi skal gjennomgå disse hver for seg. 
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7.1. Regel 146.4 (a) første ledd (Slide 24) 

Dersom en utøver i en løpsøvelse umiddelbart protesterer muntlig på en tildelt tyvstart, 
kan overdommeren tillate utøveren delta under protest, slik at resultatet kan benyttes 
dersom senere avgjørelser skulle komme til at utøverens start likevel ikke var tyvstart. Slik 
protest skal ikke godtas dersom tyvstarten er registrert av et godkjent startkontrollapparat 
med mindre overdommeren fastslår at informasjonen fra apparatet åpenbart er feilaktig.  
 
Overdommeren skal ta standpunkt til slike protester på stedet, og vi har sett at overdommeren nå 
kan sette tilside avgjørelser som er tatt av starterteamet. Hvis overdommeren gir utøveren 
medhold i at det ikke var tyvstart, må starterteamets avgjørelse at det skjedde en tyvstart trekkes 
tilbake. Grønt kort skal da vises til hele feltet for å synliggjøre at det ikke var noen tyvstart.  
 
Hvis utøveren, eller noen som handler på vegne av utøveren, ønsker å opprettholde en protest til 
tross for at overdommeren har avvist protesten, gir regelen overdommeren anledning til å la 
utøveren starte under protest. Hensikten med dette er at utøveren skal få et resultat som vil 
kunne benyttes dersom senere avgjørelse i juryen skulle komme til at det likevel ikke var tyvstart.  
 
Dersom det benyttes startkontrollapparat, og tyvstarten er registrert på apparatet, skal som 
hovedregel en slik protest ikke godtas. Fastslår overdommeren at informasjonen som er gitt fra 
apparatet åpenbart er feilaktig, kan protesten likevel godtas. Startkontrollapparatet er bare et 
hjelpemiddel og det er på det rene at informasjonen fra apparatet ikke alltid er til å stole på.  

7.2. Regel 146.4 (a) andre ledd (Slide 25) 

En protest kan baseres på at starteren unnlater å kalle tilbake en tyvstart. Slik protest kan 
bare gjøres av en utøver, eller på vegne av en utøver, som har fullført løpet. Hvis en slik 
protest blir godtatt, skal utøveren som tyvstartet, eventuelt diskvalifiseres i henhold til 
regel 162.7. Dersom ingen utøver blir diskvalifisert i henhold til regel 162.7, har 
overdommeren myndighet til å erklære løpet ugyldig og at løpet skal avholdes på nytt hvis 
han mener det er det rette.  
Merknad: Retten til å protestere gjelder uavhengig av om startkontrollapparat anvendes. 

 
En protest som er basert på at starterteamet unnlater å kalle tilbake en tyvstart, kan bare gjøres 
av en utøver eller på vegne av en utøver som har fullført løpet. Det forekommer at en utøver 
avbryter løpet fordi han mener en annen i heatet har tyvstartet. Det er viktig å merke seg at 
denne utøveren mister retten til å protestere mot starten. 

 
Hvis en protest i henhold til denne bestemmelsen blir godtatt, blir starten i alle sammenhenger 
regnet som en tyvstart. Utøveren som var ansvarlig for tyvstarten skal eventuelt diskvalifiseres 
hvis kriteriene for det foreligger i henhold til regel 162.7. Hvis situasjonen lar seg løse ved en 
diskvalifikasjon av utøveren som tyvstartet, oppstår ingen videre komplikasjoner for stevnet.  

 
Verre blir det dersom denne tyvstarten bare medfører en advarsel, dvs. i mangekamp eller for 
utøvere under 15 år. Regelen gir da overdommeren myndighet til å erklære løpet ugyldig, og til å 
bestemme at det skal avholdes på nytt dersom han mener at det er det rette for å yte rettferdighet 
til alle utøverne.  

 
Muligheten til å protestere på det grunnlaget som er behandlet i denne bestemmelsen er relativt 
ny, og det er ikke kjent at den har vært benyttet. Etter hvert som denne muligheten blir bedre 
kjent, kan det ikke ses bort fra at den vil bli forsøkt brukt ved tvilstilfeller. Bestemmelsen gjør det 
derfor om mulig enda viktigere enn tidligere at enhver tyvstart eller tvilsom start blir kalt tilbake. 
Det er lett å se at en mulig godkjennelse av slik protest kan medføre store problemer for den 
videre gjennomføringen av øvelsen. 
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Regelen ble i første omgang utformet slik at den bare skulle gjelde hvis det ble benyttet 
startkontrollapparat. Bestemmelsen gjelder nå uansett om det benyttes startkontrollapparat eller 
ikke.  

 
En liten kommentar: Det synes nå som stadig flere utøvere er blitt klar over retten til å protestere 
og muligheten til å kunne løpe under protest! Vi må derfor være oppmerksomme på at her kan 
enkelte utøvere ”prøve seg”! Husk at  dersom tyvstarten er tatt på et startkontrollapparat, så har 
ikke utøver rett til slik protest. Men det betyr ikke at vi automatisk kan avvise en slik protest. 
Uro/lyder ved start etc., er eksempler på at vi må være oppmerksomme. Nok et 
vurderingsområde som vi må lære å takle! 

 
Viktig for starter/starterteam å kommunisere følgende til tidtakere: 

- Tid for utøver som løper under protest skal ikke offentliggjøres før en eventuell 

protest er tatt til følge.  

- Inntil avgjørelse foreligger, skal det stå DQ på resultatlisten. 

8. TILBAKEKALLING AV FEIL START (Slide 26, 27 og 28) 

Regel 162.8. 
Hvis starteren eller en recallstarter mener at starten ikke er korrekt og rettferdig, 
skal løperne tilbakekalles med et skudd.  

 
KOMMENTAR 

Ved nasjonale stevner kan starter eller recallstarter kalle tilbake løperne med et 
fløytesignal. 

 
Det er vel selvsagt at en start som ikke er korrekt må tilbakekalles. Denne bestemmelsen angir 
imidlertid også uttrykkelig at en start også skal tilbakekalles hvis starten ikke er rettferdig. Vi har 
tidligere under avsnittet om ”Starterens viktigste oppgaver”, gitt en kort omtale av hva vi tenker på 
med uttrykket en ”rettferdig start”. Hovedsaken er at alle deltakerne skal gis like muligheter ut fra 
start. Vi vil også senere komme tilbake til dette.  

 
Videre bør det bemerkes at en recallstarter har samme plikt/ansvar som starteren til å foreta 
tilbakekalling dersom han mener det er grunn til det.  

 
Det er nødvendigvis ikke avgjørende at tilbakekallingen gis med et skudd. Hovedsaken er at 
løperne blir gitt et tydelig varsel om å stoppe fordi det er feil start. En slik varsling kan godt skje 
ved bruk av fløyte eller lignende. Dette blir også rimeligere. Nasjonal bestemmelse om dette er 
gitt ved en kommentar til reglen.  

 
Ved internasjonale stevner må imidlertid tilbakekalling skje ved skudd og det samme må benyttes 
ved NM-arrangementer, nasjonale elitestevner og landsdelsmesterskap.  

