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DEL 1: Utviklingsplan for toppidrettUtviklingsplan for toppidrettUtviklingsplan for toppidrettUtviklingsplan for toppidrett  
All idrett har sitt utgangspunkt i klubbene, både breddeidrett og toppidrett. Engasjementet i 
konkurranseorienterte klubber er ofte svært stort. Med en sportslig plan for klubben kan det 
foretas en forventningsavklaring som gjør at man kan unngå konflikter innad med «klubb i 
klubben» - et klubblag som tar store deler av klubbens ressurser – uten at dette er nærmere 
forankret i klubben som helhet. 

På samme måte må forbundet ha en åpen sportslig utviklingsplan som beskriver forvent-
ningene i.f.t. landslagsvirksomheten og utviklingen innen toppidrett – som gir rammer og 
føringer for virksomheten som den sportslige ledelse skal holde seg innenfor – og som også 
kan bidra til opplysning og redusere spenninger i organisasjonen.  

Toppidrett og internasjonal representasjon 
Særforbundene i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er høy-
este faglige myndighet på sin(e) idrett(er)s område. Norges Kampsportforbund (NKF)s for-
mål er å fremme de tilsluttede kampsporter i Norge og representere idrettene internasjonalt.  

Innen NIF er Olympiatoppen (OLT) fagressursen som skal koordinere Norges deltakelse i 
bl.a. olympiske og paralympiske leker og som gjennom øremerkede tilskudd (post 4) setter 
krav til særidrettene om resultater, økonomisk egenandel, faglig styring og idrettspolitisk 
forankring. Paralympisk1 arbeid er p.t utelatt i denne toppidrettslige sammenhengen. 

OLT definerer toppidrett som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, av-

hengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på interna-

sjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse. 

OLT forholder seg til den internasjonale idrettsbevegelse via International Olympic Commit-
tee (IOC) og SportAccord som de mest vesentlige aktører. NKF står p.t. tilsluttet fem interna-
sjonale særforbund som alle er medlem av SportAccord. Disse forbundene setter rammer og 
regelverk for den internasjonale særidretten og har i sine vedtekter bestemmelser som om-
handler konkurrerende forhold som må hensyntas. Både OLT og NKF innretter sin innsats 
i.f.t. de offisielle særidrettenes føringer. 

I del 2 av denne planen beskrives de internasjonale forhold og rammer for representasjon 
med spesiell fokus på internasjonal medbestemmelse og innflytelse. Disse forholdene utela-
tes derfor i del 1.  

Prestasjonskultur 
Innen idretten kan utøvere selv velge ambisjonsnivå for å kunne bli så gode som man selv vil 
– innen sin klubb, landsdel, landet sitt eller internasjonalt. Gjennom kampsporttreningen får 
man prestasjonsutvikling og større grad av mestring, enten målet er å utføre et mønster, lære 

                                                           
1 Paralympiske arbeid ivaretas p.t. på et breddeidrettsnivå ved bl.a. øremerkete midler til grenseløse idrettsdager.  
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selvforsvarsteknikker, bestå ny gradering eller delta i konkurranser. Idretten kan således 
oppleves som rimelig grenseløs, utfordrende og spennende - for man kan alltid bli bedre. 

Noen utmerker seg og viser vei for hva som gir «best practise» innen sin idrett. De er rolle-
modeller som representerer en prestasjonskultur som mange ser opp til og ønsker å bli del 
av, enten de er utøvere, trenere, eksaminatorer, dommere, e.a. Prestasjonskulturen har også 
overføringsverdi til andre deler av samfunnslivet og representerer dermed en verdi i seg selv 
og et samfunnsideal. 

Når treningsarbeidet fører til prestasjoner på toppnivå innen internasjonal konkurranseidrett 
snakker vi om prestasjonskultur på ypperste nivå – toppidrett! 

Arbeidskrav i kampsport 
Hver idrett har sin egenart med ulike arbeidskrav i.f.t. bevegelsesmønstre og prestasjons-ut-
vikling. Innen kampsportene er det mange ulike pensum/graderingskrav samt konkurranse-
former og dermed ulike arbeidskrav. Kampsportenes egenart er knyttet til vektlegging av 
slag/spark, grep/kast og våpenteknikker og måten å trene dette på i form av grunnteknikker, 
mønster og sparring. Arbeidskrav gis gjennom graderingspensum som forvaltes av høygra-
derte eksaminatorer innen ulike stilretninger. Videre defineres kampsportenes egenart i form 
av konkurransegrener (hovedsakelig mønster/oppvisning og kamp). I kamp skilles det også 
på semikontakt og fullkontakt hvor man i sistnevnte tillater å vinne på knockout ved støt 
mot hodet.  

Kampsportene totalt sett inneholder dermed mange ulike og til dels sprikende arbeidskrav. 
Arbeidskravene til gradering og konkurranse kan være forskjellige samt mellom de ulike 
konkurransegrenene hvor regelverk og dommerpraksis stadig er i utvikling. Noen utøvere er 
multikunstnere som behersker flere kampsporter men egenarten og arbeidskravene kan 
være så ulike at de vanskelig kan forenes uten å bli til hinder for videre utvikling. Da må 
man ta et retningsvalg på et eller annet tidspunkt. 

Tommelfingerregelen innen prestasjonsorienterte miljøer er at det kreves 10.000 trenings-/ 
arbeidstimer for å nå toppnivå. Dette forutsetter i tillegg at treningen er innrettet i.f.t. de ar-
beidskrav som gjelder. Det nytter ikke bare å trene semikontakt dersom det er fullkontakt 
man skal bli god i. Allsidig trening er bra å ha som grunnlag men ved teknisk trening er det 
viktig med riktig teknikk innlært tidlig for å unngå feiltrening og slite med relæring senere. 
Man kan ikke unngå spesialisering for å hevde seg f.eks. i internasjonal karate kata konkur-
ranse. Å hevde seg i internasjonal konkurranseidrett krever dedikerte utøvere og trenere som 
kjenner til hva som kreves.  

Landslagsmodellen 
I internasjonal sammenheng står representasjonsutøvere sentralt, d.v.s. landslag innen de 
ulike konkurransegrenene/disiplinene. Disse representerer Norge gjennom sin sport. På 
samme måte som det er klubbenes rett til å ta ut klubblag til åpne stevner er det forbundets 
rett å ta ut landslaget til internasjonale mesterskap.  



5 
 

Landslaget er norsk idretts foretrukne modell for organisering av de beste utøverne i landet. 
Landslagsmodellen er en arena hvor flere trenere og utøvere sammen utgjør og utvikler en toppid-

rettskultur som er preget av kontinuitet, forutsigbarhet, langsiktighet og utviklingsrettet kompetanse. 

Landslagsmodellen er også den viktigste arenaen for godt, kontinuerlig og varig verdiarbeid (Toppid-

rettssjef Tore Øvrebø). 

Landslaget må hele tiden være tett på de internasjonale forhold og de arbeidskrav som gjel-
der. Innen laget må man ta valg i.f.t. «best practise» og riktig «spillestil» og rekruttere ut-
øvere som har best forutsetninger for å følge opplegget for internasjonal prestasjons-utvik-
ling. Det kan være for sent med relæring og «omskolering» på landslaget dersom tekniske 
ferdigheter er dårlige eller veldig annerledes enn arbeidskravene tilsier. 

Landslaget er avhengig av trenere og ledere som samarbeider og støtter oppunder landsla-
gets opplegg og er medvirkende til å implementere de arbeidskravene som til enhver tid 
gjelder. På den måten utvikles en toppidrettskultur som preges av kontinuitet, forutsigbar-
het, langsiktighet og utviklingsrettet kompetanse, slik toppidrettssjefen har uttrykt.  

Forbundet har p.t. ikke landslag innen alle konkurransedisipliner, men legger til rette for in-
ternasjonal representasjon for klubber og utøvere som satser langsiktig, selv i de minste di-
siplinene. Forutsetningen er at trenings- og forberedelsesarbeidet legges opp til å være på 
linje med de beste i verden og at det søkes å bygge opp prestasjonskultur rundt utøver(ne). 
Det er prestasjonsorienterte kulturer som er viktig å bygge og ta vare på over tid fremfor en-
keltprestasjoner. Landslagsmodellen skal være fremste signalbærer for dette til klubbene.  

Innen landslaget må det utvikles og forankres spilleregler som gjøres gjeldende både for ut-
øvere, trenere og støtteapparat med tilhørende klubber. Dette utgjør en viktig faktor både 
som kulturbærer og premissgiver for å lykkes som et lag. På denne bakgrunn kan man ikke 
delta i landslagets opplegg og samtidig kjøre sitt eget løp. Selv om det er individuelle kam-
per som utkjempes så er man sammen som et lag. 

Dersom man ikke har tro på landslagets opplegg, står man fritt til å forme sitt eget opplegg. 
Gjennom uttalte uttakskrav kan man kvalifiseres til å delta som representasjonsutøver i offi-
sielle mesterskap selv om man ikke er del av landslaget. 

Konkurranseklubber 
Innen klubbene kan det være flere ulike tilnærminger til sin kampsport, men en god trener 
har utøveren i sentrum og tilrettelegger for at den enkelte skal kunne bli så god som ved-
kommende selv vil - og utvikle seg i ønsket retning som utøver, trener, dommer, e.a. Trene-
ren må også evne å «levere fra seg» utøvere til høyere nivå (f.eks. til et nytt og høyere gradert 
treningsparti i klubben, annen konkurranseklubb eller til landslag). 

Man vet aldri hvilken klubb neste verdensmester kommer fra, så trenere har et ansvar for å 
prøve å legge til rette også for konkurranseutøvere med ambisjoner og/eller henvise til andre 
klubber som ligger lenger fremme på området, evt. delta i treningsfelleskap.  
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Noen klubber satser mer enn andre på konkurranser og innretter treningsopplegget sitt mot 
dette. Innen slike konkurranseorienterte klubber er det ferdigheter innenfor de arbeids-kra-
vene som gjelder for landslaget som er fordelaktig å ta høyde for på et så tidlig stadium som 
mulig. Disse klubbene er ofte leverandører av utøvere til landslaget og får på sin side 
«knowhow» og kompetanse i retur og er i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre.  

Toppidrettens verdi 
Motivasjon for å drive med kampsport spenner vidt fra bl.a. filosofi og mentalhygiene til 
selvforsvar og nærkamp med fokus på graderingskrav fremfor konkurransekrav. Mangfol-
det er stort og arbeidskravene ulike men overkommelige for mange. Totalt sett kan man vel 
hevde at kampsport trening er tilgjengelig og godt tilrettelagt for mosjonister og livslang tre-
ningsglede. Konkurransedelen er for mange en mindre del av utøvelsen. 

Å se toppidrettens verdi i ovennevnte kontekst, identifisere seg med den og føle begeistring 
kan dermed være vanskelig, spesielt på tvers av kampsporter og disipliner og innen klubber 
som ikke tilbyr konkurransetrening. Avstanden kan oppleves som stor og så lenge landslags-
utøvere heller ikke har fått noe gjennombrudd og/eller stor media oppmerksomhet, blir be-
visstheten i.f.t. toppidretten liten, noe som også kan føre til usaklig og kunnskapsløs kritikk.  

Med ulik grad av hva som tillates innen de ulike kampsportenes konkurranser er det dess-
verre slik at enkelte «snakker ned» andre kampsporter og fordommer kommer til uttrykk. 
Dette stiller krav til at forbundet blir flinkere til å synliggjøre både kampsportenes og i denne 
sammenheng toppidrettsdelens verdi både for å legitimere ressursbruken men også for at 
breddeidretten og grasrota skal få nyte godt av toppidretten. 

Idrett har sin egenverdi for den som deltar i form av bevegelse, kroppsutfoldelse og glede. 
Dette har på sin side også en nytteverdi for den enkelte og samfunnet som helhet, og følgelig 
støttes norsk idrett gjennom spillemidler fra Norsk Tipping som formidles fra Staten via Kul-
turdepartementet (KUD) til norsk idrett. En del av spillemidlene er som før nevnt øremerket 
toppidrett fordi Staten ser verdi med en positiv toppidrettskultur. 

Mye av idretten er i sin natur elitistisk i den forstand at man alltid kan streve etter å bli 
bedre. Det olympiske slagordet «raskere, høyere, lengre» indikerer også dette. Toppidretten 
representerer det grensesprengende og det som Stortinget beskriver som positiv prestasjons-

kultur som kan ha overføringsverdi til andre samfunnsområder. Det er samtidig en forutsetning for 
toppidretten at idretten generelt ikke blir ekskluderende i sin natur, noe kampsportene i sin 
alminnelighet heller ikke er selv om også graderingssystemene som benyttes er elitistiske. 
Det kan være andre idretter som sliter mer. 

Toppidretten bygger på breddeidretten som skal være tilgjengelig og inkluderende. Toppid-
retten på sin side skal vise vei og gi kunnskap og kompetanse tilbake til grasrota i.f.t. nyttige 
tekniske ferdigheter, morsomme og gode treningsmetoder, mental trening, osv. Toppidretten 
utgjør en kraft som bidrar til utvikling som kommer flere til del og som kan virke motiver-
ende og skape begeistring for idrettsutøvere på alle nivåer. Slik sett er det et gjensidig av-
hengighetsforhold mellom topp- og breddeidrett og ikke en motsetning. Dette har kamps-
portenes idrettsledere og trenere et ansvar for å formidle og bidra positivt til.  
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Når man har nådd resultater i form av medaljer og titler er det lettere å skape begeistring og 
stolthet som man benytter i eget idrettsarbeid. Det er imidlertid svært viktig også å støtte 
opp om et lag under oppbygging og ha tro på eget opplegg og egne fagfolk. Med nære bånd 
til seksjonene må hvert landslag sitt opplegg gjøres kjent og utnyttes til å skape optimisme, 
positivitet og begeistring slik at toppidrettens verdi og kraft blir formidlet til flest mulig. 

Mediamessig er det toppidretten som står for flest oppslag om kampsport. 

Fordeler ved toppidrett 
Innen kampsport finnes flere arenaer å utvikle seg på, herunder har konkurranser og toppid-
rett en naturlig plass i helheten. Dette er arenaer som det ikke er naturlig for klubbene å 
håndtere alene men organiseres under et forbund og følgelig er med på å legitimere forbun-
dets eksistens. Som fleridrettsforbund kan det også hentes ut synergier på toppidrett. 

Det er ikke belegg for å hevde at toppidretten virker rekrutterende, men et godt utbygd akti-
vitetstilbud inkl. konkurranse og toppidrett kan medvirke til å holde på medlemmer/ ut-
øvere med ambisjoner og bidra til å demme opp for frafall. En naturlig konsekvens av topp-
idretten er at det også drives målrettet utviklingsorientert ungdomsidrett for å gi et best mu-
lig tilbud til som ønsker å satse på sin idrett. 

Fellesskapsfølelse og godt miljø er vesentlige faktorer for trivsel. Noen må gå foran og være 
kulturbærere. Konkurranseutøvere med ambisjoner utgjør, sammen med treneren, mulige 
rollemodeller som med fordel kan benyttes mer målbevisst. 

