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Norges Kampsportforbunds visjon er Vi skaper vinnere. NKF skal skape vinnere av 
medlemmene, enten målet er selvutvikling, selvforsvar eller konkurranse. NKFs 
virksomhet skal tuftes på verdiene trygghet, ydmykhet og respekt. Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komite (NIF)s verdier og etiske veivisere utgjør også NKFs 
verdigrunnlag. Norges Kampsportforbund har egne etiske retningslinjer tilgjengelig på 
kampsport.no.  
 
I langtidsplanen for 2016 – 2018 er det vedtatt at NKF må synliggjøre sin verdiplattform, 
samfunnsbidrag og folkehelsearbeid, samt mangel på treningsanlegg. Et systematisk 
informasjons- og kommunikasjonsarbeid kan gi større positiv oppmerksomhet i media og 
muligheter for strategiske samarbeidspartnere.  
 
Denne kommunikasjonsplanen vil være utgangspunktet for et systematisk informasjons- og 
kommunikasjonsarbeid, og vil bygge på Norges Kampsportforbunds visjon og verdier. Planen 
vil revideres ved vedtak av ny langtidsplan eller ved behov.  
 

 

Mål og målgrupper  
 
Et overordnet mål i kommunikasjons- og informasjonsarbeidet til Norges 
Kampsportforbund er å være seriøse og målrettede når det gjelder intern og 
ekstern kommunikasjon. Ved å holde seg til langtidsplanens strategi for media og 
sponsorarbeid, samt følge kommunikasjonsplan, årshjul og årlig 
publiseringsplan for alle kanaler vil NKF fremstå som mer profesjonelle og 
attraktive for samarbeidspartnere, medlemmer og potensielle medlemmer. Det 
er svært viktig med profesjonelt og målrettet informasjonsarbeid.  
 
Forbundet vil ha både interne og eksterne målgrupper for kommunikasjon. I 
langtidsplanen legges det vekt på eksterne målgrupper som media og 
samarbeidspartnere. I tillegg kommer interne målgrupper som er presentert i 
forbundets visjon, medlemmene, enten målet er selvutvikling, selvforsvar eller 
konkurranse. De interne og eksterne målgruppene vil krysse hverandre og 
planene for intern og ekstern kommunikasjon kan ikke sees uavhengig av 
hverandre.  De ulike informasjons/kommunikasjonskanalene vil ha ulike 
målgrupper som defineres i kommunikasjonsplanen. Det er viktig med økt 
synlighet for våre idretter på plattformer hvor målgruppen og våre medlemmer 
er.  
 

 

LANGTIDSPLAN 
 
3.3 Media/sponsorarbeid  
NKF må synliggjøre sin verdiplattform, samfunnsbidrag og folkehelsearbeid, samt mangel 
på treningsanlegg, jf. pkt. 4.1. Et systematisk informasjons- og kommunikasjonsarbeid kan 
gi større positiv oppmerksomhet i media og muligheter for strategiske samarbeidspartnere  
og sponsorer.  
 
MÅL: Økt synlighet og markedsinntekter. Sendeflater på TV og streaming kanaler. 

http://kampsport.no/wp-content/uploads/2015/07/Etiske-retningslinjer-for-Norges-Kampsportforbund.pdf
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Profesjonelle produksjoner. NKF har strategiske samarbeidspartnere og sponsorer samt en 
kommunikasjonsplan.  
 
STRATEGI: Arbeide for gunstige avtaler og samarbeid med produksjonsselskaper og media-
kanaler. Målrettet pressearbeid med fokus på så vel idrettslige resultater som 
samfunnsansvar og bidrag i lokalmiljøet. Støtte til klubbers lokale mediearbeid i forbindelse 
med arrangementer. 
 

Vedtatt på forbundstinget juni 2016 
 
 

Pressekontakt  
Kontakt med pressen skal være målrettet, ha hovedfokus på å nå 
nasjonale/riksmedier og skal dreie seg om NKFs profiler eller unike historier fra 
kampsportmiljøet.  
 