 
SITUASJONER  

 
Startere må ha full oversikt over de bestemmelsene som gjelder for tilbakekalling av en start og 
hvordan de bør praktiseres. Vi må hele tiden huske på at starteren må ta sine avgjørelser 
umiddelbart og har liten tid til å vurdere uventede situasjoner. Det er en stor fordel på forhånd å 
ha tenkt grundig gjennom forskjellige situasjoner som kan oppstå. Dette vil gjøre det lettere å 
reagere korrekt når man møter situasjonene i praksis. På plansje 11 nevnes de mest vanlige 
situasjoner der starten bør kalles tilbake. Husk på at både (hoved)starter og recallstarterne har 
samme ansvar for å foreta tilbakekalling dersom de mener at starten ikke var korrekt og rettferdig. 
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Den mest vanlige årsak til at en start tilbakekalles er at det skjer en for tidlig startbevegelse. 
Dersom det ikke er noen utenforliggende årsak til at en utøver gjør en for tidlig startbevegelse 
(ikke venter til etter skuddet), er saken ganske klar. Det må dømmes tyvstart. Hvis derimot 
starteren mener at deltakeren kan ha blitt forstyrret av forhold som ligger utenfor utøverens 
kontroll, skal det ikke dømmes tyvstart. Eksempler på dette kan være støy fra tribunen eller at 
speakeren plutselig har grepet inn.  

 
I omtalen av usportslig opptreden og tyvstart, ble det forklart hvordan enkelte utøvere kan forsøke 
å skaffe seg en fordel i starten ved å hale ut tiden. Det ble også omtalt at utøvere kan foreta små 
bevegelser like før eller på skuddet. I et stort heat, og spesielt ved start fra ulike startsteder i 
sving, vil ikke starteren alltid ha full oversikt. Det kan derfor forekomme at starteren selv ikke har 
registrert slike situasjoner og fullfører startprosedyren med skudd. Recallstarterne må da gripe 
inn og kalle starten tilbake hvis slike forseelser er observert. Basert på recallstarteres forklaring, 
må starteren avgjøre om det skal dømmes tyvstart eller gis advarsel for usportslig opptreden.  

 
Videre er det forskjellige situasjoner som bør lede til den konklusjon at starten ikke var rettferdig. 
En ikke uvanlig situasjon er en utøver som starter umiddelbart etter skuddet. De fleste startere vil 
ha opplevd den situasjonen at alle utøverne oppfattes å ligger i ro i skuddøyeblikket, men 
umiddelbart etter er en av utøverne 1/2 – 1 1/2  m foran resten av feltet. Vi vet at alle utøvere 
trenger en viss reaksjonstid fra han hører skuddet og til han kan starte en fysisk bevegelse. Det 
er derfor klart at en deltaker som løper ut umiddelbart etter skuddet, ikke har ventet på skuddet 
før han bestemte seg for å starte. På denne måten forsøker han å oppnå en fordel i starten 
sammenlignet med de øvrige utøverne, men dette er urettferdig og skal ikke tillates. Dersom 
starteren ikke har registrert noen startbevegelse før etter startskuddet, foreligger ikke grunnlag for 
å dømme tyvstart. I denne situasjonen må derfor deltakerne kalles tilbake til ny start uten at 
tyvstart tildeles. Starteren har ingen plikt til å begrunne en slik avgjørelse. Det mest nærliggende 
vil ofte være at han ikke var fornøyd med den roen som skal være tilstede i heatet i 
startøyeblikket.  

 
Dessverre er det fortsatt slik på en del baner at startblokkene ikke alltid lar seg feste tilstrekkelig 
til banedekket. Dette kan medføre at blokken gir etter i startøyeblikket slik at utøveren mister 
frasparket. Dersom dette forekommer og starter/recallstarter ser hva som har skjedd, bør heatet 
kalles tilbake for ny start. Under slike omstendigheter bør det tillates at en medhjelper støtter 
blokken med foten for å hindre gjentakelse. Dette må imidlertid skje på en slik måte at 
vedkommende ikke hindrer sikten for starter/recallstarter.  

 
Det har forekommet situasjoner i praksis der en utøver ikke har inntatt sin endelige ”klar” posisjon 
etter starterens kommando. Dette kan for eksempel skyldes støy på startstedet eller avstanden 
fra starteren ved start i sving. Dersom starteren selv ikke ser dette, men gjennomfører 
startprosedyren med skudd, må recallstarterne gripe inn.  

 
For å gi en nøyaktig avfyring av skuddet, er det nødvendig at starteren spenner hanen på 
våpenet før siste fase av startprosedyren begynner. Det skal da meget liten berøring til på 
avtrekkeren før skuddet går av. Det kan derfor forekomme at skuddet ved et uhell blir avfyrt for 
tidlig. Dette vil normalt resultere i uheldig start for deltakerne, og en slik start bør tilbakekalles.    

 
Vi har tidligere omtalt det forhold at starteren ikke lenger er suveren i spørsmålet om en start er 
korrekt eller ikke. Hans skjønnsmessige avgjørelser kan overprøves av overdommer for start, og 
en utøver kan protestere mot hans avgjørelser. Det må imidlertid antas at skal svært mye til for at 
en start som er godkjent av starteren, skal bli underkjent av overdommer/jury. Dette pålegger 
starteren et stort ansvar. Når en start er godkjent av starteren, ligger forholdene normalt til rette 
for at for eksempel rekorder og kvalifiseringskrav kan godkjennes. For at starteren skal godkjenne 
en start, er det derfor nødvendig at han er helt sikker på at alt foregikk korrekt.  
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I praksis vil det oppstå en del situasjoner der starteren er i tvil om starten var korrekt og rettferdig. 
Dette er situasjoner som vil ligge i området mellom en klart korrekt start på den ene siden og en 
klar tyvstart på den annen. En slik start må ikke godkjennes, og heatet skal kalles tilbake. I sin 
rolle som både aktor, forsvarer og dommer, må starteren la tvil komme ”tiltalte” til gode, og derfor 
ikke tildele noen tyvstart. Konklusjonen på slike situasjoner er at heatet kalles tilbake, men det 
tildeles ingen tyvstart. Anbefalingen er helt klar, dersom starteren eller en av recallstarterne er det 
minste i tvil om en start er korrekt, skal heatet kalles tilbake. Det er ofte den første umiddelbare 
reaksjonen etter at skuddet er avfyrt, som er den rette. Føler du da at du er i tvil, skal du dømme i 
henhold til dette. Det er en del startere som er av den oppfatning at dersom en start kalles tilbake, 
må en av deltakerne tildeles tyvstart. Dette er ikke korrekt, og som tidligere nevnt, har starteren 
ikke plikt til å begrunne en slik avgjørelse. 

9. STARTKONTROLLAPPARAT (Slide 29 og 30) 

Regel 161.2. 
I internasjonale mesterskap skal startblokkene koples til et startkontrollapparat godkjent 
av IAAF til hjelp for starteren. Starteren eller en utpekt recallstarter skal bære 
hodetelefoner for bedre å kunne høre lydsignalet som sendes når apparatet registrerer 
en tyvstart.  (Dvs. en reaksjonstid mindre enn 100/1000 sek.) Hvis starteren eller den 
utpekte recallstarteren hører lydsignalet, og skuddet er avfyrt, skal feltet tilbakekalles. 
Starteren skal avgjøre hvilke(n) utøver(e) som har ansvaret for tyvstarten etter å ha 
undersøkt reaksjonstidene fra startkontrollapparatet. Et slikt kontrollsystem anbefales 
sterkt også for alle andre konkurranser. 