Morgendagens utøvere og dagens landslagsutøvere kan bidra positivt til forbundets og 
kampsportenes omdømmebygging og kan bli fremtidens idrettsledere. Med de rette hold-
ninger innlært via sin kampsport representerer disse idealer som rollemodeller. Gjennom 
media skolering kan utøverne bli bedre i stand til å representere forbundet og klubbene. 
Dette kan også føre til at flere markedskrefter kommer på lag og tør sponse og investere i 
kampsporter både lokalt og nasjonalt. 

Innen kampsportene står mental styrke som sentralt element. Dette blir særlig utviklet innen 
toppidrett med de grensesprengende utfordringer og oppgaver som må løses for å lykkes og 
som gir næring til en prestasjonskultur som kan komme hele forbundet til del. 

Konkurranse- og toppidrett kan med fordel utgjøre en sunn motvekt og supplement til 
kampsportenes hierarkiske struktur og tradisjonsbundne graderingssystemer. Dette utgjør 
en arena for utvikling som først og fremst styres av utøverne selv og setter kampsportene inn 
i en mer norsk og demokratisk kontekst. 

Toppidretten kan også være en viktig og undervurdert faktor for å motvirke og bekjempe 
mobbing og trakassering i idretten i tillegg til doping m.m. En god toppidrettskultur tar ver-
diarbeid på alvor og bidrar til fair play, lagånd og det å unne hverandre suksess. Et etisk og 
faglig kvalifisert toppidrettsmiljø må sikres slik at toppidretten kan fremstå som en kulturell 
identitetsskaper i tråd med statlige føringer. 
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Toppidretten kan være en stor bidragsyter i.f.t. NKFs og kampidrettenes omdømmebygging. 
Når en god prestasjonskultur gir avkastning med gode resultater og medaljer, kan dette be-
nyttes aktivt både internt og eksternt. Her bør flest mulig få sole seg i glansen. 

Idrettstinget har vedtatt en strategisk plan, Idrettspolitisk Dokument (IPD), som sier at vi skal 

utvikle en prestasjonskultur innenfor alle særidretter og gi store opplevelser til det norske folk. Enga-
sjementet fra sidelinjen utgjør dermed også en verdifull side av konkurranse- og toppidret-
ten også innen kampsportene. Når klubbenes utøvere konkurrerer blir de heiet frem av klub-
ben for øvrig. Dette skaper fellesskap og lagånd samt stolte øyeblikk og identitetsfølelse og 
tilsvarende på forbundsnivå med landslagsutøvere. Dette kan bety mer dersom det avholdes 
internasjonale stevner/mesterskap i Norge og/eller landslag får mer nasjonal media opp-
merksomhet. 

Forbundets ambisjonsnivå 
Meld.st.26 (2011/2012), den norske idrettsmodellen, sier at toppidrettsutøvere skal gis treningsmu-
ligheter som bidrar til prestasjoner på internasjonalt toppnivå innenfor etiske forsvarlige rammer. 
Det er imidlertid viktig å understreke at det er særforbundene som har ansvaret for ivaretakelse av 
toppidrett innenfor sine idrettsgrener.  

Så lenge det finnes dedikerte utøvere og trenere med internasjonale ambisjonesom er villige til å 
satse det som behøves (for å drive trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden), 
bør NKF satse tilsvarende med å tilrettelegge forholdene for disse.  

NIFs slagord om «idrettsglede for alle» skal også gjelde de som har store ambisjoner og da 
bør forbundet legge opp et løp sammen med disse. Det gjøres best via landslagsmodellen. 

Veien til å realisere uforløst potensiale hos den enkelte er meget utfordrende, men også gi-
vende. 

NKF bør, som utøverne selv, sette hårete mål for forbundets internasjonale representasjon. 
Hvilken kraft ligger det i å ha en målsetting om å bli blant de 50-60 beste på et internasjonalt 
senior mesterskap? Her må den toppidrettsfaglige enheten jobbe med systematiske målpro-
sesser som forankres via styrer og forbundsting.  

Tvedt rapporten setter opp følgende mål for norsk idrett; 

Overordnet mål  
• Vi skal opprettholde Norge sin internasjonale posisjon og gi store prestasjoner  

Prestasjonsmål  
• Vi skal gjøre de beste bedre 

• Vi skal gjøre de beste flere  

• Vi skal sikre ettervekst av morgendagens toppidrettsutøvere  

 
For NKF kan følgende utgjøre gode  
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Resultatmål 
 

• Vi skal være med å kjempe om medaljer i EM, VM og OL  
 

• Få flere utøvere som kommer under systematisk utvikling 

 

Utenom de rene resultatmessige ambisjoner og mål for landslagene gir toppidretten positivt 
press på andre deler av virksomheten. Trener- leder og annen utdanningsvirksomhet, talent-
utvikling, markeds- og mediaarbeid, utnyttelse av rollemodeller, osv. preges positivt av 
toppidretten og fører til større ambisjonsnivå på flere felter. 

Økonomiske rammer  
Stortinget legger gjennom tildelinger til NIF føringer for toppidretten i Norge. NIF legger fø-
ringer gjennom planer og vedtak på Idrettstinget og via OLTs drift og økonomisk forvalt-
ning. Særforbundene setter egne økonomiske føringer samt krav til resultatoppnåelse. 

NKFs målsettinger må følges opp med økonomiske og faglige ressurser. På samme måte som 
konkurranseidretten i klubbene er toppidretten for forbundet en stor kostnadsdriver. Det er 
derfor både nødvendig og riktig overfor representasjonsutøverne at de må betale egenande-
ler på sin vei opp idrettskarrieren, noe som også reguleres i utøverkontrakter som alle repre-
sentasjonsutøvere må ha. 

Forbundets toppidrettsfaglige enhet må ha forutsigbare økonomiske rammer fra år til år for å 
kunne tenke langsiktig og bygge opp lag frem mot OL og VM. Det må tas høyde for at NKF 
er et fleridrettsforbund hvor karate og taekwondo er de største idrettene. Økonomisk og fag-
lig styring må ligge nærmest mulig toppidrettsfaglig enhet men med føringer og innspill via 
planer og vedtak fra forbundsstyret. Her må også seksjonene bli involvert/hørt. 

Med karate på OL-programmet i 2020 er det flere utøvere som ønsker å satse og det gror i ka-
rate miljøet. For å kunne ta høyde for en toppidrettssatsing her også er det nødvendig å øke 
rammene. I tillegg til eksisterende økonomiske modell for toppidretten, inkl. øremerkede 
midler til utviklingsorientert ungdomsidrett, kan rammen styrkes ved å allokere forbundets 
fellesdrift sin momskompensasjon til toppidrett.  

Med ovennevnte vil forbundet kunne benytte oppimot 25% av den totale omsetningen, og 
dette er relativt lite når vi sammenligner med andre særforbund – spesielt sett i lys av at 
NKF er et fleridrettsforbund. Forbundet har p.t. en god ressursutnyttelsesgrad i.f.t. de av-
kastninger som er gjort resultatmessig i flere idretter. 

Utover dette bør evt. markedsmidler som skapes gjennom toppidretten i all hovedsak tilfalle 
toppidretten til videreutvikling. 
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MMMMÅLSETTINGERÅLSETTINGERÅLSETTINGERÅLSETTINGER 
I langtidsplanen fremgår følgende mål og strategier: 

Mål 
- Ambisiøse og veldrevne klubber med virksomhetsplan, sportslig plan og fokus på egenutvikling for 
utøverne – og med kultur for å unne andre suksess. 

- Medaljer i offisielle internasjonale mesterskap innen OL-grenen(e) – forutsatt rekrutteringsgrunnlag 
til toppidrett innen grenene. 

Strategi:  
- Bistand med utviklingsplaner og helhetlig kompetanseheving til utøvere og klubber som vil følge 
forbundets og Olympiatoppens utviklingsfilosofi.  

- Samarbeidsavtale med Olympiatoppen. Arbeide for bedre rammebetingelser. Systematisk kompe-
tansearbeid og opplysningsvirksomhet i.f.t. toppidrettskultur. De største konkurranseidrettene priori-
teres og den kompetanse som erverves hos de beste skal komme de nest beste til gode, på tvers av 
kampsportene. 

Utledet fra denne utviklingsplanen settes opp følgende: 

Delmål:  
- Det skal være en god ressursutnyttelsesgrad innen toppidrettsarbeidet – NKF satser kun på de som 
er villige til å satse det som kreves. 

- Landslagsmodellene skal være foretrukket innenfor de særidretter hvor NKF står tilsluttet interna-
sjonalt særforbund. Landslaget er kulturbærer for sin toppidrett og trenings- og forberedelsesarbei-
det skal være på linje med de beste i verden. 

- Landslagsutøvere skal forplikte seg via utøverkontrakt og bl.a. ha mediaskolering.  

- NKF skal ha definerte arbeidskrav gjennom utviklingstrapper for de ulike konkurranseidrettene og 
tydelige uttakskrav. 

- NKF skal tilrettelegge for målrettet utviklingsorientert ungdomsidrett hvor det legges vekt på mest-
ring og det å kunne bli så god som man evner og vil. 

- De fremste konkurranseklubbene i NKF skal identifiseres og følges tett opp. Det skal jobbes med 
kultur for å «levere» utøvere til landslag og få god samhandling. Ingen trenere «eier» utøverne de 
trener.  

- NKFs toppidrett skal oppnå verdiskapning gjennom glede, mestring, stolte øyeblikk, spenning og un-
derholdning som skal synliggjøres internt og eksternt og skape identitet og fellesskap. Gjennom ulike 
eksponeringsflater skal forbundet med utøverprofilene bli attraktive for samarbeidspartnere/sponso-
rer som også kan bidra til økonomisk verdiskapning og støtte til virksomheten.  

Handlingsplan 
Hvert år skal sportssjefen sette opp operative handlingsplaner for toppidretten i forbundet. 
Disse fremlegges styrene til orientering og evt. innspill. Her beskrives bl.a. uttakskriteriene 
for landslag og internasjonale mesterskap og det gis redegjørelse for målprosessen. 
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DEL 2: Internasjonalt arbeid 

Internasjonal plan 
Idretten er internasjonal i sin innretning og utbredelse. En rekke idrettsaktiviteter utøves over store 
deler av verden, etter de samme reglene og prinsippene. Idretten organiserer i meget stor utstrek-
ning mesterskap, konkurranser, stevner og treningssamarbeid på tvers av landegrensene. Dette er en 
naturlig del av toppidretten, men også innenfor bredde, barne- og ungdomsidretten kan det være 
nyttig med internasjonale kontakter.  
 
Norge hevder seg i mange kampsporter og har til dels en høy anseelse internasjonalt. Dette gir oss 
muligheter til å knytte kontakter for å bidra til å utvikle idretten internasjonalt, og vi har også gode 
forutsetninger for å hente impulser i internasjonale fora til å videreutvikle våre kampsporter.  

En utviklingsplan på området vil være et godt virkemiddel til å sikre at vi får samhandling og utnyttet 
ressursene til det beste for hele organisasjonen i henhold til målsettinger fra langtidsplanen.  

AvgrensingAvgrensingAvgrensingAvgrensing    
Siden det foregår internasjonalt arbeid på flere nivåer og mange aktører er engasjert er det nødven-
dig at forbundet avgrenser sin innsats til det som er betydningsfullt, herunder må det være ett klart 
skille mellom hobby, egeninteresser og hva som er forbundets representasjonsoppgaver! 

Målsettinger 
 
Hovedmål 
Hovedmålet for det internasjonale arbeidet er norsk innflytelse og påvirkning. 
 

Prioriterte delmål  
1. Via nordisk samarbeid få valgt representanter inn i komiteer/styrer og dommerkollegium (og 

oppnå større forutsigbarhet i.f.t. internasjonalt arbeid, terminliste og representasjonskrav). 

2. Øve innflytelse på de internasjonale særforbundenes demokratiske strukturer, herunder få 
innarbeidet maktfordelingsprinsippet. 

3. Inngå gunstige avtaler om internasjonalt treningssamarbeid på toppnivå, både i og utenfor 
våre idretters opphavsland. 

Internasjonalt mandat  
Det er Presidenten som er den fremste tillitsvalgte representant overfor de internasjonale særfor-
bund NKF står tilsluttet. Representasjonen på kongresser kan delegeres til seksjonsledere eller andre 
som det er hensiktsmessig. Sportssjefen tar ut utøvere, trenere, støtteapparat og   lagleder til offisi-
elle mesterskap. Det er lederen for de enkelte dommerkomiteer som tar ut dommere til internasjo-
nale mesterskap etter godkjent plan.    
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Overordnete føringer  
Norges Idrettsforbund og Norges Kampsportforbund har lagt overordnete føringer. 

NORGES IDRETTSFORBUND (NIF) 
Fra det Idrettspolitiske dokument (IPD) 2015-2019:  

NIF og særforbundene skal sikre norske idrettsinteresser internasjonalt, ved å 

a) Folk-til-folk-samarbeidet i Barentsområdet skal styrkes og videreutvikles. 

b) NIF og særforbundene bør styrke sin innflytelse i internasjonale fora. 

c) Norsk idretts representanter skal arbeide for en åpen, inkluderende, demokratisk 

    og dopingfri idrett preget av fair play, og at menneskerettighetene respekteres fullt ut. 

d) Norsk idrett skal videreføre sitt internasjonale utviklingssamarbeid med idrettens egenverdi som    

     bærebjelke, og med sosial utvikling, helse og demokrati som bidrag til samfunnet i de landene  

     man samarbeider med. 

e) Det skal utarbeides et internasjonalt program med konkrete mål for idrettsorganisasjonens   

     internasjonale engasjement i tingperioden. Programmet skal også vise hvordan NIF skal og kan     

     understøtte særforbundenes internasjonale virksomhet. 

 

NORGES KAMPSPORTFORBUND (NKF) 
I lovens formålsparagraf står det at formålet til NKF er å fremme de tilsluttede kampsporter som 
Norge er medlemmer av, og representere idrettene internasjonalt.  

NKF er medlem av 5 internasjonale særforbund (WKF, WTF, IWUF, JJIF og FIK) som hver er tilsluttet 
SportAccord. WKF, WTF og IWUF er anerkjent av IOC, og av disse er WTF fast på OL-programmet og 
WKF er på OL-programmet i 2020. Internasjonalt arbeider IWUF med å få wushu på OL-programmet.  

Fra langtidsplanen for 2016-2018 fremgår følgende; 

Gjennom representasjon og deltakelse i internasjonale idrettsfora skal norsk kampsport bidra til å 
gjøre sin innflytelse gjeldende når det gjelder verdigrunnlag, demokrati og utvikling av konkurranse-
regler o.a. Norsk kampsport skal også berikes og videreutvikles gjennom de impulser og den kompe-
tanse som hentes tilbake. Internasjonal representasjon må sees i sammenheng med deltakelse i offi-
sielle int. mesterskap. 
 

Mål:    
Norsk innflytelse og påvirkning i internasjonal sammenheng 

Strategi:  
Representasjon/deltakelse og planlagt agenda på de viktigste internasjonale kongresser 
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Innflytelse/internasjonale posisjoner 
Med medlemskap i fem internasjonale verdensforbund (taekwondo, karate, wushu, jujutsu og 
kendo) og deres underliggende kontinentale forbund, sier det seg selv at det må gjøres prioriteringer 
i.f.t. hvor man ønsker å få innflytelse, hva man vil påvirke og hvordan. Dersom man bare skal være 
observerende deltaker, bør dette begrunnes.  