Hovedfremgangsmåte er å kontakte journalister/mediekontakter direkte for 
innsalg av sak. På denne måten vil kontaktnettet bygges opp over tid. Viktige 
elementer i arbeidet med pressekontakt er eksklusive saker som selges inn 
direkte til journalist, unike historier, høykvalitetsbilder med rettigheter og å ta 
kontakt i god tid.  
 
Norges Kampsportforbund skal være en idrettspolitisk aktør. Dette gjøres 
gjennom å skaffe pressedekning som fremmer forbundets og idrettenes 
egenverdi. I praksis gjøres dette ved å levere innhold til pressen som kronikker 
som kan skape debatt.  
 
Resultatutsendelser i etterkant av stevner kan gjøres via pressmeldingstjenesten 
NTB Info. Resultatutsendelser består hovedsakelig av resultater og kort info om 
tid, sted og antall deltakere på stevnet. Lavere krav til innhold, men forutsetter 
korrekturlesning, samt opplysning om type stevne (nivå) og type utøver (klubb 
vs. landslagsrepresentasjon).  
 
Mål: Underholde, fortelle en god historie, utbre kjennskap til våre aktiviteter 
Delmål: Seks til ti styrte saker i riksmedia årlig som følge av innsalg i 2017 og i 
2018. Fokus på gode historier. To kronikker fra forbundsnivå på trykk årlig i 
2017 og 2018.  
Målgruppe: Befolkningen, mulige samarbeidspartnere, potensielle 
klubbmedlemmer 
Ansvarlig: Informasjonskonsulent er ansvarlig for styrte saker og fullverdige 
pressemeldinger/saker. Ansvaret for de ulike sakene kan fordeles/delegeres på 
ukentlige kommunikasjonsmøter. Sportsavdelingen er ansvarlige for 
resultatutsendelser via NTB Info eller andre kanaler.  
 

Klubbpakker mediekontakt  
Kontakt med lokalpresse skal gjøres av klubbene og bør dreie seg om 
klubbutøveres prestasjoner, deltakelse på eller gjennomføring av 
arrangementer, lokale tilbud eller lignende.  
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NKFs administrasjon, hovedsakelig ved informasjonskonsulent, bistår klubber 
med pressekontakt gjennom å tilby klubbpakke med fremgangsmåter og 
metoder for å få lokale medier interessert. Klubber, spesielt NM-arrangører skal 
tilbys kursing i mediekontakt.  
 
Mål: Rekruttering av medlemmer, økt publikumsoppslutning 
Delmål: I 2017 og i 2018 skal NM-arrangører i samtlige idretter kurses i 
mediekontakt og klubbpakke skal sendes til øvrige stevnearrangører.  
Målgruppe: Lokalbefolkningen, mulige lokale sponsorer, potensielle 
klubbmedlemmer 
Ansvarlig: Informasjonskonsulent er ansvarlig for å utarbeide pakker, samt 
initiere kurs.  
 

Sammen Mot Tokyo 2020  
Egen satsning på interesse rundt forbundets landslag i karate og taekwondo i 
tiden frem mot OL i Tokyo 2020. Reklamebyrået Daughter har utviklet egen 
kommunikasjonsstrategi for kampanjen «Sammen mot Tokyo 2020».  

 
Hovedsakelig ekstern kommunikasjon rettet mot det norske folk, 
sponsorer/samarbeidspartnere og norske medier. Innholdet i egne kanaler og ut 
til presse utarbeides av Daughter i samarbeid med NKFs informasjonskonsulent 
og markedsteam. Det utarbeides en plan for arbeids- og ansvarsfordeling. 
Publiseringsplan for Sammen mot Tokyo 2020 skal samkjøres med 
publiseringsplan for kommunikasjon i NKF.  
 
Innhold i SMT2020s kanaler kan og bør hentes til NKFs kanaler. Her må relevans 
og hyppighet alltid vurderes av informasjonskonsulent.  
   