 
Dette punktet viser hvordan den siste utviklingen i teknologi til hjelp for starteren virker og 
hvordan den skal benyttes. Reglen bestemmer at slikt apparat skal benyttes i alle internasjonale 
mesterskap og anbefales brukt også i andre stevner. Her i landet finnes så vidt vites pr. d.d. fire 
slike apparater (Bergen, Stangehallen, Bislett, Stavanger og Bodø). Forbundet stiller nå som krav 
at startkontrollapparat skal benyttes under hoved-NM. Apparatene i Bergen og Stangehallen kan 
leies til slikt formål. Denne type apparatur er relativt kostbar, og det vil nok fortsatt ta en del tid før 
bruken blir særlig utbredt. Det er bare et lite fåtall av starterne her i landet som for tiden vil få 
befatning med dette hjelpemidlet. Vi vil derfor bare kort kommentere bestemmelsene i regel 161.2 
og ikke komme inn på detaljer i virkemåten. De starterne som kommer til å benytte apparatet, vil 
få spesiell opplæring i bruken. 

 
For det første er det verd å merke seg at startkontrollapparatet ikke på noen måte erstatter 
starteren, men må betraktes bare som et hjelpemiddel for ham. Uten å gå noe inn på teknologien 
som ligger til grunn, kan det konstateres at apparatet er koblet til startrevolver og startblokkene, 
og at det måler reaksjonstiden (dvs. tiden fra skuddet og frem til utøverens første startbevegelse) 
for hver enkelt utøver i feltet med en nøyaktighet på inntil 1/1000 sek.  

 
Studier har vist at det ikke er mulig for noen utøver å reagere på startskuddet raskere enn 
100/1000 sek., dvs. 1/10 sek. Den utøver som får målt en reaksjonstid på mindre enn 1/10 sek., 
har derfor ikke ventet på startskuddet før han bestemte seg for å starte. Apparatet er da videre 
bygget slik at når det registrerer en reaksjonstid på mindre enn 1/10 sek., så avgir det et 
lydsignal. For å sikre at lydsignalet bli hørt, skal starteren eller en utpekt recallstarter bære 
hodetelefoner der lydsignalet blir overført.  

 
Dersom startskuddet er avfyrt og slikt lydsignal blir gitt av apparatet, betyr det at en eller flere av 
deltakerne har fått registrert en reaksjonstid på mindre enn 1/10 sek. (Apparatet viser også 
negative reaksjonstider, dvs. startbevegelse før skuddet.) Ved bruk av startkontrollapparat er 
dette pr. definisjon en tyvstart, og feltet skal kalles tilbake. (Det er grunn til å merke seg at på 
dette punktet er det forskjell på tyvstartregelen ved starting med og uten startkontrollapparat. 
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Uten dette apparatet er det tyvstart hvis ikke alle venter til etter skuddet med å påbegynne sin 
startbevegelse, men det er ikke fastsatt at det skal være noen bestemt tid etter skuddet. Starteren 
må ha sett en fysisk startbevegelse før eller på skuddet for å ha hjemmel til å dømme tyvstart. 
Ved bruk av apparatet er det tyvstart også ved første fysiske startbevegelse inntil 99/100 sek. 
etter skuddet.) Apparatet gir en utskrift som viser registrert reaksjonstid for hver enkelt bane. 
Denne kan starteren benytte som hjelpemiddel til å bestemme hvilken utøver eller hvilke utøvere 
som skal tildeles tyvstart. Vurdering av om mer enn en løper skal tildeles tyvstart, skal følge de 
vanlige bestemmelsene som er gitt om dette i merknaden til regel 162.8. 

 
Merk:  

Det er i denne forbindelse all grunn til å presisere at det fortsatt er starteren, evt. ved 
hjelp av recallstarter, som avgjør tildeling av tyvstart. Det må ikke bli slik at en starter 
kun forholder seg til utskriften på startkontrollapparatet. Det er fortsatt slik at en starter 
skal vurdere og dømme også ut fra det han har sett/observert. Det er flere grunner, som 
vi har vært igjennom, til å tildele tyvstarter, og slett ikke alle disse vil gi utslag på 
startkontrollapparatet.  

 
Startere som har erfaring i bruk av apparatet, bekrefter at det er til stor hjelp i den kanskje 
vanskeligste fasen i startprosedyren, nemlig å bedømme en for tidlig start. Det må derfor anses 
som et meget nyttig hjelpemiddel som skaper trygghet for starteren. 

10. KOMMANDO : ”REIS OPP” (Slide 31) 

I forbindelse med omtalen av regel 162.4, 1. ledd i kapittelet om ”Starten”, ble det gitt en kort 
orientering om bruk av denne kommandoen. Etter at hele regelverket for startprosedyren nå er 
gjennomgått, er det hensiktsmessig å gi en litt mer fyldig orientering om dette. Kommandoen skal 
i henhold til regelverket benyttes hvis starteren, etter at løperne har inntatt sine plasser, finner at 
likevel ikke alt er klart for start. På plansje 17 nevnes de mest vanlige situasjoner der denne 
kommandoen benyttes. 

 
Hvis det oppstår spesiell støy eller uro på startstedet, på tribunen ellers, fra høyttaleren, fra fly 
eller lignende, kan det bli vanskelig å gjennomføre en tilfredsstillende startprosedyre. Løsningen 
vil da ofte være å beordre ”reis opp” og starte prosedyren på nytt.  

 
Det hender også at det i siste øyeblikk viser seg en hindring på banen i form av personer, dyr 
eller utstyr som gjør at starten må avbrytes. 

 
Dersom startordneren eller en recallstarter plutselig gir spesielle tegn, kan det tyde på at noe er 
feil, og starteren må avbryte startprosedyren.  

 
Det kan også forekomme at en utøver gir tegn om at startprosedyren ønskes avbrutt. Starteren 
må da kommandere ”reis opp”. I kapittelet om ”Upassende/usportslig opptreden på startstedet” 
gis anvisning på hvordan man skal forholde seg i slike situasjoner. Hvis utøveren ikke kan angi 
en gyldig grunn for å ha avbrutt starten, skal vedkommende gis en advarsel for 
upassende/usportslig opptreden. Dette er ikke å regne som tyvstart. 

 
Spesielt ved start av yngre årsklasser kan man oppleve at hele heatet er i uro i ”klar” posisjonen. 
Det er nærmest å se på som en levende og pulserende organisme. Under slike omstendigheter 
vil det ikke være mulig å få til en tilfredsstillende start og en avbrytelse er eneste løsning. Det er 
meget sjelden at starteren er nødt til å forlate sin plass på pallen, men i slike situasjoner kan det 
være hensiktsmessig å snakke rolig til løperne for på denne måten å roe dem ned. 
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Dersom noen av deltakerne blir liggende igjen i sin startstilling i forbindelse med en tyvstart, vil 
også kommandoen ”reis opp” være den korrekte. Uten å gå nærmere inn på dette i detalj, gjelder 
det for alle de forskjellige typer av tyvstart som er gjennomgått ovenfor i forbindelse med 
”Tyvstart”, og vi henviser til dette.  