Forbundsstyret er ansvarlig for at det internasjonale arbeidet utføres i overensstemmelse med lang-
tidsplanen og er derfor ansvarlig for prioritering av satsingsområder, men med aktiv deltakelse og 
påvirkning fra seksjonsstyrene.  

Det å få en formell posisjon i styrende organer internasjonalt er krevende og det må arbeides lang-
siktig. Det er viktig å se og bli sett. Gjennom årelang tilstedeværelse i de rette fora og med de rette 
forbindelser kan det gi en åpning til posisjoner for rette vedkommende.  

Det er spesielt viktig å få inn representanter i noen av komiteene til de IOC godkjente idrettene. 

For å lykkes internasjonalt er det viktig at vi er tett på der hvor beslutninger fattes.  

 

Delmål innflytelse  
•Seksjonsstyrene, i samråd med President, identifiserer person(er) som kan og er villig til å represen-
tere sin kampsport internasjonalt over lengre tid (flere tingperioder), som innehar eller tildeles rele-
vant tittel og som vil skoleres og utvikles på området. Dette kan med fordel gjøres i et nordisk samar-
beid. 

•Dommerkomiteene identifiserer og oppnevner representant(er) som skal søke innflytelse og videre-
utvikling i Norsk Idretts Internasjonale Dommerkollegium (NIID) som er et kollegium for norske inter-
nasjonale dommere og teknisk delegerte. Dette kan også med fordel gjøres i et nordisk samarbeid. 

•Representanter til komiteer/styrer innen de IOC-godkjente idrettene skal prioriteres med admini-
strativ og økonomisk bistand fra fellesdriften. 

•Forbundsstyret oppnevner et internasjonalt utvalg, ledet av Presidenten, med administrativ sekre-
tærbistand, som skal utgjøre et koordinerende organ for internasjonalt arbeid. 
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Deltagelse og medbestemmelse på internasjonale                         
møter/kongresser og offisielle mesterskap   
Å sende delegater på flere dagers reise med opphold for å delta på en kongress/møte som varer i 2-3 
timer kan være sløsing med ressurser, med mindre det er et bevisst tiltak for å oppnå noe. For å 
holde kostnadene nede kan lagleder, dommere og ansatte benyttes som representanter.  
 

Delmål deltagelse  
• Delegater må gjøre seg kjent med idrettens internasjonale planer og dokumenter og forbe-

rede deltakelse på kongresser/møter samt rapportere og dokumentere dette på standard 
skjemaer (vedl. 1-2). Dette kan med fordel gjøres i samarbeid med President og administra-
sjon. 

• Praktiske saker som skal prioriteres/ha fokus er regelverk, anleggskrav, forutsigbar termin-

liste og bedre organiserte offisielle konkurranser samt distribusjon (TV, streaming, m.m.).    
Av større saker må det i tillegg jobbes for å sikre demokratiske maktfordelingsprinsipper2 
samt drive antikorrupsjonsarbeid (kampfiksing, doping og økonomisk kriminalitet). Se ved-
legg 5! 

• Norge skal delta med utøvere, dommere,  støtteapparat/funksjonærer og delegater under én 

felles ledelse i alle offisielle internasjonale mesterskap. Dette gjør at Norge fremstår som én 
nasjon – et team (jf. retningslinjer for representasjon, vedl. 3).  

• Sportssjef skal årlig samordne hvilke internasjonale offisielle mesterskap NKFs landslag, re-
presentasjonsutøvere og dommere skal delta på og avklare budsjettdekning for dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Lovgivende ting, utøvende styre og dømmende domsorgan, sikre habilitet og demokrati med regnskapskon-
troll, markedsrettigheter og hvordan ivareta evt. konkurranseforbud.  
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Internasjonal skolering/utdanning 
Det er fordelaktig at våre utøvere/medlemmer kan kombinere toppidrett med utdanning på et høyt 
internasjonalt nivå. I samarbeid med Høgskolen i Hedmark er faget ”Bachelor i idrett - spesialisering i 
trenerrollen”, godkjent med utvekslingsopphold i Kina. Som student på ovennevnte studie kan man 
2. eller 3. år ta et utvekslingsopphold på ett eller to semestre ved Beijing Sport University (BSU), med 
støtte fra Lånekassen. Det er ønskelig at slike tilbud kan innføres på andre Høgskoler i Norge også. 

Det er også viktig med skolering av internasjonale delegater/representanter for å kunne komme i po-
sisjon til å utøve innflytelse. 

Delmål utdanning 
•Skaffe gunstige samarbeidsavtaler med universiteter/skoler i utlandet hvor det er et kampsport-
miljø på et høyt internasjonalt nivå.  

•Påvirke flere høgskoler o.a. til å gi relevante tilbud for kampsportutøvere. 

•Påvirke internasjonale særforbund til å forestå spesifikk trener- og dommerutdanning samt utvikle 
fagmateriell for arbeidskravsanalyser og programmer for inkludering av funksjonshemmede. 

•Utvikle eget fagmateriell/underlag samt et mindre omfattende grunnkurs for internasjonal repre-
sentasjon. 
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Internasjonalt samarbeid  
Nordiske og internasjonale allianser 
For å øve internasjonal innflytelse er det helt nødvendig med støtte og allianser. Vi må søke samar-
beid med de som står oss nærmest i kultur og tankesett og skape brede allianser i saker vi ønsker å 
fremme.  
  

Treningsopphold i utlandet 
Det internasjonale nivået blir tøffere og mer krevende både menneskelig og økonomisk. I mange land 
opprettes det egne skoler hvor kampsportutøvere bor, trener og studerer. Det kan være hensikts-
messig for Norge å få avtalefestet gunstige muligheter for treningsopphold i utlandet. 

Samarbeid med ambassader  
Gode relasjoner til ambassadene i Oslo som representerer opphavslandene til våre kampsporter er 
ønskelig. Disse kan kaste glans over våre stevner og bidra til internasjonale avtaler og samarbeid. 

Internasjonalt medlemskap  
Norske utøvere i kampsporten eskrima/kali/arnis har i flere år deltatt i EM og VM som blir arrangert i 
regi av organisasjonen World Eskrima Kali Arnis Federation (WEKAF) uten at kampsportforbundet har 
vært medlem.  For at idretten skal kunne gis de samme muligheter til å utvikle seg som de andre kon-
kurranseidrettene i forbundet må det vurderes å søke medlemskap.   

Støtteordninger for internasjonalt arbeid 
Barentssamarbeidet: Barentssekretariatet eies av fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark 
med finansiering fra Utenriksdepartementet. Det gis støtte til internasjonale idrettsarrangement og 
aktivitet som styrker idrettssamarbeidet i regionen. Barentssekretariatets støtteordninger er en unik 
mulighet til å hente kompetanse og alternativ finansiering til kampsportene i nord-Norge og som kan 
inngå som tiltak i et nordisk samarbeid. 

Bilaterale avtaler (jf. vedl. 4): Tidligere kunne særforbund hvert år søke NIF om økonomisk støtte til 
idrettssamarbeid i.h.t. de til enhver tid gjeldende bilaterale idrettsavtalene Norge har med ulike na-
sjoner. For noen år siden tok NIF bort denne ordningen. Det må arbeides for at særforbund som har 
internasjonalt samarbeid kan få økonomisk støtte enten via NIF eller departementet.  

Delmål internasjonalt samarbeid  
•Etablere og pleie et nordisk samarbeid innen NKFs konkurranseidretter. 

•Inngå gunstige avtaler om internasjonalt treningssamarbeid på toppnivå, både i og utenfor våre id-
retters opphavsland.  

•Relasjonsbygging i.f.t. ambassadene (Sør-Korea, Japan og Kina) herunder invitere til omvisning, stev-
ner o.a.  

•Vurdere søknad om medlemskap i WEKAF. 

•NKF skal følge med på de til enhver tid gjeldende støtteordninger for internasjonalt arbeid og søke 
der det er formålstjenlig, f.eks. til studietur. 
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Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg  

VEDL. 1 : SKJEMA FOR SYSTEMATISK PLANLEGGING AV INTERNASJONAL DELTAKELSE 
 

Arrangement/ møte/ organisasjon 

 

 
 

Når og hvor: 

  

 
 

Hvem deltar fra egen organisasjon: 

  

 
 

Har vi husket å ta med gaver eller informasjonsmateriell? 

 

 
 

Hva er overordnet mål for deltakelse på arrangementet/ møtet? 

  

  
 

Hva ønsker vi konkret å oppnå? Vedtak/ posisjon/ sak? 

 

 
 

Hva er mitt forventede faglige utbytte? 

 

  
 

Hva er vårt budskap som jeg skal fremme? 

  

 
 

Hvilke roller fyller eventuelle idrettspolitikere og de ansatte? Eventuelt andre i følget? 

  

 
 

Hvem er de tre mest relevante personene å snakket med om vårt budskap? Hvorfor? 

  

  
 

Hvordan fremstår vi best forberedt? Skal det holdes noen presentasjoner 

  

 
 

Bør arrangementet profileres i media? Bør arrangementet profileres eller forankres 
internt i egen organisasjon før vi drar? 

  

 
 

Annet: 

  

  
 

*Seksjon/forbund må arbeide aktivt for å bedre de internasjonale rammebetingelser og bidra til at det internasjonale for-

bundet kan bidra med spesifikk internasjonal trener- og dommer utdanning. Det er også viktig at seksjon/forbund arbeider 

aktivt og målrettet slik at forbundet får nødvendig informasjon i god tid med tanke på toppidrett.  

 

* Alle som deltar på internasjonale møter/kongresser må omgående informere landslagstrener/lagleder hvis de får informa-

sjon som kan ha betydning for konkurransen. 
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VEDL. 2 : SKJEMA FOR SYSTEMATISK RAPPORTERING FRA INT. DELTAKELSE 
 

Arrangement/ møte/ organisasjon: 

 

 
 

Når og hvor: 
 

 
 

Hvem deltok fra egen organisasjon: 
 

 
 

Ble det overordnete målet for arrangementet/ møtet nådd? 

  
 

 

 

  
 

Hva ble oppnådd konkret? Vedtak/ posisjon/ sak? 

 

 

  
 

Hvordan fylte idrettspolitikerne og de ansatte sine roller? Eventuelt andre i følget? 

 

  
 

Hvem snakket vi med? Kontaktinformasjon: 

  

 
 

Hvordan følger vi opp arrangementet/ møtet? 

 

  
 

Hvilke tanker og erfaringer sitter jeg igjen med? Hva var mitt faglige utbytte? Hvor-
dan kan vi bruke arrangementet til å sette fokus på temaer og diskusjoner internt i 
egen organisasjon? Hvordan følger vi opp i egen organisasjon? 

  

 

 
 

Annet : 

 
 
 

*Seksjon/forbund må arbeide aktivt for å bedre de internasjonale rammebetingelser og bidra til at det internasjonale for-

bundet kan bidra med spesifikk internasjonal trener og dommer utdanning. Det er også viktig at seksjon/forbund arbeider 

aktivt og målrettet slik at forbundet får nødvendig informasjon i god tid med tanke på toppidrett.  

 

* Alle som deltar på internasjonale møter/kongresser må omgående informere landslagstrener/lagleder hvis de får informa-

sjon som kan ha betydning for konkurransen. 
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VEDL. 3 : RETNINGSLINJER VED REPRESENTASJON 

 
Generelt 
Man er offisiell representant for Norges Kampsportforbund (NKF) når man er tatt ut og oppnevnt til 
en representasjonsoppgave. Representasjonen i offisielle delegasjoner gjelder fra reisen starter og til 
reisen i forbindelse med representasjonsoppgaven er avsluttet. Forbundet holder reiseforsikring for 
alle representanter. 

Alle i delegasjonen har, uavhengig av rolle, et felles ansvar for å skape en god stemning i delegasjo-
nen. Det handler om å gi av seg selv, bidra positivt, opptre fornuftig, vise respekt og være en god am-
bassadør for Norge og NKF i alle sammenhenger så lenge representasjonsoppgaven varer.  

Generelle normer for samspill  

Vi driver en individuell idrett, men sammen er vi på lag – et team, en nasjon 

Vi respekterer hverandre  
Vi er lojale i forhold til NKF  
Vi tar opp problemer internt 

Vi er lojale i forhold til beslutninger  
Vi gjør hverandre gode ved at hver enkelt har et ansvar for at laget blir bedre  
Vi tar initiativ til kommunikasjon, snakker til – ikke om 

Vi skal ha et aktivt forhold mot doping, narkotika og seksuell trakassering  
Vi skal ha et godt, profesjonelt samarbeid med media 

Vi skal profilere våre sponsorer i tråd med gjeldene sponsoravtaler  
 

Praktiske normer for laget i forbindelse med samlinger, konkurranser og mesterskap 

Skal vi fungere godt sammen, må vi slippe å vente på at noen kommer for sent. 
Hold avtaler og vær presis!  
Med mindre annet er avtalt skal vi vise hensyn til de som skal konkurrere. 
Ikke opptre beruset. Reiser vi sammen med mindreårige skal det ikke nytes alkohol. 
Vær lojal til gjeldene spilleregler i forhold til media.  
Følg opp gjeldene antrekksbestemmelser.  
Sosiale problemer tas opp umiddelbart i teamet. 

Roller og ansvar  

Utøvere  
Utøverne skal gjennomføre sine forberedelser og oppgaver i løpet av representasjonsoppgaven på en 

slik måte at prestasjonene blir best mulig. Utøveren må selv ha med seg sitt eget utstyr samt tape og 
isposer etc.  
Utøverne skal forholde seg til de offisielle trenere/lagledere.  
Hvis en utøver ikke klarer innveiingen må utøveren selv dekke alle kostnader.  
 
Trenere/lagledere  
Trenere/lagledere skal holde seg á-jour med sentral informasjon og forhold som påvirker utøverens 
prestasjoner i mesterskapet (treningstider, konkurranseplan, transporttider og tilrettelegging av mål-
tider, osv.)  

Trenere/lagledere skal delta i aktuelle møter for trenere/lagledere.  
Trenere/lagledere skal bidra med daglige råd og veiledning ovenfor delegasjonen når det er aktuelt. 
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Trenere/lagleder skal omgående rapportere til delegasjonsleder dersom spesielle saker oppstår. Tre-
nere/lagleder skal omgående etter mesterskapet/samlingen lage en sportslig statusrapport som sen-
des sportssjefen.  

Dommere  
Int. dommere skal delta i aktuelle møter.  
Dommere skal bidra med faglig råd og veiledning ovenfor delegasjonen når det er aktuelt. Dom-
merne skal på forhånd avklare med respektive trenere om det er ønskelig at de bidrar med råd eller 
kommentarer direkte ovenfor utøverne hvis dette ikke er til hinder for dommerfunksjonen, eller bry-
ter med begrensninger pålagt dommere av WTF, ETU, stevnets Tekniske Delegat, stevnets dommer-
leder eller tilsvarende gjennom offisielle regelverk eller stevnespesifikke regler og forordninger.  

Dommerne skal omgående rapportere til laglederen dersom spesielle saker oppstår. 
Dommerne skal omgående etter mesterskapet lage en dommerrapport som sendes til dommerleder.  