Mål: Ta kampsport ut til det norske folk  
Målgruppe: Den norske befolkning, samarbeidspartnere, norske medier, 
klubbledere og NKFs medlemmer.  
Ansvarlig: Kommunikasjonsstrategi for «Sammen mot Tokyo 2020» definerer 
de ansvarlige for ulike områder og oppgaver 
 

Kommunikasjons- og informasjonskanaler og 
deres formål  
 
Informasjonskonsulenten vil fungere som redaktør på alle NKFs kanaler der det 
ikke oppgis annet. Generalsekretær er ansvarlig redaktør. Ytterligere 
ansvarsfordeling vil fremkomme under hvert punkt.  
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Live streaming og redigerte sendinger  
 
Live streaming fra (NM-)finaler i våre idretter skal gjennomføres og distribueres 
til klubber, medlemmer og andre interesserte. Sosiale medier skal brukes aktivt i 
spredningen av innholdet, samt interaksjon med seerne. I etterkant av live 
streaming kan videoen klippes til og brukes som innhold i eventuelle sendinger 
med kompakt format. Det bør tas hensyn til sosiale mediers algoritmer når 
plattform for streaming og format på sending avgjøres.  
 
Livesendinger eller kortere klipp kan også gjøres direkte på Facebook Live eller 
Instagram Live Story hvis det er hensiktsmessig.  
 
 
Mål: Økt synlighet for våre idretter på plattformer hvor målgruppen og våre 
medlemmer er.  
Delmål: I 2017 er målet å sende live fra alle NM, med økte seertall fra 2016.   
Målgruppe: Kampsportinteresserte, våre medlemmer, sponsorer 
Ansvarlig: Sportsavdelingen i Norges Kampsportforbund har ansvaret for 
kontakt og avtaler med leverandører av profesjonelle produksjoner som kan 
streames i ulike kanaler, samt sendeflater på TV. De har også ansvaret for 
utvelgelse av aktuelle arrangementer for streaming og melde dette inn til 
informasjonskonsulent som distribuerer i egne kanaler.  
 
 

Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev sendes ut fra utsendelsesverktøyet MailChimp (per nov 2016). 
Informasjonskonsulent er nyhetsbrevenes redaktør og har ansvar for å innhente 
innhold fra administrasjonen, styrene og eventuelt samarbeidspartnere i god tid 
før utsendelse. Informasjonskonsulent har mulighet til å prioritere og velge bort 
saker/innhold ved behov.  Innhold er toppidrettssaker, stevneinfo, kursinfo, nytt 
fra samarbeidspartnere eller annen relevant informasjon.  
 

Nyhetsbrev idretter  
Nyhetsbrev seksjoner sendes ut hver fjerde uke. Eventuelt oftere eller sjeldnere 
etter vurdering. Mottakere er alle klubber i seksjonen, samt abonnenter av 
nyhetsbrevet. Tydelighet rundt stilart er viktig i nyhetsbrev som går til alle 
klubber i seksjonen.  
 

Nyhetsbrev forbundet generelt 
Nyhetsbrev forbundet generelt sendes ut hver sjette uke. Eventuelt oftere eller 
sjeldnere etter vurdering. Mottakere er alle medlemsklubber i NKF, samt 
abonnenter av nyhetsbrevet.  
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Nyhetsbrev samarbeidspartnere 
Nyhetsbrev til samarbeidspartnere sendes ut etter behov.  Skal inneholde saker 
som er interessante for samarbeidspartnere, styrer og andre det er ønskelig at 
skal se våre kommersielle produkter. Eksempler på innhold er 
toppidrettsprestasjoner, barnefestivaler, aktiviteter der samarbeidspartnere er 
involvert, osv.  
 