 
Det hender dessverre at revolveren klikker. Det er klart at da må startprosedyren avbrytes. 

 
Det kan også forekomme at starteren av en eller annen årsak mister konsentrasjonen eller på 
annen måte føler at han selv ikke har full kontroll over situasjonen. Det er da selvsagt riktig og 
fullt ut legitimt å avbryte startprosedyren for å begynne på nytt. 

11. STARTORDNEREN  (Slide 32 og 33) 

Håndbokens regel 130 inneholder oversikt over startordnerens oppgaver. 

 
En startordner trenger, etter regelverket, ikke å være autorisert dommer, men det er selvsagt en 
fordel om han er det. Han fungerer som starterens hjelper, og skal gjøre sitt til at løpet blir korrekt 
avviklet. Dette gjelder både i henhold til regler og i forhold til tidsskjemaet.  

 

Oppgaver: 

 
1. - Kontrollere at deltakerne deltar i korrekt heat eller løp. 

- Bærer startnumrene korrekt. 

 
Dette betyr at startordneren gir beskjed om heatdeltakelse og baneplassering direkte til 
løperne. Eventuelt kan slike opplysninger gies ved oppslag på/ved startstedet. Han 
sjekker også at løperne virkelig deltar i rett heat/bane. 

 
Startnumrene skal videre bæres korrekt. Ved de fleste stevner i Norge brukes kun ett 
startnummer, og da festes dette på brystet. Det er ikke lov til å brette inn startnumrene 
slik at eventuell reklame blir skjult. Sørg for at dette er kontrollert før løperne går i 
blokkene/stiller på startstrek! 

 
2. Plassere deltakerne i riktig bane /på riktig sted: 

Løpebanen nummereres, for alle distanser, fra venstre mot høyre sett i løpsretningen. En 
startordner kan for øvrig ikke selv endre heatplassering/rekkefølge eller bane for løperne. 

 
Startordneren informerer starteren om antall deltakere og hvilke baner som gjelder for 
hvert heat. Videre kontrolleres at startblokkene er korrekt plassert. Løperne skal ha tid til 
forberedelse, men dette må også alltid avveies i forhold til tidsskjemaet. Startordneren er 
i det hele tatt svært viktig for at tidsskjemaet holdes best mulig. Han må derfor hele tiden 
være aktiv i forhold til løperne og deres forberedelser.  

 
Startordneren gir beskjed til starteren når løperne er klare. Dette er signalet til starteren, 
som da overtar ”kommandoen” for starten.  

 
Når starteren har kontrollert at alle dommere og funksjonærer som har oppgaver i forbindelse 
med løpet, er klare, gir han fløytesignal og nødvendige kommandoer for at utøverne skal gjøre 
seg klare til selve starten. Startordneren må da igjen være aktiv, spesielt i dårlig vær, å passe på 
at ingen av utøverne somler med å ta av yttertøy slik at andre kanskje må stå å vente og derfor 
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blir kalde. Når alle er klare, samler startordneren løperne på samlestrek 3m bak startstreken. Der 
hvor slik samlestrek ikke er oppmerket, betyr dette ca. 2 – 3m bak startstedet. Deretter gies tegn 
til starteren om at løperne er korrekt plassert. Ved eventuell omstart/tyvstart gjentas prosedyren.  

 
3. Ansvarlig for at stafettpinner er på plass 

 

4. Etter ”innta plassene” påse at regel 162.4 og 162.3 følges: 

Startordneren har hovedansvar for at løperne er korrekt plassert i forhold til startblokkene 
og startstreken. Ved liggende start skal begge hender og minst ett kne berøre banen og 
begge føttene skal være i startblokken. Dette er særlig viktig der det benyttes 
startkontrollapparat. Videre må løperen, og eventuelt startblokkene, være helt innenfor 
den tildelte bane og helt bak startstreken. Ved stående start er det ikke tillatt å berøre 
banen med hendene. 

 
(For bruk av egne startblokker, se regel 161.1. Det er startordners oppgave å kontrollere 
om slike kan brukes.) 
 

5. Ved tyvstart/diskvalifikasjon er det startordneren som meddeler løperen/løperne om 

hvem det gjelder. Dette gjøres ofte ved at startordner stiller seg i banen til vedkommende 

og viser utøveren(e) kort slik: 

For enkeltøvelser eldre enn 14 år: Rødt/svart kort ev.flagg vises for den/de det gjelder. 

 
For enkeltøvelser under 15 år: For første tyvstart vises utøveren(e) et gult/svart kort ev. 
flagg. 
Blir en utøver ansvarlig for 2 tyvstarter skal han diskvalifiseres og rødt/svart kort ev. flagg 
skal vises.  

 
I mangekamp: For første tyvstart i heatet vises utøveren et gult/svart kort ev.flagg. 
Deretter vises det gule/svarte kortet ev. flagget til alle deltakerne som advarsel om at den 
neste som tyvstarter, blir diskvalifisert. I tilfelle flere tyvstarter i heatet, skal den/de 
ansvarlig(e) diskvalifiseres. Startordneren viser da utøveren(e) et rødt/svart kort ev. flagg. 

 
I tillegg til kortene/flaggene settes et tilsvarende merke ved utøveren(es) startsted. 

 
Blir et heat kalt tilbake uten at det dømmes tyvstart, skal startordneren vise et grønt 
kort/flagg for alle deltakerne.  

 
For øvrig: 

 
- Det er meget viktig at starter/ne og startordner/e avtaler samarbeidet godt. 

- Når det benyttes flere startordnere i samme heat (for eksempel 200m, 400m, etc.) 

må det spesielt gjøres klart hvordan de fordeler oppgavene. 

- Hvordan startordneren kontrollerer løperne før endelig signal om ”klar” (ev.skudd) blir 

gitt, kan være en ”smaksak”. Noen foretrekker kun å sikte langs startstreken, mens 

andre går fra den ene siden til den andre. Dette bør imidlertid klargjøres før 

stevnestart og gjelde for samtlige startordnere som fungerer ved det aktuelle stevnet.  

 

 
Startordnerens utstyr: 
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Dette vil variere etter stevnetype og øvelsesutvalg. Det vil alltid være viktig med ekstra 
sikkerhetsnåler, blyant, ekstra startkort og ekstra startnummer.  

 
I tillegg må man huske stafettpinner når dette er på programmet.  

 
Til slutt er det verdt å påpeke at startordnerens oppgave for en korrekt og tidsgod avvikling av et 
stevne, neppe kan overvurderes. Selv om det ikke kreves at vedkommende er autorisert dommer, 
må han opptre med en dommers myndighet og sikkerhet! 

 

12. SPRINTSTARTEN I PRAKSIS – STARTPROSEDYRE (Slide 
34-36) 

Vi har nå gjennomgått i detalj alle håndbokens regler som gjelder for starteren og alle øvrige 
dommere og funksjonærer på startstedet ved gjennomføring av startprosedyren. Vi har videre 
diskutert en del (problem-) situasjoner som erfaringsmessig oppstår i praksis og gitt anbefaling 
om hvordan starteren bør reagere når disse situasjonene oppstår.  