Fysioterapeut / lege  
Fysioterapeut/ lege er ansvarlig for å bringe med seg aktuelt utstyr inkl. idrettstape og isposer. Fysio-
terapeut/ lege skal, så langt det lar seg gjøre, være tilstede ved all trening og konkurranse samt bidra 
i aktuelle sitasjoner primært for egen delegasjon.  
Fysioterapeut/ lege skal bidra med faglig råd og veiledning ovenfor delegasjonen når det er aktuelt. 
Fysioterapeut/ lege skal omgående rapportere til delegasjonsleder dersom spesielle saker oppstår.  

Pressekontakt  
Hvis det skal være med en pressekontakt, skal vedkommende følge medieguiden til NKF med eventu-
elle tillegg som er nødvendig for gjeldende arrangement.  
Pressekontakten utarbeider og sender ut nyhet til forbundskontoret, Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) og 
Norsk Telegrambyrå (NTB) ca. en uke før avreise. 
Under mesterskapet er pressekontakten ansvarlig for daglig oppdateringer av nyheter og bilder til 
presse og til forbundskontoret.   
Omgående etter at mesterskapet er ferdig sender pressekontakten ut en statusnyhet fra mesterska-
pet med bilder o.a. til pressen og til forbundskontoret.   

Pressekontakten skal bidra med faglige råd og veiledning ovenfor delegasjonen når det er aktuelt. 

Kongressdelegat  
I god tid før kongressen skal kongressdelegaten ha sikret seg relevant informasjon om de saker som 
skal behandles på kongressen.  

Før kongressdelegaten reiser på kongressen må vedkommende ha lest gjennom Idrettens håndbok 
for internasjonalt samarbeid og ha fylt ut NKFs standard skjema til forberedelser av internasjonale 
møter. Snarest og senest innen 2 uker etter kongressen må kongressdeltakeren ha sendt inn rapport 
fra internasjonal deltagelse på NKFs skjema.  

Kongressdelegaten må vurdere, i samarbeid med lagleder og pressekontakt, om det skal lages en 
pressemelding i forbindelse med møtet.  

Lagleder  
Lagleder skal i god tid før avreise foreta alle aktuelle avklaringer med forbundsadministrasjonen, her-
under forsikre seg om at alt er i orden før avreise, og tilegne seg all aktuell dokumentasjon i forbin-
delse med representasjonsoppgavene.  

Lagleder har det operative hovedansvaret for alt vedrørende den offisielle delegasjonen.  
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Lagleder skal forestå akkrediteringen av delegasjonen og delta i aktuelle møter. Lagleder akkrediterer 
kun delegasjonen.  

Lagleder er bindeleddet ovenfor arrangør, og har ansvaret for å videreføre aktuell informasjon. Spesi-
ell informasjon som vedrører utøverne skal gis via deres respektive trenere.  
 
Lagleder skal ved første anledning samle hele delegasjonen og orientere om de gjeldene bestemmel-
ser for delegasjonen, eventuelle ekstra spilleregler og annen informasjon som er relevant.  

Lagleder skal overrekke NKFs offisielle gaver til arrangøren, og holde eventuelle taler på vegne av de-
legasjonen. Lagleder kan delegere taler til andre hvis det er mer hensiktsmessig.  

Hvis det ikke er med pressekontakt er lagleder ansvarlig for at mediarutinene til pressekontakten blir 
utført.  

Hvis det er med foreldre og klubbtrenere som ikke har akkreditering er lagleder ansvarlig for å infor-
mere klubbledere og foreldre at de holder en viss avstand fra laget og blir enige om noen spilleregler 
i denne forbindelse. Foreldre og klubbtrenere kan oppmuntre og heie på utøverne, men ikke blande 
seg inn i det faglige eller det operative.  

Lagleder skal sende inn rapport til sportssjefen snarest og senest innen 1 uker etter representasjons-
oppgaven. Lagleder skal, hvis det er aktuelt, sende inn ekstra rapport om eventuelle brudd på NKF 
sine bestemmelser innen 1 uke etter representasjonsoppgaven.  

Lagleder skal gjøre opp eventuelle økonomiske forskudd med forbundskontoret og returnere flagg, 
CD og forsikringsbevis o.a. innen 1 uke etter representasjonsoppgaven.  

 

Konsekvenser ved brudd på spilleregler  

Ved første gangs overtredelse blir utøver/annen innkalt til møte og får skriftlig advarsel, med  
mindre forholdet kvalifiserer til andre sanksjoner.  

Ved andre gangs overtredelse, eller ved særlige alvorlige overtredelser, blir utøver/annen  
utestengt fra landslaget og hjemsendt fra samling/konkurranse. 

Ved evt. brudd på NKFs og NIFs lover kan forholdet bli påtalt til domsutvalget og NIFs  
straffebestemmelser kommer til anvendelse. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

På bakgrunn av overtredelse vurderes;  
- Stopp/reduksjon av økonomisk støtte  
- Krav om erstatning  

 

 

 

VEDL. 4 : BILATERALE AVTALER  
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Frankrike  
Kultur- og kirkedepartementet undertegnet i mars 2001 en bilateral protokoll for idrettssamarbeid 
med det franske ungdoms- og idrettsdepartementet. Protokollen er et grunnlag for samarbeid innen-
for områdene idrettspolitikk, toppidrett, idrettsforskning, antidopingarbeid, integrasjonsarbeid, pro-
fesjonell idrett og sysselsettingsprosjekter. Sportssjefen arbeider for å få til en avtale med Frankrike.  

Kina  
Idrett har inngått som et område i et bilateralt statlig program for kultur- og utdanningssamarbeid i 
perioden 1999-2002. Høsten 2003 undertegnet Kultur- og kirkedepartementet og den kinesiske fol-
kerepublikkens idrettsadministrasjon, the General Administration of Sport of the People’s Republic of 
China, rammeavtale om idrett. I avtalen inngår følgende samarbeidsområder: antidopingarbeid, 
toppidrett, idrett for alle, integrasjonsarbeid og samarbeid på særforbundsnivå 

Beijing Sports Universitet (BSU) i Kina er regnet for å være et av de beste universitet i verden innen 
talentutvikling og toppidrett. Under sommer-OL i Beijing 2008 vant utøvere fra dette universitetet 
14, gull, 6 sølv og 2 bronsemedaljer. Til sammenligning vant Norge 3 gull, 5 sølv og 1 bronse.  

NKF undertegnet i 2005 en samarbeidsavtale med BSU i Kina. Sommeren 2007 ble avtalen forlenget. 
Siden avtalen har vært nyttig for begge parter og partene ser at et fortsatt samarbeid også kan gi 
mange positive ringvirkninger ble partene i juli 2012 enige om å utvide avtalen og undertegnet en ny 
og utvidet avtale (Memorandum of Understanding). 

Sommeren 2012 undertegnet Hainan Senior Sports Tekniske Skole (HSS) som ligger i Haikou en sam-
arbeidsavtale med NKF. Dette er en olympisk skole for kampidretter, friidrett, golf og bordtennis.  

Sommeren 2013 undertegnet Shanghai University og Sport (SUS) en samarbeidsavtale med NKF. Uni-
versitet har spisskompetanse på wushu.   
 
Sommeren 2015 undertegnet Henan Province Martial Arts Sports Management Center som også har 
med ansvar for all wushu aktivitet i provinsen en samarbeidsavtale med NKF. Dette betyr at Henan 
har et tett og godt samarbeid med Shaolin som holder til i området. 
 

Formål 
Formålet med avtalene er å styrke samarbeidet innen idrett, utdanning og forskning. Partene ønsker 
å sende ledere, trenere, utøvere og studenter til hverandre på studietur og trening innen flere kamp-
sporter, noe som gir NKF gunstige økonomiske betingelser.  Avtalene gir også en unik mulighet til å 
formidle informasjon om norsk idrettspolitikk til kinesiske ledere, trenere og utøvere. 
 

 
 

 

 

 

 

 

VEDL. 4: NOTAT FRA 2007 (MEN FORTSATT LIKE AKTUELT) 
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Sak: Vurdering av NIF/NKFs regelverk vs. internasjonalt regelverk 

 

1. INNLEDNING 

IAK er bedt om å vurdere forholdet mellom hhv. NKF/NIFs lover og åtte internasjonale/eu-
ropeiske forbunds statutter. Vi er også bedt om å vurdere forholdet mellom de europeiske 
forbundenes statutter og de internasjonale forbundenes statutter. 

Vi har ikke vurdert tilliggende regelsett, slik som eventuelle disiplinære regler mv. 

Nedenfor vil vi først gi våre generelle vurderinger. Deretter vil vi ta for oss hvert enkelt av 
forbundenes statutter og kommentere disse særskilt.  

2.  GENERELLE MERKNADER  

Innledning 

Samtlige statutter er systematisk skåret over samme lest som NIF/NKFs lover. I statuttene 
gjenfinner man blant annet: 

• Formålsbestemmelse 

• Markedsrettigheter 

• Krav til medlemskap 

• Forbundets organisasjonsstruktur 

• Valg og avvikling av generalforsamling 

• Valg av styret og styrets oppgaver 

• Andre komiteer  

• Regler om endring av statuttene og oppløsning av forbundet. 

• Disiplinære sanksjoner 
 

Innholdsmessig finnes likevel nokså mange forskjeller statuttene imellom. Dette skyldes i 
første rekke at noen av regelsettene er svært detaljerte, mens andre kun inneholder ba-
sisregler. 

Et av forbundene (IWUF) har inntatt bestemmelser om avvikling av internasjonale arrang-
ementer samt detaljerte regler for søknader om å arrangere slike arrangementer. 

Våre hovedmerknader vil bli gjennomgått nedenfor. 

Maktfordelingsprinsippet – særlig krav til de disiplinære organene 

Innenfor NIF-systemet står både demokratihensynet og det såkalte maktfordelingsprinsip-
pet sterkt. Maktfordelingsprinsippet innebærer at det lovgivende (tinget), utøvende (sty-
ret) og dømmende (domsorganer) organ er tre atskilte enheter. Særlig viktig er det at 
domsorganene er uavhengige og ikke kan instrueres av de styrende organer.  

Et generelt inntrykk av statuttene vi har gjennomgått, er manglende vern av maktforde-

lingsprinsippet, særlig kravet til de disiplinære organenes uavhengighet. Flere statutter har 
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ingen regulering av de disiplinære organene, og heller ingen regler som verner deres uav-
hengighet. Et av forbundene gir til og med en gruppe bestående av styret selv rett til å 
ilegge disiplinære sanksjoner, blant annet overfor øvrige styremedlemmer. Det er åpen-
bart at slike forhold kan være egnet til å svekke tilliten til de sanksjoner som ilegges.  

Krav til habilitet 

Selv om de disiplinære organene gjøres uavhengige av de styrende organer i forbundene, 
hindrer ikke dette at beslutningene fattes av habile personer. Både NIFs og NKFs lov inne-
holder mekanismer for å forhindre potensielt maktmisbruk gjennom habilitetskrav. Slike 
krav gjenfinnes ikke i særlig grad i statuttene vi har gjennomgått. Flere av statuttene opp-
stiller krav til valgbarhet, men dette setter kun krav til personene i forbindelse med valg til 
tillitsverv. Habilitetskravene, slik man gjenfinner dem i NIFs lov § 2-7, stiller krav i hele 
perioden hvor personene innehar tillitsverv og skal hindre at avgjørelsene treffes av inha-
bile personer. 

Demokratihensynet 

Demokratihensynet tilsier blant annet at viktige beslutninger treffes av hele medlemsmas-
sen, eller i hvert fall at medlemsmassen har kontroll med og selv angir de rammer beslut-
ningene treffes innenfor.  

I samfunnet for øvrig er det et prinsipp at straffebestemmelser skal ha hjemmel i lov. Dette 
har en side til demokratihensynet fordi lovgiver er stortinget, som er det folkevalgte orga-
net. På samme måte er det NIFs ting, altså medlemmene, som bestemmer hvilke hand-
linger som skal være straffbare. Dette gjøres ved å foreta endringer i NIFs lov kapittel 11.  

Vår merknad til statuttene på dette punkt er at de i liten grad ivaretar dette hensynet. Det 
er åpenbart at ikke alle sanksjonerbare handlinger bør inntas i statuttene, men statuttene 
bør i det minste angi rammene, slik at medlemmene selv er med på å fastlegge hva som 
skal kunne sanksjoneres. I tillegg bør det fremgå klart hvem som kan ilegge sanksjoner og 
etter hvilket regelverk sanksjonene kan ilegges. 

Statuttene vi har gjennomgått har svært forskjellig regulering av de disiplinære sanksjo-
nene. Noen har mer detaljert regulering av det enn andre, men hovedinntrykket er at alle 
forbundene har en jobb å gjøre når det gjelder å rydde opp på dette feltet, se merknadene 
nedenfor til de enkelte forbundenes statutter. 

Forholdet mellom generalforsamlingen og styret 

Et annet hovedinntrykk er at forholdet mellom disse to organene ikke er tilfredsstillende 
regulert. Det bør være klart for begge parter hvilke saker som må behandles av GF. Dette 
har en side til et eventuelt maktmisbruk, men vil også kunne fungere som et arbeidsred-
skap for styrene, slik at det er avklart hvilke saker de ikke kan behandle selv. 

Styrets stemmerett på generalforsamlingen 

Etter NIFs og NKFs lov har styret stemmerett på tingene. Dette har samtlige styrer i de 
forbundene vi har vurdert, med unntak av styret i JJIF. WKF har en særlig ordning ved at 
det ikke er styret som sådan, men de av styremedlemmene i WKF-styret som er med i et 

eget særlig eksekutivbyrå, som har stemmerett. 
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Styrets fullmakter 

En rekke statutter gir vide fullmakter til styret, ikke bare i lys av at GFs oppgaver ofte er 
uklart angitt, men også fordi styret selv gis rett til å utpeke ekstra styremedlemmer, nær-
mest etter eget forgodtbefinnende. Også hvor styremedlemmer fratrer, hjemler enkelte 
statutter en rett for styret til selv å finne en passende erstatter.  

Noen forbund gir tidligere styremedlemmer møterett, riktignok uten stemmerett, på sty-
remøtene. Vi har vanskelig for å forstå hensynet bak en slik bestemmelse. 

Representasjon og valgbarhet 

Enkelte av forbundene oppstiller særlige krav til personer som skal representere de nasjo-
nale forbundene på GK, og for øvrig krav til valgbarhet både for tillitsverv internasjonalt, 
men også nasjonalt. Hensynet bak flere av bestemmelsene synes å være uklare. Eksem-
pelvis krever EKF så vidt vi kan se at medlemmer av den gruppe som er satt til å revidere 
regnskapene (Revisjonsrådet) ikke kan ha annen nasjonalitet enn medlemmene i styret.  

Individorientert 

Flere av statuttene gjør utøvere og trenere mv. til pliktsubjekter, for eksempel artikkel 13 
i ETUs statutter. Også i NIFs/NKFs lov er individer pliktsubjekter, men dette er gjennomført 
på den måten at det er inntatt en egen separat ”straffelov” i loven, jf. NIFs lov kapittel 11 
og 12. Kapitlene er generelt utformet og rammer både trenere, ledere, utøvere og tillits-
valgte. Kapitlene er uttømmende regulert og inneholder både straffebestemmelser og 
saksbehandlingsregler. I eksempelet ovenfor er kun trenere og utøvere pliktsubjekter og 
det er ingen regler om saksbehandling. Hvorfor enkelte grupperinger kan sanksjoneres et-
ter statuttene og ikke andre, fremstår som uklart. Vår anbefaling er at statuttene enten 
henviste til et eget disiplinært regelverk eller at det disiplinære regelverket ble inntatt i 
statuttene, slik det er gjort i NIF/NKFs lov. 