Mål: Samle relevant info for klubber, medlemmer og/eller samarbeidspartnere i 
en felles utsendelse med profilutforming.  
Delmål: Å sende ut åtte generelle og ti idrettsnyhetsbrev årlig i 2017 og 2018. 
Samt til samarbeidspartnere når det er nok innhold. 
Målgruppe: Klubber, medlemmer, samarbeidspartnere og andre abonnenter av 
nyhetsbrev 
Ansvarlig: Administrasjonen melder inn saker, informasjonskonsulent utformer 
nyhetsbrevene. Nyhetsbrev til samarbeidspartnere har sportsavdelingen 
eierskap til, kvalitetssikres og sendes ut av informasjonskonsulent.  
 

Nettside 
 
Norges Kampsportforbunds offisielle nettside er www.kampsport.no.  Nettsiden 
inneholder både statisk informasjon og nyhetssaker, samt egne sider for 
terminliste og kurskalender. De ulike delene av nettsiden vil dekke ulike 
informasjonsbehov.  
 
Analyse av nettsiden vil være utgangspunktet for videre utvikling av struktur og 
innhold.  
 

Terminliste / SportData  
Terminlisten i SportData skal brukes til all stevne- og arrangementsinfo. I tillegg 
brukes det til påmelding til og gjennomføring av stevner i enkelte idretter.  Det 
skal vedtas av seksjonsstyrene hvorvidt arrangementer som seminarer, 
samlinger og lignende skal legges inn i terminlisten. Forutsetter at 
arrangementet er åpent for alle klubber i seksjonen. Kun approberte 
arrangementer ligger i terminlisten. For ordens skyld publiseres informasjon om 
regionale stevner kun i terminlisten og som Facebookarrangementer.  
 
Kommunikasjonen med SportData rundt tekniske endringer skal loggføres. 
Administrasjonen kan da se hva som er igangsatt av utviklingssaker. 

 
 

Mål: Tilby utfyllende og korrekt stevneinformasjon samlet på ett sted  
Delmål: Ha stevneinfo på plass minst to måneder før stevnet, i 2017 og 2018.  
Målgruppe: Klubber, medlemmer og andre interesserte 
Ansvarlig: Sportsavdelingen har hovedansvaret for at det til enhver tid er 
oppdatert informasjon tilgjengelig i SportData. 
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Nyheter  
Forbundsnyheter publiseres på forsiden av www.kampsport.no med bilde.  
Seksjonsnyheter publiseres på forsiden av www.kampsport.no med bilde, og på 
seksjonens egen underside. Publiseringer på nettsiden forholder seg til 
retningslinjer for publisering.  
 
Nyheter stiller krav til relevant bildemateriell av god kvalitet, som vi har 
rettigheter til bruken av. Det skal kartlegges hvilke fotografer som finnes i 
kampsportmiljøet. Disse kan kontaktes for oppdrag ute på våre arrangementer.  
 
Konkurranse- og stevneinformasjon skal primært publiseres i terminlisten i 
SportData, med unntak av NM og spesielle stevner. Struktur og form på nettsiden 
skal fortløpende vurderes, slik at aktivitetene blir godt synlige og informasjon 
lett tilgjengelig for leseren (nettsidestruktur). Det publiseres kun unntaksvis 
nyheter om klubbenes egne arrangementer. Her må klubbene bruke egne 
nettsider/FB, samt kan få hjelp og bistand fra forbundsadministrasjonen. 
 
Informasjonskonsulent er redaktør på kampsport.no. Alle i administrasjonen, 
seksjoner (styre/komiteer), stilartsorganisasjoner, og klubber kan ta kontakt 
med informasjonskonsulenten angående publisering på nettsidene og/eller 
øvrige kanaler. Informasjonskonsulent kan bidra med omskriving, veiledning og 
vurdering av sakene og hvorvidt de skal publiseres og i hvilke(n) kanal(er).  
 