 
Under kapitlet ”Starterens viktigste oppgaver” pekte vi på at starteren, på samme måte som de 
aktive, skal ha som målsetting at resultatene fra konkurransen skal bli så gode som mulig. 
Spesielt ved sprintstarten kan starteren gi viktige bidrag til dette. Vi skal nå gjennomgå 
prosedyren ved sprintstarten i detalj og spesielt se nærmere på de områder der starteren kan gi 
sitt bidrag til en vellykket start og dermed gode resultater. 

 
På startstedet vil det ofte være en litt stresset stemning blant utøverne. Innledningsvis vil vi derfor 
anbefale at starterne innarbeider en rolig arbeidsrutine under stevnene som kan motvirke denne 
stemningen. I denne sammenheng er det viktig at starteren har god tid på seg til å gjennomføre 
de siste forberedelsene.  

 
Starteren bør i god tid, ca. 5 minutter før starten skal gå, møte frem på startstedet og stille seg 
bak starterpallen.  

 
I denne sekvensen skal startordneren meddele hvor mange deltakere det er i heatet og gi 
eventuelle andre relevante opplysninger. Startordneren gir deretter avtalt tegn når alle deltakerne 
er klare med sine startblokker, og det er kontrollert at disse er korrekt plassert. Videre skal 
starteren forsikre seg om at han mottar avtalt tegn fra tidtakersjefen for manuell tid og leder av el. 
tid om at alt er klart i målområdet, og han skal forsikre seg om at vindmåleroperatør og eventuelle 
banedommere er klare. 
 
Ca. 2 minutter før start går starteren opp på starterpallen. Han blåser deretter i fløyten som betyr 
at løperne skal ta av seg yttertøyet og gjøre seg klare til start. Etter fløytesignalet kan han også 
muntlig meddele at utøverne skal gjøre seg klare til start. 

 
Når starteren har fått signal fra startordneren om at alle deltakerne er klare ved samlestreken og 
selv har kontrollert at korrekt antall løpere er på plass, fortsetter han med den viktigste delen av 
oppgaven. 

 
1. Med klar og rolig stemme gir han kommandoen ”INNTA PLASSENE”.  
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Han skal gi de aktive god tid til å gjøre seg klar i blokkene. Neste kommando MÅ ikke 
komme før alle løperne ved sitt kroppsspråk har fortalt at de har funnet sin endelige 
stilling og har fått ro til å konsentrere seg. Etter en del praksis er det vanligvis lett å se når 
løperne er klare i sin ”innta plassene” stilling. Dette vises ved at de ligger helt rolige og 
med overkroppen, spesielt hode og skuldre, i en avslappet positur.  

 
Selv skal starteren sørge for at hanen på startrevolveren blir spent. Han må også avvente 
avtalt tegn fra startordner om at det er kontrollert at alt er klart for start.  

 
Etter at starteren har gått opp på pallen, må han være helt konsentrert om det som skjer 
på startstedet. Før neste kommando gis, bør han likevel kaste et siste blikk langs 
løpebanen for å se om noe kan ha kommet i veien.   

 
Likeledes er det svært viktig, dersom man bruker revolver for elektronisk tidtaking, hele 
tiden å ha et øye med lyset som indikerer at det er kontakt med tidtakingen. Denne kan 
av forskjellige grunner (statisk elektrisitet, kabelfeil, lette slag etc.) plutselig falle ut. En 
ellers korrekt start vil i slikt tilfelle ikke kunne bli elektronisk målt. 

 
2. Når starteren har forvisset seg om at alt er endelig klart for start, hever han 

startrevolveren over hodet og gir kommandoen ”KLAR”.  

Den mest kritiske perioden for starteren er tiden etter at han har kommandert ”klar” og 
frem til skuddet avfyres. Vi kaller denne perioden for ”holdetiden” og det er i denne 
sekvensen de beste starterne skiller seg ut. Dette tidsrommet må verken bli for langt, 
eller det som er mest vanlig – for kort. I dette tidsrommet skal løperne komme seg opp fra 
en liggende stilling og opp i klar-stillingen, og dessuten skal de konsentrere seg om å 
reagere raskt på neste kommando – skuddet. Starterne må gjøre seg kjent med det 
tidsbehov de aktive har i denne forbindelse. Ved å imøtekomme dette behovet kan 
starteren gi et viktig bidrag til en god start og dermed et godt resultat.  

 
Tidligere var det en bestemmelse i startreglene om at starteren skulle vente ca. 2 
sekunder fra kommandoen ”klar” til skuddet skulle avfyres. La oss først slå fast at dette 
ikke gjelder lenger, og det er ingen regel om at holdetiden skal ha en bestemt lengde. 
Starteren skal vurdere og ta hensyn til løperne i hvert enkelt heat og avpasse holdetiden 
etter det.  

 
Det er gjort en del undersøkelser om hvor lang holdetid som synes å gi optimale forhold 
for utøverne. Det er i den forbindelse hensiktsmessig å dele holdetiden i to. Først 
kommer hevningstiden som er den tiden utøverne bruker på å komme seg opp fra 
liggende stilling og opp i klar-stillingen. Deretter kommer konsentrasjonstiden som er den 
tiden utøverne trenger for å konsentrere seg om å reagere raskt når skuddet kommer.  

 
For å gjennomføre en balansert og kontrollert hevning av kroppen opp til klar-stillingen, 
har man kommet til at en voksen utøver har behov for ca. 1 – 1,5 sekunder. De best 
skolerte løperne trenger minst 1 sekund, mens andre kan trenge opp mot 2 sekunder. 
Starterne må ta hensyn til begge kategorier. Konsentrasjonstiden ligger også optimalt på 
ca. 1 – 1,5 sekunder. Dette vil si at en total holdetid for voksne utøvere optimalt ligger på 
2 – 3 sekunder. Dersom holdetiden går ut over 3 sekunder, vil utøvere med normal 
hevningstid ikke klare å holde konsentrasjonen på topp. Resultatet vil bli en mislykket 
start for disse, og holdetid ut over 3 sekunder bør unngås. En holdetid på 3,5 sek. må 
ansees som et absolutt maksimum. Starten må da avbrytes, og det kommanderes ”Reis 
opp”.  
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Som omtalt under kapitlet om tyvstart, forekommer det fra tid til annen at enkelte utøvere 
benytter en uforholdsmessig lang hevningstid eller ikke kommer til ro i ”klar”-posisjonen 
innen rimelig tid. Dette kan medføre at holdetiden kan bli for lang. Hvis starteren ikke er 
observant på dette, kan den utøveren som forholder seg slik, oppnå en fordel på 
bekostning av de andre. Dette skal selvsagt ikke aksepteres. Starten må avbrytes, og det 
må vurderes om det skal tildeles advarsel ihht. regel  162.5 b. 