Et annet spørsmål er hvorvidt slike plikter i det hele tatt kan påberopes av det internasjo-
nale forbundet. Se nærmere om dette nedenfor. 

Generalsekretær 

I samtlige forbund er generalsekretæren tillitsvalgt og ikke ansatt. Dette skiller forbundene 
fra NIF-systemet hvor generalsekretæren ansettes administrativt.  

Revisjon og kontroll med regnskaper  

Det er viktig å sikre at det er kontroll og etterrettelighet knyttet til de økonomiske forhol-
dene i forbundene. På NIFs ting utpekes både revisor og en kontrollkomité, og kontrollko-
miteens oppgaver er regulert i NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Det er et vilkår 
at medlem av kontrollkomiteen ikke samtidig kan inneha styreverv.  

Når det gjelder revisjon og regnskaper mv., er det store forskjeller mellom statuttene. En-
kelte av forbundene synes imidlertid ikke å ha lagt til rette for de samme strukturer som 
man gjenfinner i NIF-systemet.   

Markedsrettigheter 
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NIFs lov inneholder en regulering av markedsrettighetene. Forholdet til markedsrettighe-
tene er ulikt regulert i de internasjonale statuttene, og enkelte forbund har ingen bestem-
melser som behandler rettighetsspørsmålene. 

Konkurranseforbud 

Flere forbund har ulike forbud mot å samarbeide med andre organisasjoner som driver 
tilsvarende aktivitet. NIF/NKFs lov sier at slike forbud kan nedlegges. Statuttene går derfor 
lenger enn NIFs lov. Dette er for så vidt uproblematisk fordi NKF plikter å overholde de 
internasjonale forbundenes statutter. NKF må imidlertid holde seg orientert om de vedtak 
de internasjonale forbundene treffer med hjemmel i disse bestemmelsene. 

Forholdet til NKFs lov 

På noen punkter har vi funnet uoverensstemmelser mellom statuttene og NKF/NIFs lov. 

• Krav til nasjonalitet for stemmerett på GF og representasjon i styret 

Noen forbund krever at de som representerer NKF på GF og de som representerer 
NKF og sitter i styret i WKF, må ha norsk statsborgerskap. Dette er ikke et krav etter 
NIFs lov eller etter NKFs lov. 

• Krav til alder for å inneha tillitsverv 

Noen forbund har aldersgrense for de som sitter i styret og i komiteer. NIF/NKFs 
lov har ingen tilsvarende krav. 

• Styremedlemmer i internasjonale forbund skal sitte i de nasjonale styrene og skal 

ha stemmerett på GF  

Et av forbundene krever at medlemmer av styret i forbundet også må sitte i de 
nasjonale styrene og ha stemmerett på GF. Dette er ikke regulert i NKFs lov. 

• Krav til norsk statsborgerskap for styremedlemmene i NKF 

Et av forbundene oppstiller et krav om at styreleder og samtlige styremedlemmer 
i NKF skal ha norsk statsborgerskap. Dette er ikke et krav etter NIFs eller NKFs lov. 

Forholdet mellom det europeiske og det internasjonale forbundets statutter 

Vi har ikke funnet bestemmelser som synes å være i direkte motstrid med hverandre. I 
noen idrettsgrener er statuttene nokså samsvarende, mens det i andre forbund er store 
forskjeller mellom det europeiske og det internasjonale forbundets statutter. Stort sett 
kan dette tilskrives at noen statutter er mer detaljerte enn andre. 

 

 

3.  JUJUTSU 

3.1 Innledning 

Vi har gjennomgått statuttene til Det internasjonale jujutsuforbundet (JJIF) av 25. april 
1998. Vi har fått opplyst at statuttene til Det europeiske jujutsuforbundet (EJJF) tilsvarer 
statuttene til JJIF 
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3.2 Det internasjonale forbundet 

NKFs regler skal være i overensstemmelse med det internasjonale forbundets statutter 

Etter artikkel 5 må regelverket til et nasjonalt forbund som søker om opptak hos JJIF, være 
i overensstemmelse med JJIF Vi kan ikke se at det oppstilles et vilkår som for WJKF om at 
endringer skal sendes styret for godkjenning, jf. nedenfor. Det synes ikke nødvendig å inn-
sende endringer i regelverket for godkjenning hos JJIF. Reglene presumeres å være i over-
ensstemmelse med JJIFs statutter.  

Generalforsamlingen 

Krav til nasjonalitet for stemmerett 

Artikkel 12, tredje avsnitt omhandler nasjonale delegater til generalforsamlingen. Det er 
et krav at alle delegatene stiller med fullmakt. Fullmakten skal være signert av presidenten 
i det nasjonale forbundet. I tillegg er det et krav at de nasjonale delegatene som har full-
makt, har samme nasjonalitet som det landet de representerer.  

Etter NIFs lov er det intet vilkår for rett til medlemskap at man er norsk statsborger. Der-
med kan man risikere at den delegat som velges av det nasjonale forbundet ikke er norsk 
og dermed ikke aksepteres som nasjonal delegat på generalforsamlingen. Så lenge den 
nasjonale delegatene stiller med fullmakt signert presidenten bør det, slik vi vurderer det, 
være opp til det nasjonale forbundet å selv velge sine representanter.  

En fullmakt som nevnt ovenfor er imidlertid ikke nødvendig for presidenten i de nasjonale 
forbundene. Det eneste presidenten trenger er et dokument som beviser vedkommendes 
posisjon. For presidenten er det tilsynelatende ikke et krav om nasjonalitet fra det land 
vedkommende representerer. Det er ikke åpenbart hvorfor det skal være en forskjell i kra-
vene her mellom en som representerer et nasjonalt forbund gjennom fullmakt og en pre-
sident som representerer det samme forbundet. 

Styret har ikke stemmerett 

Etter artikkel 14 har ikke styremedlemmer stemmerett. Forbudet atskiller seg her fra de 
fleste andre forbund og også fra NIF/NKFs lover, som gir styremedlemmer stemmerett på 
GF.  

Generalforsamlingens oppgaver vs. styrets oppgaver 

Vedtektene artikkel 16 inneholder GFs oppgaver. Enkelte andre oppgaver er imidlertid 
angitt i andre artikler i statuttene, se for eksempel artikkel 25 om Accounting Committee 
og artikkel 27 om fremleggelse av regnskap og budsjetter. Vi vil anbefale at alle oppgaver 

samles i en enkelt artikkel og at det i denne artikkelen settes opp en formell liste over GFs 
oppgaver, slik man finner det i NIFs lov og i IWUF artikkel 16.   

Dersom det ikke finnes skriftlige rutiner på avviklingen av GF, bør dette kanskje inntas i 
statuttene, se NIFs lov § 3-4 bokstavene a)-c) og NKFs lov § 12. 

Styret 

Styrets oppgaver er angitt i artikkel 20 fjerde avsnitt. Der fremgår det at: 
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”The Board of Directors makes any decision connected with the activities, strategies and 

management issues or objective of the JJIF, and ratifies or modifies the urgent decisions 

made by the Presidency or by the President.” 

Styrets oppgaver synes etter vårt skjønn å være for generelt utformet. Dette har en side 
til demokratihensynet nevnt ovenfor. Generalforsamlingen representerer medlemmene. 
Det er viktig at fordelingen av arbeidsoppgaver mellom GF og styret er avklart av medlem-
mene, altså i vedtektene. Derfor bør det være en opplisting, slik man finner det i NIFs lov 
§ 3-4 ”Idrettstingets oppgaver” og § 4-4 ”Idrettsstyrets oppgaver”. Se også WKF artikkel 
13.11 og EKF artikkel 12 nr. 5 som gir en opplisting av styrets oppgaver. Heller ikke disse 
opplistingene er uttømmende, jf. ”blant annet”, men de angir i det minste et minimum av 
oppgaver som hhv. GF og styret er ansvarlig for. Dette vil være med på å hindre at styret 
tar seg til rette og selv beslutter i saker som burde vært behandlet av generalforsamlingen, 
men hvor vedtektene er tause. Man hindrer altså potensielt maktmisbruk. I tillegg vil det 
være en fordel for styret fordi de da vet når de trenger GFs godkjennelse i form av vedtak 
fattet på GF.  

The presidency 

Etter artikkel 23 er det opprettet en komité bestående av president, generalsekretær og 
kasserer, som i nødstilfelle kan treffe vedtak i de viktigste tilfeller. Fullmakten er meget 
omfattende, og kan åpne for misbruk. En sikkerhetsventil ligger i at vedtakene skal god-
kjennes på neste styremøte. En slik fullmakt gjenfinnes ikke i NIFs eller NKFs lov. 

Krav til habilitet og valgbarhet 

Med unntak av Revisjonskomiteen, hvor det i artikkel 26 fremgår at medlemmene ikke kan 
være styremedlemmer, inneholder ikke statuttene generelle krav til habilitet eller valgbar-
het knyttet til personer som står på valg til ulike verv. For visse posisjoner kan dette være 
uheldig.  

Til sammenligning har WKF og EKF egne artikler om valgbarhet, se hhv. artikkel 10 og 9.  

NIFs lov inneholder en særlig bestemmelse om habilitet, jf. § 2-7. 

Forholdet til World Anti-Doping Code 

Statuttene inneholder ingen referanse til WADC. Det følger av NIFs lov at NIF kun aner-
kjenner rettskraftige avgjørelser fra internasjonale idrettsorganisasjoner som er avsagt i 
henhold til og i samsvar med reglene i WADC. JJIF finnes på WADAs liste over idrettsorga-
nisasjoner som har undertegnet på koden. Det bør avklares om forbundet har implemen-
tert koden. 

Forbud mot å delta i konkurrerende aktiviteter 

Etter artikkel 10 forbys nasjonale forbund å ha ”sports relationships” ”with dissident Orga-

nisations operating in JJIF Member Countries.” Denne bestemmelsen går lenger enn NIFs 
lov § 14-3 og NKFs lov § 18, ettersom forbudet tilsynelatende ikke er avhengig av at det er 
truffet et vedtak om dette fra JJIFs side.  

Markedsbestemmelser – Rettigheter til navn, logo mv. 
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Vi kan ikke se at statuttene inneholder noe om immaterielle rettigheter, slik man finner 
det i NIFs/NKFs lover. I WKFs statutter står det for eksempel eksplisitt at forbundet eier 
alle tv-, radio-, film- og fotografirettigheter til forbundets mesterskap og andre internasjo-
nale konkurranser organisert av forbundet, se WKF artikkel 3.1. Statuttene inneholder hel-
ler ikke en klausul om rettigheter til navn og logo, se WKF artikkel 1.5.  

Generalsekretær 

I JJIF velges generalsekretæren av GF som en del av styret, se artiklene 16 og 20. Dette er 
annerledes enn i NIF-systemet hvor generalsekretæren ansettes administrativt.  

Disiplinær komité   

Statuttene forespeiler at det skal finnes en rekke internasjonale komiteer og arbeidsgrup-
per (task force), se artikkel 25. I et vedlegg til statuttene (Bye-laws) er det listet opp hvilke 
komiteer som per april 2000 utgjør en del av Task force. På listen finnes tilsynelatende 
ingen disiplinær komité. Vi kan heller ikke se at det fremgår av generalforsamlingens opp-
gaver i artikkel 16 at den skal utpeke medlemmer til en disiplinær komité.  

Dersom en av de komiteer som er nevnt i bye-laws, evt. styret selv, er ansvarlig for å ilegge 
disiplinære sanksjoner, er dette uheldig. I samfunnet for øvrig er man opptatt av å skille 
den utøvende og lovgivende makt fra den dømmende makt. Dette maktfordelingsprinsip-
pet bør etterstrebes også innenfor idretten. 

Flere av de andre internasjonale forbundene har egne komiteer som behandler disiplinære 
saker. Det er likevel et fellestrekk ved de fleste av forbundenes statutter at man ikke i 
tilstrekkelig grad sikrer domsorganenes uavhengighet, jf. ovenfor.  

Vi anbefaler at disiplinære komiteer utpekes av GF, slik man her det i Norge hvor NIFs 
domsorganer utpekes av NIFs ting. Det bør også inntas et krav om at disse komiteene ikke 
kan instrueres av forbundsstyret, og at medlemmer av komiteene ikke samtidig kan være 
medlem av styret, se her NIFs lov §§ 2-7 og 4-6 (4).  

 

 

 

Revisjon mv 

Iht. artikkel 26 har JJIF en egen Accounting Committee utpekt av GF og medlemmene kan 
ikke samtidig ha styreverv. Denne komiteen sjekker regnskapsføringen og rapporterer di-
rekte til GF. Det er imidlertid ikke helt klart om komiteen er revisor eller en form for kon-
trollkomité. 

Endringer av statuttene - Oppløsning 

Endringer av vedtektene krever kun alminnelig flertall, jf. artikkel 29 og 15. Etter NIF/NKFs 
lov kreves kvalifisert flertall (2/3). De øvrige internasjonale forbundene har alle krav om 
kvalifisert flertall. 
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Oppløsning er regulert i artikkel 30, men inneholder ingen særlige bestemmelser om krav 
til stemmetall. Det vanlige er at både endring av statuttene og oppløsning krever minst 
kvalifisert flertall, jf. NIF/NKFs lov. 

3.2 Det europeiske forbundet 

Vi har fått opplyst at statuttene til EJJF tilsvarer statuttene til JJIF. Disse er følgelig ikke 
gjennomgått.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. KARATE 

 

4.1 Innledning 

Vi har vurdert Det internasjonale karateforbundets (WKF) statutter av august 20063 og Det 
europeiske karateforbundets (EKF) statutter av januar 2002. 

4.2 Det internasjonale forbundet 

Krav på individnivå 

                                                           
3 Statuttene fra Det internasjonale forbundet er merket Draft 2006. Det er uklart om dette betyr at det finnes 
et annet sett med regler som må anses som endelige. 
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Det følger av flere av bestemmelsene at også individer har forpliktelser etter statuttene 
mv. Eksempelvis artikkel 9.1 som sier at ”National Federations and individual persons af-

filiated to the WKF shall undertake to comply with statutory Norms, Rules and Regulations 

and all provisions issued by the Executive Committee.” 

Det er ikke helt åpenbart hva som er menes med ”individual persons affiliated to the WKF”, 
men i lys av artikkel 21.8 er det klart at også medlemmer i norske idrettslag, vil være om-
fattet. 

Det følger av basislovnorm for idrettslag § 3 at alle som aksepterer idrettslagets og over-
ordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan tas opp som medlem av et id-
rettslag. I overordende idrettsmyndigheter ligger NIFs og NKFs regler.  

I NKFs lov fremgår det av § 2 at NKF er underlagt de europeiske og internasjonale forbun-
denes lover og bestemmelser. NKFs lov snakker om ”lover og bestemmelser”. Dette vil 
omfatte ”Norms, Rules and Regulations and all provisions issued by the Executive Commit-

tee”.  