Mål: Tilby brukeren av nettsiden relevante nyheter og informasjon om 
kampsport 
Delmål: I 2017 omstrukturere nettsiden slik at den blir mer oversiktlig for 
brukere. Opprette egne sider under nettsiden for toppidrett hvor Sammen Mot 
Tokyo 2020-prosjektet kommer inn. Opprette side hvor Facebookarrangementer 
(klubb, stilart og forbund) blir synlige på nettside. I 2017 og 2018 publisere 
månedlige nyheter innen hver idrett. Kartlegge og bruke fotografer fra miljøet.  
Målgruppe: Medlemmer, klubber, samarbeidspartnere, potensielle medlemmer.  
Ansvarlig: Informasjonskonsulent er redaktør på kampsport.no. 
Organisasjonssjefen skal sørge for kartlegging av fotografer.  
 

 

Kurskalender 
Alle kurs og utdanningstilbud som tilbys av NKF skal legges i kurskalenderen. 
Lederkurs, trenerkurs, dommerkurs og annet. Dette gjelder alle kurs som gir 
formell kompetanse, ikke treningsseminarer som avholdes. Administrasjonens 
ansvarlige har ansvar for å legge dette ut.  
 
Eksterne aktiviteter (kurs i klubber, stilarter o.a.) legges inn i 
Facebookarrangementer som linkes til fra nettsiden.  
 
Mål: Opplyse om alle kurs og utdanningstilbud fra NKF 
Delmål: I 2017 og 2018 følge opp styrer og komiteer for å få inn alle 
dommerkurs og coachkurs som tidligere har ligget i terminlisten, i 
kurskalenderen i starten av sesongen.  

http://kampsport.no/klubbdrift/redaksjon/
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Målgruppe: Klubber og medlemmer  
Ansvarlig: Administrasjonens utdanningsansvarlige har ansvar for å legge dette 
ut.  Organisasjonssjefen sørger for skoleringstiltak.  

  

Statisk informasjon 
Statisk tekst og bilder på nettsiden skal gi muligheten til å finne frem til 
informasjon om NKF, kampsport, klubber og så videre.  
  
Mål: Informere  
Delmål: I 2017 ha en gjennomgang av kvaliteten og relevansen på tekst og bilder 
som ligger statisk på nettsiden, samt forbedre dette. Opprette egne sider for 
toppidrett med både statisk og levende informasjon. Opprydding på statiske 
sider.  
Målgruppe: Klubber, medlemmer, personer interessert i kampsport, presse og 
andre interesserte.   
Ansvarlig: Redaktøren  
  

Sosiale medier  
 
En utfordring med kommunikasjons- og informasjonsarbeidet til Norges 
Kampsportforbund er at klubbene blir en flaskehals der informasjon stopper 
opp. Dette gjør det utfordrende å nå helt frem til medlemmer i klubbene som 
ønskes nådd. Ved utstrakt bruk av sosiale medier kan stoppen i klubbleddet 
unngås, siden medlemmene får informasjonen direkte via sosiale medier.  
 
Deling er blitt en viktig del av spredningen av informasjon i sosiale medier. NKF 
bør i den grad det er mulig dele innhold fra presse eller andre store aktører. På 
denne måten øker synligheten til det aktuelle innlegget/saken. Dersom en 
ønsker sitt eget innhold spredd utover den gruppen som allerede er følgere bør 
en få andre sider og grupper til å dele innlegget/saken. Samhandling med andre 
sider og grupper er derfor viktig.  
 
Landslagsutøvere skal ifølge utøverkontrakten opprette og aktivt bruke egne 
profiler og sider i sosiale medier. Dette vil ved målrettet og gjennomtenkt bruk 
skape verdi i form av mer interesse rundt idrettene, utøverne og 
klubbene/forbundet. Hvordan landslagsutøverne skal bruke sosiale medier 
fremkommer i kommunikasjonsstrategien for Sammen mot Tokyo 2020.  
 

Facebook 
Norges Kampsportforbunds hovedside på Facebook dekker hele forbundet. Det 
er også opprettet flere sider som kan betegnes som undersider, samt noen 
grupper.  
 