 
Dette med holdetiden er en av starternes største utfordringer. Dersom vi fyrer av skuddet 
for tidlig, går dette lett ut over de beste løperne – de som ligger rolig og konsentrerer seg 
om skuddet. Ved for raskt skudd får de ikke denne konsentrasjonstiden, og det resulterer 
i at de får en dårlig start. De mindre skolerte  løperne er de som i tilfelle profitterer på 
dette. De bruker ikke den samme konsentrasjonstiden og kan av den grunn bli heldigere 
med starten.  

 
En annen ting er at dersom vi fyrer av skuddet for tidlig, er risikoen stor for at en eller 
flere løper er i bevegelse oppover og frem og derfor kan oppnå en form for flying start. 

 
Det er vel intet annet en starter foretar seg som løperne merker seg i en slik grad som 
akkurat holdetiden. Det er svært vanlig at mange løpere ”prøver” starteren ved at de 
legger seg bak et startende heat for å finne ut hvor lang holdetid han benytter. Det er 
derfor meget viktig at det tas hensyn til at  

 
- holdetiden skal ikke være en fast tid 

- holdetiden må være tilstrekkelig for konsentrasjon. 

Dersom løperne merker at starteren ikke tar hensyn til disse tingene, kan det lett føre til 
at utøverne mister tilliten til starteren. Dette kan igjen resultere i urolige starter og kanskje 
mange tyvstarter. Holdetiden bør derfor minst ligge opp mot 2 sekunder, men helst ikke 
lenger enn ca. 3 sekunder. Overskrides denne grensen er det noe som er galt i feltet eller 
i omgivelsene. Løperne må kommanderes ”reis opp”, og startprosedyren må begynnes 
på nytt. 

 

 
3. Når så starteren er sikker på at alle løperne ligger rolig i sin endelige klar-stilling og har 

fått et lite opphold til å konsentrere seg om selve skuddet, AVFYRES REVOLVEREN. 

Starteren må i denne fasen selvsagt holde et meget våkent øye med løperne. Etter en 

del trening vil starteren forholdsvis lett se en bevegelse som skjer før eller på skuddet, og 

en tyvstart skal kalles tilbake. Går løperne samlet ut fra blokkene, kan man være rimelig 

sikker på at starten var korrekt. Når det gjelder vurdering av startsituasjonen med hensyn 

på tyvstart/rettferdig start, henvises for øvrig til kapittelet ”Tilbakekalling av feil start”.  

 
Til slutt i dette kapittelet vil vi gi noen kommentarer til uttalen av kommandoene ”innta plassene” 
og ”klar”. 

 
Bortsett fra i internasjonale mesterskap kan som tidligere nevnt kommandoordene alltid uttales på 
morsmålet, dvs. hos oss på norsk. Kommandoene skal imidlertid også fungere på internasjonale 
stevner. Det er derfor minst like viktig hvordan kommandoene uttales enn hva selve ordene som 
benyttes egentlig betyr. Det hele dreier seg egentlig om at kommandoene skal utløse rent 
refleksmessige handlinger. Det er derfor viktig at ordene uttales distinkt og med en vektlegging 
som gir løperne klar beskjed om hvilket tidspunkt kommandoen gjelder for.  
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Vi har tidligere bemerket at starteren må se det som sin oppgave å roe ned stemningen på 
startstedet. Ordene ”innta plassene” bør uttales med klar og rolig stemme eventuelt med en liten 
ekstra vekt på den første stavelsen ”inn-”. Det må brukes tilstrekkelig stemmevolum til at også de 
utøverne som befinner seg lengst unna, tydelig kan høre kommandoen uten at det skal oppfattes 
som rop. Dette kan stille store krav til starterens stemme spesielt ved start i sving på 400m for 
ikke å snakke om 4 x 400m hvis høyttaleranlegg ikke er tilgjengelig. Slikt forekommer dessverre 
fortsatt. 

 
Kommandoen ”klar” skal uttales kort og konsist og i et rolig stemmeleie. Hvis ordet trekkes ut, kan 
ikke løperne vite nøyaktig når de skal etterkomme kommandoen og starte bevegelsen til sin 
endelige klar-posisjon. Det er derfor feil slik enkelte startere har for (u)vane, å trekke ut 
kommandoen med en lang a-a-a-a.  De som har vært i militærtjeneste, vil ha erfaring med 
hvordan nøkkelordene i de forskjellige militære kommandoer uttales under sluttet orden. For ikke 
å ødelegge roen på startstedet bør starteren legge seg på et roligere stemmeleie enn det som 
benyttes av sersjanter og fenriker, men tankegangen bak må være noe av den samme. Uttalen 
av ordet skal i størst mulig utstrekning gi løperne et eksakt tidspunkt for kommandoens gyldighet.  

 
Tidligere benyttet vi ordet ”ferdig” for denne kommandoen. Problemet med dette ordet var at det 
er et to-stavelses ord, noe som vanskeliggjorde å tilkjennegi det eksakte tidspunktet for 
kommandoens gyldighet. I praksis ble ordet uttalt på mange forskjellige måter, og langt fra alle 
var like vellykkede. En-stavelsesordet ”klar” ble innført fra sesongen 1997, og det er vårt inntrykk 
at overgangen har vært vellykket. I den engelske utgaven av den internasjonale håndboken 
benyttes også et enstavelsesord for denne kommandoen, nemlig ordet ”set”. Noe av 
begrunnelsen for bare å benytte engelske kommandoer i de store internasjonale mesterskapene 
er nettopp enstavelsesordet ”set” i denne sekvensen. I Sverige benyttes tre-stavelsesordet  
”ferdiga”. Det erkjennes der at dette innebærer en vanskelighet for starterne.  

 

13. AKTUELLE KORT OG BRUKEN AV DISSE (Slide 37-46) 

Etter de siste anbefalinger er det nå totalt 5 kort som kan komme til bruk ved start! 

 
Helgrønt:  
Brukes for å signalisere at en hendelse/avbrutt start IKKE medfører noen reaksjon mot noen 
utøver og starten tas på nytt. 

 
Helgult:    
Brukes ved første gangs brudd på regel for usportslig oppførsel (inkludert ”små rykk” i starten).  

 
Helrødt:   
Brukes ved diskvalifikasjon etter gjentatt brudd på ovennevte regler for helgult. 
 
Diagonalt gult/svart:  
Brukes ved første personlige tyvstart for utøvere 14 år og yngre samt veteraner, og ved første 
tyvstart i et heat i mangekamp.  

 
Diagonalt rødt/svart:  
Brukes ved diskvalifikasjoner pga. tyvstart. 
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14. STARTERENS VIKTIGSTE KONTAKTER (Slide 47) 

 
Det er en god skikk for alle dommere å komme til stadion i god tid, minst 1/2 time for stevnet 
begynner. Starteren er ikke noe unntak fra denne regel, snarere tvert i mot. Stevneledelsen går 
ofte og venter på at det skal komme tilstrekkelig med dommere/funksjonærer til å begynne 
stevnet, og starteren er i denne sammenheng som oftest en nøkkelperson. Han bør derfor 
innfinne seg i god tid og straks gi beskjed til stevnets sekretariat og/eller stevnets leder at han er 
kommet. Samtidig bør starteren sørge for å skaffe seg stevnets tidsskjema. Dette er hans 
viktigste hjelpemiddel for å planlegge gjennomføringen av sine oppgaver, og det er helt essensielt 
at han straks setter seg godt inn i dette.  