Gjennom sitt medlemskap i et idrettslag underlagt NKFs lov, som igjen er underlagt de 
internasjonale forbundenes lover, vil dermed et enkeltmedlem være bundet av det inter-
nasjonale særforbundets regelverk og de vedtak som treffes med hjemmel i nevnte regel-
verk.  

Det er likevel grunn til å peke på at medlemmer av en klubb tilsluttet NKF er bundet av 
klubbens, NKFs, NIFs og det internasjonale forbundets regler, basert på en avtaleforplik-
telse. Når medlemmet melder seg inn i idrettslaget inngår medlemmet samtidig en avtale 
med klubben. Medlemmet får delta i klubben og forbundets aktiviteter og forplikter seg 
samtidig til å underkaste seg hele det regelverket som er nevnt ovenfor.  

Fordi forpliktelsen er avtalebasert må avtale for å kunne stå seg være i overensstemmelse 
med avtalelovens regler. Etter avtaleloven § 36 kan urimelige avtaler eller avtalevilkår set-
tes til side. Hvorvidt en utøver kan sies å ha akseptert en bestemmelse i statuttene til det 
internasjonale forbundet, vil derfor også være avhengig av innholdet i bestemmelsen. 
Gjelder det for eksempel alvorlige sanksjoner som kan ilegges med hjemmel i statuttene, 
skjerpes kravet om balanse mellom ytelsene, altså det man får ved å inngå avtalen (melde 
seg inn i idrettslaget) og de forpliktelsene man derved påtar seg (følge forbundets regler). 
Da vil avtalen lettere bli satt til side. Hvorvidt et medlem av et idrettslag under NKF kan 
påberope seg avtalelovens § 36 vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. 

I artikkel 9.1 nevnes kun nasjonale forbund og individer. Idrettslag er imidlertid angitt i 
artikkel 21.8. Sistnevnte artikkel omhandler eksplisitt disiplinære sanksjoner. Det er derfor 
ikke tvilsomt at også klubber er pliktsubjekter etter statuttene,jf. ”If a National Federation, 

the members that form that National Federation or an individual member of that National 

Federation contravenes the Statutes of the WKF, or for any reason of discipline, the WKF 

may restrain or suspend the activities of this Federation or individual member, in accord-

ance with the WKF Statutes and the Disciplinary Rules” 
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Selv om individer rent prinsipielt kan være underkastet WKFs statutter betyr ikke det at 
ileggelse av sanksjoner med hjemmel i statuttene er akseptabel. Tvert i mot er vi kritiske 
til artikkel 25, se nedenfor under Disiplinær komité. 

Selv om individene kan anses å være underkastet WKFs regler, anser vi dessuten, på prin-
sipielt grunnlag, at rettslig regulering av individer, enten bør reguleres uttømmende i et 
særlig disiplinært regelverk eller inntas mer utførlig i statuttene, slik man har gjort det i 
NIF/NKFs lov gjennom kapittel 11 og 12.  

Forholdet til World Anti-Doping Code 

Det følger av WADAs hjemmeside at WKF har undertegnet på World Anti-Doping Code. 
Etter statuttenes artikkel 1.10 skal WKF ”aims to adopt and implement the World Anti Dop-

ing Code”. Fra norsk ståsted er det viktig at koden er implementert, dersom dette ikke 
allerede er gjort, jf. ovenfor. Slik implementering skulle ha vært gjennomført før Athen OL 
2004. De statuttene vi har gjennomgått er fra 2006, det fremstår derfor som noe underlig 
at ordlyden ikke bekrefter at slik implementering har funnet sted.  

Konkurransereglene skal anvendes i nasjonale konkurranser 

Etter artiklene 5.2 og 5.3 skal NKFs lover være i overensstemmelse med prinsippene i WKFs 
vedtekter. I tillegg skal NKFs regler for øvrig være i overensstemmelse med prinsippene i 
WKFs regler. For WKFs konkurranseregler gjelder imidlertid en særlig regel i artikkel 5.2, 
hvor det fremgår at WKFs konkurransereglene skal anvendes i sin helhet i offisielle nasjo-
nale konkurranser om nasjonale titler. Dette betyr at NKFs konkurranseregler i karate må 
være i overensstemmelse med nevnte konkurranseregler. Vi har ikke vurdert konkurran-
sereglene, og anbefaler at NKF undersøker om de nasjonale konkurransereglene er i over-
ensstemmelse med de internasjonale. 

Vi har ikke funnet tilsvarende bestemmelse i de øvrige statuttene. 

Generalforsamlingen 

Generalforsamlingens oppgaver 

GFs oppgaver fremgår av flere bestemmelser i artikkel 12. I tillegg er enkelte oppgaver 
også nevnt i andre deler av statuttene, eksempelvis artikkel 3.2 og 21.4. Vi anbefaler at 
oppgavene samles i en enkelt bestemmelse, slik man finner det i NIFs lov § 3-4 og NKFs lov 
§ 12. 

Dersom det ikke finnes skriftlige rutiner på avviklingen av GF, bør dette kanskje inntas, se 
NIFs lov § 3-4 og NKFs lov § 12 bokstavene a)-c). 

Krav til nasjonalitet for stemmerett 

Artikkel 12.10 omhandler nasjonale delegater til generalforsamlingen. Som for JJIF skal de 

nasjonale delegatene har samme nasjonalitet som det landet de representerer. Dette kra-
vet gjelder ikke hvis det nasjonale forbundet er representert ved presidenten, se ovenfor. 
Etter artikkel 12.16 er det til og med oppstilt et forbud mot at et nasjonalt forbund gir 
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fullmakt til en delegat som har et annet statsborgerskap enn det land forbundet represen-
terer. Og dette gjelder ”even if he is a member of that National Federation.” EKF har så 
vidt vi kan se ikke oppstilt et tilsvarende krav til statsborgerskap. 

Dette er som nevnt ikke et krav etter NIFs eller NKFs lov. 

Kun enkelte styremedlemmer har stemmerett 

Som i JJIF, har ikke styret (Executive Committee) stemmerett på GF, sml. her NIFs lov § 3-
2 og NKFs lov § 10 hvor henholdsvis Idrettsstyret og forbundsstyret har stemmerett på 
tinget. Derimot har de av styremedlemmene som sitter i Executive Bureau (EB) stemmer-
ett, jf. artikkel 12.17.4 EB er en gruppe som utpekes av EC etter forslag fra presidenten og 
som består av blant annet presidenten, første visepresident og generalsekretæren. EB er 
ansvarlig for å forstå den daglige kontakten mellom presidentene og styremedlemmene. 
Vi stiller oss undrende til hvorfor bare noen utvalgte medlemmer av styret har stemmer-
ett. 

Styret 

Styret utpeker ytterligere styremedlemmer 

Generalforsamlingen utpeker styremedlemmer, jf. artikkel 12.6. Etter artikkel 13.4 har im-
idlertid styret rett til selv å ”co-opt a number of additional female members in the event 

that after the elections the number of woman members of the Executive Committee, (..) is 

considered insufficient for female representation”. Styret har også rett til å velge ut ytter-
ligere et medlem, uten at det er angitt nærmere kriterier for dette. Disse styrevalgte med-
lemmene får fullverdig medlemskap og stemmerett inntil neste ordinære valg (som nor-
malt vil være generalforsamlingen).  

Vår vurdering er at det bør være opp til GF selv å utpeke medlemmene i styret.  

Etter artikkel 13.14 kan styret selv, dersom et styreverv skulle bli ledig, selv utpeke styre-
medlemmer inntil ny generalforsamling. Igjen er det vår oppfatning at GF bør utpeke sty-
remedlemmer. Denne problemstillingen kan lett løses ved at det velges varamedlemmer 
på GF, se også hvordan dette er løst i ETU artikkel 5.12. 

Tidligere styreledere 

Tidligere styreledere (presidenter) har rett til å delta i styremøter dog uten stemmerett, 
jf. artikkel 13.10. Vi er usikre på begrunnelsen for, og formålstjenligheten ved denne rege-

len. EKF har en tilsvarende bestemmelse i artikkel 12.4, jf. artikkel 22. 

Styremedlemmer må sitte i de nasjonale styrene 

Etter artikkel 13.19 skal styremedlemmer i WKF være en del av og ha stemmerett på sty-
remøtene og på årsmøtet i NKF. Dette gjelder med mindre nasjonal lovgivning ikke gjør 
det mulig. Norge har ingen nasjonal lovgivning som gjelder foreninger. Dette må da bety 

at NKF må hensynta denne bestemmelsen i sin lov.  

                                                           
4 The members of the Executive Committee other than the Executive Bureau members shall not have the right 
to vote in the Congress, except if they represent a National Federation.  
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I NKFs lov § 15 femte ledd fremgår det at eventuelle norske styremedlemmer i de interna-
sjonale særforbundene skal innkalles til forbundsstyrets møter. Disse har imidlertid kun 
tale- og forslagsrett. Dette er ikke tilstrekkelig for å oppfylle artikkel 13.19 i WKFs statutter. 
NKFs lov må derfor endres på dette punkt. 

NKFs lov er taus om stemmerett for styremedlemmene fra de internasjonale forbundenes 
styrer på forbundets ting. Forbundsstyret har stemmerett, men styremedlemmene nevnt 
ovenfor er ikke en del av det ordinære styret. Loven må endres også på dette punkt.  

Vi anbefaler at man i NKFs lov inntar en tilsvarende ordning som for IOC-medlemmene, 
hvor disse er ordinære medlemmer av styret og i kraft av dette har stemmerett på tinget, 
se NIFs lov § 4-2. 

Styremedlemmene må ha statsborgerskap fra det nasjonale forbund de representerer 

Etter artikkel 10.13 skal styremedlemmer ha statsborgerskap fra det nasjonale forbund de 
representerer. Dette er som nevnt ikke et krav etter NIFs eller NKFs lov. 

Presidenten 

Etter artikkel 14.7 kan presidenten i nødstilfelle treffe vedtak som normalt tilligger styrets 
eller GFs myndighetsområde. Fullmakten er meget omfattende, og kan åpne for misbruk. 
En sikkerhetsventil ligger i at vedtakene skal godkjennes av hhv. styret og GF. En slik full-
makt gjenfinnes ikke i NIFs eller NKFs lov. 

Generalsekretær 

Generalsekretæren utpekes av styret blant egne medlemmer, se artikkel 13.25 Dette er 
annerledes enn i NIF-systemet hvor generalsekretæren ansettes administrativt.  

Revisjon mv. 

Etter artikkel 15.2 utpekes revisor av styret. Revisoren skal imidlertid godkjennes av GF, jf. 
artikkel 3.2. EKF oppstiller i artikkel 19 enkelte valgbarhetskrav for revisorene. Vi kan ikke 
se at WKF har tilsvarende krav til sine revisorer.  

Statuttene inneholder så vidt vi kan se ingen kontrollkomité slik tilfellet er i NKF/NIFs lov, 
jf. artikkel 16 som gir en oversikt over permanente komiteer.  

Habilitet – valgbarhet 

WKF inneholder i artikkel 10 en rekke krav til valgbarhet. Noen krav går lenger enn NIFs 
lov, jf. blant annet artikkel 10.8 som stiller maksimumskrav til alder og artikkel 10.13 som 
stiller krav til statsborgerskap, jf. ovenfor. 

Vi anser at statuttene også bør inneholde inhabilitetskrav, slik man finner det i NIFs lov § 
2-7. At personer ikke kan velges til bestemte verv er ikke til hinder for at det oppstår habi-
litetsspørsmål mens personene innehar vervene. 

Disiplinær komité 

Den disiplinære komiteen er en permanent komité, jf. artikkel 16. Det fremgår imidlertid 
ikke hvordan dens medlemmer utpekes. Som nevnt ovenfor anbefaler vi at disiplinære 
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komiteer utpekes av GF, slik man har det i Norge hvor NIFs domsorganer utpekes av NIFs 
ting og NKFs domsorganer utpekes av NKFs ting. Det bør også inntas et krav om at disse 
komiteene ikke kan instrueres av forbundsstyret, og at medlemmer av komiteene ikke 
samtidig kan være medlem av styret.  

Komiteen har myndighet til å ”take disciplinary actions against Federations and physical 

persons”, jf. artikkel 21.10. For det første er det uklart om man med fysiske personer også 
mener individer på nasjonalt nivå i klubber, eller om det man ønsker å regulere er tillits-
valgte i WKF.  

For det andre er det uklart hvorfor ikke også klubber er nevnt.  

For det tredje er det uklart om denne myndigheten er helt generell eller knyttet til brudd 
på spesifikke regler. Av artikkel 21.4 c) synes det som om det er vedtatt egne disiplinære 
regler (Disciplinary Rules). Etter artikkel 17 er det styret som utformer ”all the Rules and 

Regulations”. Antagelig betyr dette at de disiplinære reglene er utarbeidet av styret.  

Dersom det er slik at det komiteen har myndighet til, er begrenset av det som fremgår i 
statuttene og av det som er nedfelt i de disiplinære reglene, bør dette stå eksplisitt i sta-
tuttene. Rammene for komiteens myndighet bør angis. Slik statuttene nå fremstår, synes 
det som om komiteen nærmest kan ilegge sanksjoner etter sitt eget forgodtbefinnende. 
Dette er etter vårt skjønn en altfor uklar regel som gir liten grad av rettssikkerhet for for-
bundene som er medlemmer og for de individer som kan sanksjoneres etter statuttene.  

Statuttene inneholder heller ingen saksbehandlingsregler, annet enn artikkel 21.1 som slår 
fast at ”The right of defence and contradiction will be granted.” Også dette har en side til 
rettssikkerheten. Det tas et forbehold her om at de disiplinære reglene inneholder slike 
saksbehandlingsprosedyrer. 

Se ovenfor under kapittel 1 ”Individorientert” om vår anbefaling knyttet til disiplinære 
sanksjoner. 

Voldgiftsklausul 

WKF har en egen bestemmelse om tvungen voldgift til CAS, se artikkel 21.12. I NIFs lov har 
man gått bort fra såkalt tvungen voldgift. Med tvungen voldgift menes at en person/et 
rettssubjekt mot sin vilje kan bli tvunget til å få en sak endelig avgjort ved en voldgiftsdom-
stol. Etter NIFs lov § 2-17 kreves det avtale mellom partene. Begrunnelsen for dette er at 
voldgift innebærer at man samtidig fraskriver seg retten til å ta saken videre til de almin-
nelige domstoler. Retten til domstolsprøvelse er en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti, 
som man ikke uten videre kan fraskrive seg. Det er ikke sikkert at en klausul om voldgift i 
det internasjonale forbundets regelverk vil kunne gjøres gjeldende overfor en utøver eller 
en klubb eller et nasjonalt forbund. 

Voldgiftsloven gjelder i utgangspunktet kun i Norge, jf. voldgiftsloven § 1. De internasjo-
nale forbundene har sine hovedseter i andre land. Hvilke regler som gjelder da, vil være 
avhengig av reglene i dette landets lovgivning.  
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Skal en internasjonal voldgiftsdom kunne anerkjennes og kreves tvangsfullbyrdet i Norge, 
forutsetter det at det dreier seg om en voldgiftsdom ”som etter lov eller overenskomst 

med fremmed stat vil være bindende og skal kunne fullbyrdes her i riket.”5 

Norske domstoler kan også nekte å anerkjenne og nekte å fullbyrde dommen dersom vold-
gift ikke kunne avgjøres ved voldgift etter norsk rett, jf. voldgiftsloven § 46 annet ledd 
bokstav a).  