 
Det er videre en del andre funksjoner det er meget viktig for starteren å ha god kontakt med 
under stevnet. I tillegg til hans spesielle medhjelpere recallstarter(e) og startordner(e), gjelder 
dette startoverdommer, overdommer/leder for løp, tidtakersjef manuell tid, operatør for el. tid, 
speaker og vindmåleroperatør. Det vil lette arbeidet under selve stevnet om man på forhånd har 
avtalt hvordan samarbeidet skal foregå. 

 
Overdommer for start eller overdommer/leder for løp er rent organisasjonsmessig den funksjon 
starteren skal rapportere til under stevnet. Det er derfor helt naturlig å gjøre seg kjent med hvem 
dette er og samtidig høre om vedkommende har spesielle ønsker eller syn på den praktiske 
gjennomføringen av løpsøvelsene. Overdommer for løp er ansvarlig for at f. eks. nødvendige 
bane- og vekslingsdommere er på plass, og at hekker er korrekt plassert med riktig høyde og 
vektbelastning. Det bør avtales hvordan overdommeren skal gi klarsignal til starteren om slike 
forhold. 

 
Før hver enkelt start må starteren ha et signal fra tidtakersjefen om at tidtakere og måldommere 
er klare til å ta imot et nytt heat. Det er mange måter man kan bli enig om å gi slikt signal på, det 
viktigste er at man på forhånd avtaler hvordan dette skal skje. En enkel metode som har vist seg 
å fungere godt i praksis er at det settes opp en vimpel øverst på tidtakertrappen. Rød vimpel 
betyr at dommere og funksjonærer i målområdet er opptatt med foregående heat, mens en hvit 
vimpel betyr at det er klart for neste heat. Det er selvsagt viktig at tidtakersjefen sørger for at den 
hvite vimpelen kommer på plass så snart som mulig. Først da kan starteren blåse i fløyten som 
signal til løperne i neste heat om å ta av yttertøyet og gjøre seg klare for start. Tidtakersjefen vet 
at det tar ett minutt eller to fra han gir klarsignalet og inntil starten går. Dersom løpsøvelsene 
ligger etter tidsskjemaet, kan det spares inn litt tid ved å gi klarsignalet allerede før de aller siste 
forberedelsene på tidtakertrappen er gjort. 

 
En del startere blir utålmodige når de synes at det tar lang tid før klarsignalet blir gitt og blåser i 
fløyten for å påkalle tidtakersjefens oppmerksomhet. Dette er en praksis som må opphøre. Bruk 
av fløyten på slikt tidspunkt skal forbeholdes det signalet som betyr at løperne i neste heat skal 
gjøre seg klare, og bør reserveres utelukkende til dette formålet da det ellers kan oppstå 
misforståelser. Det kan ha oppstått problemer i målområdet som rettferdiggjør bruk av ekstra tid 
og dette må starteren respektere. Hvis kommunikasjonen med målområdet avtales på forhånd, 
viser det seg normalt at starteren kan ha tillit til at også tidtakersjefen gjør sitt beste for å 
overholde tidsskjemaet. 

 
Operatør av el. tid vil normalt gi beskjed om at han er klar ved et lyssignal på revolverens 
skuddføler. Det er imidlertid nødvendig på forhånd å forvisse seg om hvordan dette fungerer. Ved 
bruk av manuell backup i kombinasjon med el. tid, er det nå mest vanlig å avtale at lyssignal på 
revolveren betyr at begge systemer er klare for neste heat.  
 
Det er også viktig at man avtaler med speaker hvilken starterprosedyre man benytter slik at han 
er klar over dette. Som tidligere nevnt er det en god rutine at starter går opp på starterpallen ca. 2 
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minutter før starten skal gå. Speaker har da noe å rette seg etter og kan unngå å bryte inn over 
høyttalerne når startprosedyren har begynt.  Det er også viktig at starter og speaker samarbeider 
under avviklingen av stafettløp.  Vekslingsstedene skal kontrolleres, og den eneste som har 
mulighet til å påvirke dette er speaker. Han gjør dette ofte i samarbeid med overdommer (for løp). 
Han kan ta kontakt med de enkelte vekslingssteder for å høre om alt er klart etter først å ha 
orientert om hvilke baner de enkelte lag skal løpe i. En slik fremgangsmåte gjør at 
stafettarrangementene kan avvikles uten at lag stiller opp i feil bane eller heat. 
 
For å få godkjente resultater i de korte løpene er det nødvendig at vindstyrken blir målt. I 
håndboken av 1998 er det derfor for første gang tatt med bestemmelse om at starteren før han 
begynner startprosedyren skal forvisse seg om at vindmåleroperatøren er klar. Hensiktsmessig 
signal fra vindmåleroperatøren må avtales på forhånd. 

 
Recallstarter(e) og startordner(e) er starterens medhjelpere. For at samarbeidet med disse skal 
fungere godt under stevnet, er det nødvendig at dette avtales grundig på forhånd. Oppgavene til 
recallstarter(e) og startordner(e) og starterens samarbeid med disse er behandlet i egne avsnitt. 
Vi henviser til den tidligere behandlingen av disse emnene og vil her bare påpeke at starteren må 
forvisse seg om at medhjelperne kjenner sine arbeidsoppgaver og han er ansvarlig for at 
samarbeidet går knirkefritt. 

15. STARTERENS PLASSERING (Slide 48-50) 

Når starteren etter ankomst har gitt beskjed til stevnets sekretariat og/eller stevnets leder at han 
har kommet, er det hensiktsmessig straks å ta kontakt med startordner(e) og recallstarterne.  
Sammen gjennomgår de stevnet og starter gir sine instrukser.  Han sier fra hvordan han vil de 
skal arbeide og minner dem om deres ansvar. Han gir for eksempel startordner beskjed om hvor 
han vil ha løpere som venter på start plassert slik at disse ikke er i veien for ham ved starten av et 
løp. 
 
Sammen med recallstarter(ne) går han rundt på banen for å studere de forskjellige startstedene.  
Alle baner er ikke like og det er derfor nødvendig at starter foretar en slik "inspeksjon" før stevnet 
begynner, særlig dersom stevnet arrangeres på en for ham ukjent bane.  Han studerer hvor det 
er best for ham å stå ved de forskjellige startsteder samtidig som han også avtaler med 
recallstarterne hvor de skal stå. 
 
Dette siste er meget viktig i løp på delte baner.  Det kan hende at utstyr står i veien.  Det kan 
være en anvisertavle som er plassert slik at den skygger for starter eller recallstarter.  Dersom 
dette oppdages i god tid før stevnet begynner er det lettere ved hjelp av banemannskapene å få 
flyttet tavlen dit den ikke sjenerer. Starteren må sørge for at han har klar sikt til alle løpebanene.  
Det er ikke tilfredsstillende at hekker eller hindre står i veien selv om dette er ting som ikke 
skygger helt og holdent.  Starteren kan både se gjennom dem og over dem, men de vil likevel 
virke distraherende. 
 
Når starteren skal finne den beste plasseringen er det viktig å huske at han må: 
 

 være i stand til å se alle deltakerne tydelig 

 stå i god avstand fra startstreken/deltakerne (10 – 15 m) 

 se alle løperne i så liten synsvinkel som mulig 

 tenke på at også løperne lengst unna hører kommandoene 

 bli sett av tidtakerne 
 
Se deltakerne/avstand til deltakerne. 
Ovenfor er det påpekt at starteren må sørge for at utstyr på banen ikke må være plassert slik at 
det på noen måte skygger for starterens sikt frem til deltakerne. Videre er det kun ved å plassere 
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seg selv godt unna startstreken at starteren vil være i stand til å få tydelig sikt til alle deltakerne. 
Tilskuerne i startområdet har ofte en utmerket utsikt til startstreken fordi de står langt unna og ser 
ned på startstreken.  Ved å stå for nær (en vanlig feil blant mange startere) får ikke starter full 
kontroll med løperne nærmest seg.  Konsentrerer han seg så om de nærmeste mister han 
kontrollen med de som er lengst unna.  Med en avstand på 10-15m fra nærmeste løper skulle 
starter være i stand til å se alle klart og skulle videre bli i stand til å heve stemmen slik at denne 
høres både av de nærmeste og de lengst borte. 
 
Under spesielle værforhold eller der hvor tilskuerne kan være til sjenanse for deltakerne, kan 
denne avstanden kortes litt inn.  Dette er kanskje oftest tilfelle på 400m. 
 
Synsvinkel. 
Vi ser best det som skjer innen en liten synsvinkel.  Ting som sees ytterst i dette feltet bli mer 
utydelig.  Dersom starter stiller seg slik at synsvinkelen blir for stor, er han nødt til å flytte blikket 
for å kunne se samtlige løpere like godt.  Dette må han unngå.  I det øyeblikk startskuddet går 
virker den minste bevegelse eller flytting av blikket distraherende og kan medføre at starter ikke 
ser feil som blir begått. 
 
En plass ca. 10-15m fra startstreken er den beste.  I tillegg bør starter plassere seg slik at han lett 
ser samtlige løpere samtidig. 
 
La oss ta for oss en start fra samme startstrek (100m, 110m hekk, 60m). Dersom starteren 
plasserer seg 3-5 m nærmere mål enn startstreken og den nevnte avstand inn på banen, har han 
sannsynligvis funnet den beste plassen å stå på. Han har alle løperne i et smalt synsfelt og han 
kan se den minste bevegelse, enten disse kommer fremover eller bare består i rykk i en skulder, 
arm e.l. Dette er også en plassering som nå benyttes i de aller fleste land. 
 
I løp med start fra forskjellige startstreker må vi stille det samme krav til at starteren kan se alle 
deltakerne innen en minst mulig synsvinkel. Skissene på illustrasjon 17 B indikerer hvor det på de 
forskjellige distanser er best for starteren å stå.   
 
 
Bli hørt av deltakerne. 
I løp med forskjellige startstreker er det ønskelig at starteren har mikrofon tilkoblet høyttalere.  
Ved start på 400m, for ikke å snakke om 4x400m på anlegg med 8 løpebaner, må dette anses 
som absolutt nødvendig. På stadionanlegg med 8 løpebaner burde starteren nå kunne forlange 
slikt utstyr fast. Skulle slikt utstyr mangle, må starteren ved vurdering av sin plassering, også 
tenke på at løperne lengst unna skal høre kommandoene. 
 
Bli sett av tidtakerne. 
Starter undersøker hvor tidtakerne er plassert slik at han også kan ta hensyn til dette når han skal 
bestemme sin egen plassering.   
 
Starterpall. 
For selv å kunne se skikkelig og å bli sett av tidtakerne, er det tilrådelig at starter har en pall å stå 
på. Denne må finnes, og man må avtale hvem som kan hjelpe til å flytte den fra startsted til 
startsted under stevnet. 
 

16. HVORDAN UTVIKLE SEG SOM STARTER? (Slide 51) 

En god starter må være psykisk og fysisk sterk og våken. Et godt grunnlag for dette, er å ha god 
kondisjon. Blir man fysisk sliten, går dette ut over konsentrasjonen som må være på topp under 
startprosedyren. Starteren bør forberede seg til konkurranser på tilsvarende måte som utøverne 
gjør det. Fysisk og mental trening er viktig også for starteren. 
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Ellers har vi som hovedregel den erfaring at de beste starterne er de som praktiserer mye. Dette 
trenger nødvendigvis ikke alltid være ved å starte i stevner. Det kan også skje under starttrening 
på klubbnivå. En forutsetning er imidlertid da at hver enkelt start blir tatt like seriøst som om det 
gjelder starting i et stevne. Hvis man legger seg på den linje under trening at små 
uregelmessigheter ikke er så nøye, risikerer man å tillegge seg en unote som da også kan bli 
praktisert under stevner. Det må være full konsentrasjon ved hver enkelt start, og det må 
reageres på alle avvik fra regelverket. Den beste treningen for startere er likevel å praktisere 
under stevner. Det er først da starterens situasjon blir helt realistisk.  
 
Starteren må være ærlig overfor seg selv og vurdere kritisk hver start han gjennomfører. Var 
dette en helt vellykket start, eller var det ting jeg ikke var helt fornøyd med? I det siste tilfellet bør 
han spørre seg selv om det var noe han kunne ha gjort annerledes. Det viktigste må være å lære 
av eventuelle feil som blir gjort, slik at de ikke blir gjentatt i fremtiden. En starter som aldri innser 
at han gjør noe feil, vil neppe utvikle seg som starter. 
 
Som det er påvist tidligere, forutsetter regelverket at starteren skal ha assistanse av 
recallstartere. Vår erfaring med at startere samarbeider i team, der for hver start en er 
hovedstarter og de øvrige recallere, er meget gode. Et team bør bestå av minst tre startere. 
Oppgaven som hovedstarter skal rotere blant deltakerne i teamet under stevnene. Et slikt 
samarbeid fungerer best der deltakerne i teamet kjenner hverandre godt og stoler på hverandre. 
Vi anbefaler at deltakerne i slike team, etter hver enkelt start diskuterer seg imellom om alt 
fungerte som det burde under startprosedyren. Herunder for eksempel om holdetiden var av 
rimelig lengde, og om alle utøverne var i ro og i korrekt stilling da skuddet ble avfyrt. Videre om 
kommandoordene ble uttalt på en heldig måte. I de fleste stevner oppstår gjerne en eller flere 
situasjoner som man ikke har erfaring med eller har tenkt på tidligere. Disse situasjonene bør 
diskuteres for å komme frem til hva som er beste måte å reagere på i slike situasjonene. 
Hensikten med slike diskusjoner skal alltid ha den positive vinkling at man skal ta lærdom av 
eventuelle uheldige avgjørelser som er tatt. Det skal ikke fremmes negativ kritikk overfor den 
starter eller recallstarter som kan ha vært uheldig. Husk at hele teamet er ansvarlig for at starten 
skjer på en reglementert måte.  
 
Erfaringer har vist at deltakere i team som samarbeider på denne måten, utvikler seg til gode 
starter, og samlet i team løser de sine oppgaver under stevner på en god måte.  

 