Lovregler i Norge kan altså føre til at en voldgiftsdom ikke kan gjøres gjeldende i Norge.  

Endring i NKFs regler skal godkjennes av det internasjonale forbundet 

Etter artikkel 5.2 skal endringer i NKFs regler godkjennes av styret i WFK. Vi ser at det 
innledningsvis i NKFs lov vises til godkjenninger gitt av blant annet NIF. Det anbefales at 
det også tas en henvisning til den siste godkjenningen gitt av WKF, slik at det fremgår at 
endringer i NKFs regler er godkjent også av dette forbundet. 

Krav til norsk statsborgerskap for styremedlemmene i NKF 

Bestemmelsen i artikkel 5.7 innebærer at styreleder og samtlige styremedlemmer i NKF 
skal ha norsk statsborgerskap. Dette er ikke et krav etter NIFs eller NKFs lov, jf. ovenfor. 
Dette er heller ikke et krav etter EKF, se artikkel 4.3. 

Utgiftsdekning til tillitsvalgte 

Etter artikkel 13.15 har styremedlemmer krav på utgiftsdekning. Vi har ikke sett andre reg-
ler for øvrige tillitsvalgte. NIFs lov har en egen generell bestemmelse om utgiftsdekning 
for tillitsvalgte. 

Forbud mot å delta i konkurrerende aktiviteter  

Etter artikkel 21.9 forbyr WKF de nasjonale forbundene og deres klubber, å tilhøre og ha 
samarbeid med en karateorganisasjon som av styret i WKF er ansett for å være ”dissenting 

organisation”. 

NKF bør holde seg orientert om de vedtak WKF treffer med hjemmel i ovennevnte. 

4.3 Det europeiske forbundet 

Markedsrettigheter 

I artikkel 2 står det eksplisitt at EKF eier alle tv-, radio-, film- og fotografirettigheter til for-
bundets mesterskap og andre internasjonale konkurranser organisert av forbundet. I mot-
setning til det internasjonale karateforbundet, synes ikke EKFs statutter å inneholde en 
klausul om rettigheter til navn og logo, se WKF artikkel 1.5.  

Forbud mot å delta i konkurrerende aktiviteter  

Etter artikkel 5.2 b) forbyr EKF de nasjonale forbundene å ha sportslige relasjoner til orga-
nisasjoner som ikke er anerkjent av EKF eller WKF. Se også artikkel 7.2 b) som har tilsva-
rende forbud for individer. 

                                                           
5 Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 f) 
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NKF bør holde seg orientert om de vedtak som er truffet med hjemmel i denne bestem-
melsen. 

Krav på individnivå 

Som WKF har også EKF bestemmelser som regulerer individer. Bestemmelsene i artikkel 6 
tilsvarer WKF artikkel 7. Bestemmelsene i artikkel 8 tilsvarer WKF artikkel 9. Artikkel 7 er 
imidlertid mer omfattende enn WKF artikkel 8. Artikkel 7.2 gjenfinnes ikke i WKFs statut-
ter, se nedenfor. Om krav på individnivå, se ovenfor under drøftelsen av WKFs statutter. 

Artikkel 7.2 bokstav a) har en bestemmelse som sier at det er individets plikt å hvert år 
fornye medlemskapet i overensstemmelse med ”the terms and conditions as seth forth by 

the Directing Committee”. DC er styret. Dersom medlemmet ikke oppfyller denne forplik-
telsen, kan vedkommende suspenderes fra all internasjonal aktivitet. Bestemmelsen gir 
tilsynelatende styret i EKF rett til å fastsette medlemskriterier på nasjonalt nivå. Bestem-
melsen fremstår som uklar, og det bør avklares med EKF hva som ligger i denne. 

Krav til habilitet – valgbarhet  

EKF har i artikkel 9 en bestemmelse som i stor grad samsvarer med WKFs artikkel 10, se 
ovenfor. 

Enkelte forskjeller finnes likevel. Disse behandles nedenfor. 

Etter artikkel 9 nr. 2 kan ikke ”persons that have been classed as professionals in any sport 

or whose principle source of income derives from sporting activity” velges til tillitsverv in-
nenfor EKF. Vi setter et spørsmålstegn ved begrunnelsen for at personer som tidligere har 
vært profesjonelle i en idrett, jf. ”have been” og ”any sport”, ikke skal kunne være valgbare 
til tillitsverv i EKF.  

WKF inneholder ingen tilsvarende bestemmelse. Derimot har WKF en bestemmelse som 
forhindrer at ansatte i WKF kan ta tillitsverv mens de er ansatt og i en toårsperiode etter 
ansettelsesforholdets utløp.  Tilsvarende gjelder for den som er engasjert av WKF for et 
bestemt oppdrag. Også produsenter av idrettsartikler mv. forbys å ta tillitsverv, se artikkel 
10.2.  

EKF har på sin side en eksplisitt bestemmelse som forbyr noen å bli valgt til to tillitsverv 
samtidig, se artikkel 9 nr. 5. WKF har så vidt vi kan se ingen tilsvarende bestemmelse. Der-
med er det tilsynelatende åpent for flere tillitsverv, dog med følgende begrensning: Artik-
kel 10.12 forbyr medlemmer av styret å samtidig være med i Dommerkomiteen, Tekniske 
komiteen, Medisinske komiteen eller Organisasjonskomiteen. EKF har en tilsvarende be-
stemmelse i artikkel 9 nr. 11, men denne synes overflødig sammenholdt med artikkel 9 nr. 
5.  

WKF slår fast at et nasjonalt forbund bare kan være representert med ett styremedlem, jf. 
artikkel 10.9. EKF har så vidt vi kan se ingen tilsvarende bestemmelse. EKF har heller ikke 
noe øvre aldersgrense eller et krav om at styremedlemmer må være statsborgere i samme 
land som det nasjonale forbundet de representerer, smh. her artikkel 10.8 og 10. 13 i WKF.  

Krav til valgbarhet bør suppleres med krav til habilitet. Vi anbefaler at det inntas en gene-
rell bestemmelse om habilitet, slik NIFs lov § 2-7 har, jf. ovenfor. 
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Generalforsamlingen 

Også her bør alle oppgavene samles i en opplisting av oppgaver, slik man finner det i NIFs 
lov § 3-4 og NKFs lov § 12, se artikkel 11 nr. 10. Dersom det ikke finnes skriftlige rutiner på 
avviklingen av GF, bør dette kanskje inntas, se NIFs lov § 3-4 og NKFs lov § 12 bokstavene 
a)-c). 

Styret 

Tidligere styremedlemmer 

Styremedlemmene velges av GF. Det fremgår imidlertid av artikkel 12 nr. 4, at tidligere 
presidenter ”shall by rights be fully-fledged life members of the Committee”. Slike ”hono-
rary presidents” utpekes etter artikkel 22 av GF, og kan delta i styremøter og på GF uten 
stemmerett. Se nærmere om dette under kommentaren til en tilsvarende bestemmelse i 
WKF artikkel 13.10.  

Styremedlemmer må sitte i nasjonale styrer 

EKF har så vidt vi kan se ingen bestemmelse som tilsvarer WKF artikkel 13.19, jf. ovenfor.   

Styremedlemmene må ha statsborgerskap fra det nasjonale forbund de representerer 

EKF har så vidt vi kan se ingen bestemmelse som tilsvarer WKF artikkel 10.13, jf. ovenfor.  

Styret utpeker ytterligere styremedlemmer 

WKF har to bestemmelser knyttet til utnevnelse av ytterligere styremedlemmer for å sikre 
kjønnsbalansen, se artiklene 13.3 og 13.4. EKF har ingen tilsvarende bestemmelse. EKF har 
heller ingen bestemmelse tilsvarende artikkel 13.4 som gir styret rett til å velge ytterligere 
et medlem, uten at det er angitt nærmere kriterier for dette.  

Etter artikkel 12.9 kan styret selv, dersom et styreverv skulle bli ledig, selv utpeke styre-
medlemmer inntil det avholdes ny GF. WKF har samme bestemmelse i artikkel 13.14. Igjen 
er det vår oppfatning at GF bør utpeke styremedlemmer. Denne problemstillingen kan lett 
løses ved at det velges varamedlemmer på GF. 

Presidenten 

Etter artikkel 13 nr. 5 kan presidenten i nødstilfelle treffe avgjørelser alene som ellers til-
ligger styret. Fullmakten er meget omfattende, og kan åpne for misbruk. En sikkerhets-
ventil ligger i at vedtakene skal godkjennes av styret på neste styremøte. En slik fullmakt 
gjenfinnes ikke i NIFs eller NKFs lov. 

Generalsekretær 

Generalsekretæren utpekes av styret blant egne medlemmer, se artikkel 15. Dette er an-
nerledes enn i NIF-systemet hvor generalsekretæren ansettes administrativt.  

Revisjon mv 

GF utpeker tre medlemmer til Revisjonsrådet (The Board of Auditors), se artikkel 19. For 
disse er det oppstilt enkelte valgbarhetskrav. Blant annet kan de ikke ha andre tillitsverv 
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eller posisjoner i EKF og heller ikke være medlemmer av EKFs styre, se artikkel 19 nr. 3. 
Her burde reglene ha blitt supplert med en generell habilitetsregel slik man finner den i 
NIFs lov § 2-7. 

Det står i artikkel 19 nr. 3 at medlemmene av Revisjonsrådet ikke kan ha annen nasjonali-
tet enn medlemmene i styret. Vi kan ikke se hvilke forhold som kan begrunne en slik regel.  

Statuttene inneholder en henvisning til en permanent finanskomité, jf. artikkel 20 nr. 2, 
men dens oppgaver er ikke nærmere angitt i statuttene. Det er derfor uklart om forbundet 
har en kontrollkomité slik tilfellet er i NKF/NIFs lov.  

Disiplinær komité 

EKF har noenlunde samme bestemmelser for den disiplinære komiteen som WKF, se våre 
merknader om dette ovenfor. 

Voldgift 

I motsetning til WKF inneholder ikke statuttene noen klausul om tvungen voldgift.  

Utgiftsdekning til tillitsvalgte 

I motsetning til WKF inneholder ikke statuttene noe om styremedlemmers krav på utgifts-
dekning.  

Endring i NKFs regler skal godkjennes av det internasjonale forbundet 

I motsetning til WKF inneholder ikke statuttene noe om at endringer i NKFs regler skal 
godkjennes av styret i WFK.  

Krav til norsk statsborgerskap for styremedlemmene i NKF 

I motsetning til WKF inneholder ikke statuttene noe om krav til norsk statsborgerskap for 
styreleder og samtlige styremedlemmer i NKF.  

5. TAEKWONDO (WTF) 

 

5.1 Innledning 

 

Vi har vurdert det internasjonale taekwondoforbundets (WTF) lov av 26. juli 2006 og Det 
europeiske taekwondoforbundets (ETU) lov av august 2003. 

5.2 Det internasjonale forbundet 

 

Forholdet til World Anti-Doping Code 

Artikkel 1 viser til OMADC (the Olympic Movement Anti-Doping Code). Dette dokumentet 
er, så vidt vi har fått brakt på det rene, ikke lenger gjeldende etter opprettelsen av WADA 
og utarbeidelsen av WADC. WTF har undertegnet på WADC. Det fremstår som noe under-
lig at ikke statuttene er oppdatert her i forhold til dette. Alle internasjonale idrettsorgani-
sasjoner var forpliktet til å implementere koden innen sommer-OL i Athen 2004 og statut-
tene er oppdatert 26. juli 2006.  
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Konkurranseforbud 

Etter artikkel 3 nr. 8 forbys de nasjonale forbundene å delta i taekwondokonkurranser som 
er organisert av en internasjonal taekwondoorganisasjon som ikke er anerkjent av WTF. 
Denne bestemmelsen går lenger enn NIFs lov § 14-3 og NKFs egen lov § 18, som kun sier 
at slikt forbud kan nedlegges av Idrettsstyret og forbundsstyret.  

NKF bør holde seg orientert om vedtak som treffes av WTF i medhold av denne bestem-
melsen. 

Generalforsamlingen 

Av artikkel 8 nr. 6 følger at delegater fra nasjonale forbund skal medbringe et pass. Det er 
uklart om dette betyr at de må dokumentere at de har samme nasjonalitet som det aktu-
elle lands forbund. Etter artikkel 8 nr. 7 annet avsnitt er samme nasjonalitet et krav for 
personer som har fullmakt til å møte på generalforsamlingen på vegne av presidenten i 
det nasjonale forbundet. 

Artikkel 8 inneholder en opplisting av GFs oppgaver. Under pkt. 8 A er det ikke spesifisert 
hvem som skal velges på GF. Dette bør gjøres for oversiktens skyld fordi presidenten tilsy-
nelatende også kan utpeke tillitspersoner. Se her artikkel 16 nr 2 og artikkel 11 nr. 7, jf. 
nedenfor.  

Dersom det ikke finnes skriftlige rutiner på avviklingen av GF, bør dette kanskje inntas, se 
NIFs lov § 3-4 og NKFs lov § 12 bokstavene a)-c). 

Generalsekretær 

Generalsekretæren er i artikkel 11 omtalt som en ”official”, som etter artikkel 8.2 a) skal 
utpekes av GF. Dette skiller seg fra NIF-systemet hvor generalsekretæren ansettes admi-
nistrativt. 

Valgbarhet – habilitet 

Statuttene inneholder ingen krav til valgbarhet eller habilitet.   

Styret (The Executive Council) 

Valg av styremedlemmer 

Etter artikkel 16 er det kun inntil 14 av 21 styremedlemmer som velges på årsmøtet. De 
øvrige utpekes av presidenten, jf. artikkel 11.7. 

Stemmegivning 

Artikkel 16 nr. 9 angir at det er tilstrekkelig med simpelt flertall for å treffe vedtak i styret. 

Et unntak gjelder for artikkel 20. Artikkel 20 omhandler endring av loven og sier noe om 
stemmegivning av generalforsamlingen og ikke av styret. Det eneste som står om styret i 
artikkel 20 er at endringer av loven skal fremsettes gjennom en resolusjon av WTF Council. 
Hvis man med henvisningen til artikkel 20 i artikkel 16 mener at denne resolusjonen skal 
treffes med kvalifisert flertall, bør noe endres enten i artikkel 16 eller/og artikkel 20.  

Presidenten 
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Etter artikkel 21 kan presidenten treffe vedtak i saker hvor det er uenighet om temaer som 
ikke er berørt i statuttene eller i nødstilfelle. Fullmakten er meget omfattende, og kan åpne 
for misbruk. En sikkerhetsventil ligger i at vedtakene skal godkjennes av styret og GF. En 
slik fullmakt gjenfinnes ikke i NIFs eller NKFs lov. 

Etter artikkel 11.7 kan presidenten utpeke tre visepresidenter og syv styremedlemmer. 
Etter artikkel 12 fremgår det imidlertid at presidenten kan utpeke en første visepresident 
fra de seks visepresidentene. Forholdet mellom de to bestemmelsene er uklart hva gjelder 
utpeking av visepresidenter. Når det gjelder styremedlemmer fremgår det av artikkel 16 
nr. 2 at 14 av 21 styremedlemmer utpekes av GF. Det stemmer dermed med artikkel 11.7 
at syv styremedlemmer utpekes av presidenten. 

Etter NIF-systemet utpekes samtlige styremedlemmer av tinget (med unntak for ansatte-
representanter og IOC-oppnevnte styremedlemmer i Idrettsstyret). 

Dekning av utgifter 

De nasjonale forbundene må selv dekke utgiftene til styremedlemmene, se artikkel 11.8. 

Disiplinære sanksjoner 

Artikkel 24 regulerer sanksjoner. Vi har en rekke betenkeligheter knyttet til denne bestem-
melsen. 

Angivelse av hvilke organer som kan ilegge sanksjoner 

Innledningen til artikkelen er ikke lett å få tak på. Tilsynelatende gir den hjemmel til Sank-
sjonskomiteen, Valgkomiteen, Dopingpanelet eller ”any relevant organ of the WTF” til å 
ilegge sanksjoner, listet opp i bestemmelsen, ved ”any violation of the WTF Rules; the WTF 

Competition rules, any other regulations…” Etter vårt skjønn bør det fremkomme klarere 
når bestemte organ har myndighet til å ilegge sanksjoner og etter hvilke regler. 

Komiteens medlemmer  

Etter artikkel 24 utpekes komiteens medlemmer av presidenten og består av maksimalt 
fem WTF Council-medlemmer. Det er uheldig at komiteen ikke utpekes av generalforsam-
lingen. Der er også uheldig at den består av Council-medlemmer. Dette står i et tvilsomt 
forhold til maktfordelingsprinsippet.  

Angivelse av sanksjoner 

Sanksjonene er listet opp i pkt.1 bokstav a-f. Bokstav f) inneholder imidlertid en generell 
hjemmel til å ilegge enhver passende reaksjon (”other sanctions deemed appropriate”). 
Dette har en side til rettssikkerheten som vi mener er betenkelig.  

Komiteen kan sanksjonere styremedlemmer 

Komiteen har rett til å sanksjonere øvrige Council-medlemmer, jf. nr. 3 (i) a). Dette er uhel-
dig. 

Komiteen kan sanksjonere utøvere og lagledere 
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Komiteen har også rett til å sanksjonere utøvere og lagdeltagere, men de sanksjoner som 
kan ilegges er ikke utømmende regulert i bestemmelsen, jf. ”etc.”. Det samme gjelder 
sanksjoner etter pkt (iv). Sanksjoner bør kun ilegges etter klare og uttømmende bestem-
melser som sikrer forutberegnelighet i forhold til hvilke handlinger som er sanksjonerbare.  

Saksbehandlingsregler  

Ut over det som fremgår av nr. 4, at anmeldte skal gis mulighet til å komme med sine 
merknader til anklagen, inneholder ikke statuttene noen andre saksbehandlingsregler. 
Dersom slike ikke finnes i øvrig regelverk hos WTF er dette betenkelig. 

Dopingsanksjoner 

Det er også henvist til et Doping Panel, jf. innledningen til artikkel 24 og nr. 3 (iii) b). dette 
panelet er ikke omtalt andre steder i statuttene, og det er uklart hvem som oppnevner 
panelet og hvilke retningslinjer panelet skal følge i sin saksbehandling. 

Annet 

Bestemmelsen har en feil henvisning til artikkel 23 nr. 1. Det skal være 24 nr. 1.  

Generelt 

Vi vil anbefale at det etableres en uavhengig disiplinærkomité som utpekes av generalfor-
samlingen, og at det utarbeides prosedyreregler for behandling av disiplinære saker, slik 
man finner det i NIF-systemet.  

 

 

Revisjon mv 

Det utpekes to revisorer på GF, jf. artikkel 11 sammenholdt med artikkel 8. Dette tilsvarer 
NIF/NKFs lov. I tillegg finnes en egen kontrollkomité, jf. artikkel 19 1. e), men denne er 
utpekt av styret. I NIF-systemet utpekes kontrollkomiteen av GF. 

Annet 

Artikkel 2: Operations 

Artikkel 2 nr. 1 har en underlig topptekst som viser til ”the following championships:”, men 
det som følger under både er knyttet til konkurranser, men også til andre oppgaver for 
WTF. Dette kan adresseres til WTF. 

Artikkel 4 nr. 3 (v) 

Bestemmelsen henviser til Sanksjonskomiteen, men til feil artikkel. Rett artikkel skal være 
artikkel 24.  

Artikkel 8 nr. 8 
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Bestemmelsen har et unntak for lovendring i artikkel 20, men bør også henvise til unntaket 
ved oppløsning i artikkel 26 som også innebærer et unntak fra hovedregelen om simpelt 
flertall. 

Artikkel 12 

Artikkel 12 inneholder presidentenes oppgaver. Her synes ikke retten til å utpeke 7 styre-
medlemmer etter artikkel 11.7 å være medtatt, jf. også ovenfor. 

5.3 Det europeiske forbundet 

 

Generalforsamling 

Artikkel 5.4 og 5.9 har en opplisting av GFs oppgaver. Dersom det ikke finnes skriftlige 
rutiner på avviklingen av GF, bør dette kanskje inntas, se NIFs lov § 3-4 og NKFs lov § 12 
bokstavene a)-c). 

I motsetning til for WTF kan vi ikke se at ETU har noe krav til statsborgerskap for deltagerne 
fra de nasjonale forbundene på GF.  

Habilitet - Valgbarhet 

Tillitspersoner må ha en nasjonalitet til et medlemsland i ETU, jf. artikkel 5.11. Se ovenfor 
om denne problemstillingen. Ut over dette er det ingen særlige krav til valgbarhet eller 
habilitet. 

Konkurranseforbud 

Etter artikkel 3 kan ikke ETU-medlemmer ha relasjoner til organisasjoner som ikke er offi-
sielt anerkjent av WTF. Bestemmelsen må forstås slik at dette kun gjelder idrettslige orga-
nisasjoner som driver med samme idrett. Det er dette som er regulert i WTF, artikkel 2 nr. 
8 som forbyr de nasjonale forbundene å delta i taekwondokonkurranser som er organisert 
av en internasjonal taekwondoorganisasjon som ikke er anerkjent av WTF. Som nevnt går 
bestemmelsen lenger enn NIFs lov § 14-3 og NKFs egen lov § 18, som kun sier at slikt for-
bud kan nedlegges av Idrettsstyret og forbundsstyret.  

Presidenten 

Etter artikkel 8 kan presidentens kontor (presidenten, generalsekretær og kasserer) treffe 
vedtak i nødstilfelle eller i særlig viktige saker. Fullmakten er meget omfattende, og kan 
åpne for misbruk. En sikkerhetsventil ligger i at vedtakene skal godkjennes av styret på sitt 
neste møte. En slik fullmakt gjenfinnes ikke i NIFs eller NKFs lov. 

 

Generalsekretær 

Generalsekretæren er betegnet som en ”official”, og det fremgår av statuttene at ”offici-
als” velges av GF. Likevel fremgår det av artikkel 11 nr. 6 at presidenten utpeker general-
sekretæren. Det er derfor uklart hvordan generalsekretæren utpekes, men uansett er 
dette annerledes enn i NIF-systemet, hvor generalsekretæren ansettes administrativt.  
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Revisjon mv 

Etter artikkel 11 skal det foretas revisjon av ”the Cash Auditors”, men det er uklart hvordan 
disse velges/utpekes. Vi anbefaler at revisorene utpekes på GF. 

Etter artikkel 12 skal det finnes en finanskomité, men dens oppgaver er ikke nærmere ang-
itt. Det er derfor uklart om statuttene inneholder en kontrollkomité slik man gjenfinner i 
NKF/NIFs lov.  

Disiplinære sanksjoner 

Etter artikkel 13 kan en Ekstraordinær Sanksjonskomité sanksjonere trenere og utøvere 
dersom de bryter de bestemmelser som er angitt i artikkelen. Det fremgår ikke hvordan 
denne komiteen velges. Det er opp til komiteen selv å innhente personenes kommentarer 
dersom komiteen ønsker dette, jf. ”may”. Det er ikke angitt noen saksbehandlingsregler i 
bestemmelsen eller vist til supplerende regelverk. Det er heller ikke angitt noe om hvilke 
sanksjoner som kan ilegges. 

Vi anser bestemmelsen for å bryte med helt grunnleggende rettssikkerhetskrav. Bestem-
melsen bør suppleres med mekanismer som ivaretar trenernes og utøvernes rettsstilling i 
slike saker. 

Se nærmere ovenfor om våre generelle synspunkter på disiplinære sanksjoner. 

Markedsrettigheter 

I motsetning til WTF er det ingen regulering av markedsrettigheter. 

Dekning av utgifter til tillitsvalgte 

ETU har ingen særlig regulering av dette. 

Voldgift 

Statuttene har ingen bestemmelse om voldgift, men om en særlig jury, jf. artikkel 14. Anke 
over vedtak fra juryen kan overprøves av GF. 

Ansvarsfraskrivelse 

Etter artikkel 16 har ETU og dens tillitsvalgte intet ansvar for deres handlinger, eller for tap 
eller skade på eiendom som skjer ”during any activities under her name.” 

Denne fraskrivelsen gjenfinnes ikke i noen av de øvrige internasjonale statuttene som er 
gjennomgått. Den vil neppe være holdbar overfor personer som ikke er kjent med statut-
tene, og vil dermed ha begrenset verdi i forhold til skade mv på tredjemann. 

 

6. WUSHU 

 

6.1 Innledning 
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Vi har gjennomgått en udatert versjon av Det internasjonale wushuforbundets (IWUF) sta-
tutter og Det europeiske wushuforbundets (EWUF) statutter av 2002. 

6.2 Det internasjonale forbundet  

 

Markedsbestemmelser 

Statuttene har regler om markedsrettigheter, jf. artikkel 14, men mangler bestemmelser 
om rettigheter til navn og logo, se WKF artikkel 1.5.  

Habilitet – valgbarhet 

Statuttene har ingen krav verken til habilitet eller valgbarhet. 

Dekning av utgifter til tillitsvalgte 

I artikkel 23.4 følger det at utgifter til tillitsverv skal dekkes av de nasjonale forbund. 

Generalsekretær 

Generalsekretæren velges som del av styret og utpekes av presidenten, jf. artikkel 17.12, 
jf. 17.3. Dette skiller seg fra NIF-systemet hvor generalsekretæren ansettes administrativt. 

Konkurranseforbud 

De nasjonale forbundene skal ikke delta i eller støtte andre internasjonale wushu-organi-
sasjoner eller delta i deres aktiviteter, jf. artikkel 7.4. Bestemmelsen går lenger enn NIFs 
lov. Her oppstilles et forbud som ikke er avhengig av at det treffes forbudsvedtak fra IWUFs 
side.  

Revisjon mv 

Vi kan ikke se at statuttene inneholder noe om revisjon av regnskap. GF utpeker styremed-
lemmer og en av disse er kasserer, men det fremgår ikke at regnskapet skal revideres. I 
NIF-systemet skal GF utpeke en revisor. 

Statuttene inneholder så vidt vi kan se ingen kontrollkomité slik tilfellet er i NKF/NIFs lov. 
Styret har imidlertid hjemmel til å opprette underkomiteer, jf. artikkel 17.5, men der er 
uklart om det med hjemmel i dette er opprettet en kontrollkomité. 

Disiplinære sanksjoner 

Statuttene inneholder ingen henvisning til ileggelse av disiplinære sanksjoner. Hvis slike 
ilegges, bør dette være et uavhengig organ som velges på generalforsamlingen mv, se 
ovenfor. 

Voldgift 

Artikkel 24 angir tvungen voldgift til CAS, men denne gjelder kun i tvister som knytter seg 

til de olympiske leker. Vi antar at en tilsvarende klausul allerede følger av de generelle 
forpliktelsene deltagere i lekene påtar seg overfor IOC. CAS har en ad-hoc domstol som 
opprettes i tilknytning til lekene. 

6.3 Det europeiske forbundet 
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Konkurranseforbud 

Etter artikkel 1.2 forbeholder EWUF seg rett til å ”join or affiliate itself with any interna-

tional organisation that shares in common goals and purposes.” Etter IWUFs statutter 
artikkel 7.4 fremgår det at medlemmene i IWUF ”shall not participate in or support other 

international wushu organizations or take part in their activities.” 

Det er uklart om disse to bestemmelsene har vært vurdert opp mot hverandre.  Vi antar 
at EWUFs bestemmelser må tolkes innskrenkende i lys av IWUFs statutter. 

Generalforsamling 

Statuttene inneholder ingen beskrivelse av de oppgaver GF skal behandle. Her bør man 
følge opplegget i NIFs og NKFs lov og i WTF artikkel 8. Opplistingen kan hindre maktmis-
bruk og for styret vil det kunne være en fordel å vite hvilke beslutninger som må fattes av 
GF, se ovenfor. 

Styret 

Statuttene inneholder ingen opplisting av styrets oppgaver. Her anbefaler vi en tilsvarende 
opplisting som man finner i NIFs og NKFs lov og i WTF artikkel 16. 

Ettersom statuttene ikke inneholder en særlig opplisting av GFs oppgaver, fremgår det så 
vidt vi kan se heller ikke eksplisitt at styrets medlemmer velges av GF. I NIF-systemet er 
det tinget som velger styremedlemmer. 

Generalsekretær 

Generalsekretæren velges som et styremedlem, jf. artikkel 17.3. Dette skiller seg fra NIF-
systemet hvor generalsekretæren ansettes administrativt. 

Markedsbestemmelser 

I motsetning til IWUF, inneholder statuttene ikke noe om markedsrettigheter. 

Oppløsning 

Så vidt vi kan se inneholder ikke statuttene noe om oppløsning av forbundet. 

Dekning av utgifter til tillitsvalgte 

I motsetning til IWUF, inneholder ikke statuttene noe om at utgifter til tillitsverv skal dek-
kes av de nasjonale forbund. 

Habilitet – valgbarhet 

Som for IWUF, har ikke statuttene noen krav verken til habilitet eller valgbarhet. 

Disiplinære sanksjoner 

Ut over artikkel 6.3, som nevner at disiplinære vedtak ikke kan bryte med statuttene, har 
ikke statuttene noen henvisning til ileggelse av disiplinære sanksjoner. Hvis slike ilegges, 
bør dette være et uavhengig organ som velges på generalforsamlingen mv, se ovenfor. 
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Revisjon mv 

Etter artikkel 5.1 d) skal to medlemmer av EWUF, som ikke er medlem av styret, revidere 
regnskapene. Personene utpekes gjennom et rotasjonssystem basert på en alfabetisk 
gjennomgang av medlemslisten.  

Statuttene inneholder ingen kontrollkomité. Styret har hjemmel til å opprette underkomi-
teer. Det er mulig en slik komité er opprettet av styret. Etter NIF-systemet er det tinget 
som utpeker medlemmer til kontrollkomiteen. 

Annet 

Etter artikkel 4 er den tekniske komiteen oppløst etter vedtak fra 2004. Like fullt følger det 
av artikkel 3.2 f en bestemmelse som regulerer styrets myndighet overfor nevnte komité. 
Bestemmelsen bør slettes. 

Det er uklart hvordan medlemmer til Management Committee velges, jf. artikkel 3.3 c). 

 

Oslo, 15. februar 2007 

Idrettens Advokatkontor 

 

Tomas Kristensen (sign)     Henriette Hillestad Thune 
(sign)advokat        advokat  
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