Det skal opprettes egne Facebooksider for karate og jujutsu i tillegg til den 
eksisterende Taekwondo WTF-siden. Taekwon-do ITF og Fleridrett vil få tilbud 
om samme type side.  
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Administrasjonen, hovedsakelig ved informasjonskonsulent, skal være proaktive 
når det gjelder å følge med på hva som skjer i kampsportmiljøet i sosiale medier. 
I dette inngår det å holde seg oppdatert på og vurdere å ta del i forum opprettet 
av medlemmer/klubber/grupper og lignende.  
 

Facebooksiden Norges Kampsportforbund  
 
På Facebooksiden til Norges Kampsportforbund skal det publiseres informasjon 
som er relevant for store deler av medlemsmassen. Den skal reflektere 
mangfoldet i NKF ved å variere mellom innhold som omhandler toppidrett, 
breddeidrett, kampanjer (NIF, samarbeidspartnere, osv.) og ulike typer 
kampsport.  
 
Arrangementer 
Det skal opprettes arrangementer på Facebooksiden med mulighet for delta/jeg 
er interessert for stevner arrangert av NKF. Dette gir mulighet for å poste 
informasjon rettet mot deltakere/publikum på arrangementet, med lavere 
forventning om kvalitet. Eks: «Husk påmeldingsfristen om en uke» eller 
«Utstyrsleverandør stiller med stand på stevnet, slik at du kan kjøpe utstyr». 
Både arrangørklubb og administrasjonen i NKF bør ha tilgang til å publisere i 
disse arrangementene.  
 
Klubber kan selv opprette arrangementer på Facebook for klubbaktiviteter, hvor 
informasjonskonsulent vurderer om dette skal deles på NKFs Facebookside.  
 
Mål: Underholde og opplyse om kampsport. Toppidrett, gode historier, 
arrangementer, forbundsinformasjon, kampanjer og lignende.  
Delmål: I 2017 opprette egne Facebooksider for karate og jujutsu. I 2017 
opprette arrangementer på de idrettsspesifikke Facebooksidene. I 2017 gjøre det 
mulig å få klubbers Facebookarrangementer inn på nettsiden.  
Målgruppe: Klubbmedlemmer, andre som er interessert i kampsport.  
Ansvarlig: Sportsavdelingen er ansvarlig for at terminliste med korrekt info er 
tilgjengelig til rett tid, samt å opplyse informasjonskonsulent om relevante 
endringer. Informasjonskonsulent er ansvarlig for å opprette arrangementer og 
oppdatere med relevante endringer. Oppfølging av utøvere i sosiale medier 
gjøres av sportsavdelingen i samarbeid med informasjonskonsulent, alt etter 
behov.  
 

Facebooksiden Norges Kampsportforbund – Taekwondo WTF  
Facebookside for taekwondospesifikk informasjon og nyheter. Dette kan dreie 
seg om stevner for taekwondo, taekwondo toppidrett, regelendringer og annen 
relevant info.  
 
Mål: Formidle informasjon om taekwondo WTF, hovedsakelig i Norge 
Delmål: I 2017 opprette taekwondoarrangementer på siden.  
Målgruppe: Klubber, medlemmer, andre med interesse for taekwondo WTF.  
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Facebooksiden for taekwondolandslaget 
Facebookside som følger landslaget i taekwondo kamp tett i deres trening og 
konkurranser.  
 
Mål: Informere fortløpende om trening og konkurranseresultater for landslaget 
Målgruppe: Personer som er spesielt interessert i taekwondolandslaget 
 

Facebooksiden for karatelandslaget  
Facebookside som følger landslaget i karate tett i deres trening og konkurranser.  
 
Mål: Informere fortløpende om trening og konkurranseresultater for landslaget 
Målgruppe: Personer som er spesielt interessert i karatelandslaget 
 

Instagram 
Norges Kampsportforbunds Instagramkonto er felles for alle idretter i forbundet. 
I denne kanalen vil det være hovedfokus på det visuelle i form av foto og film. 
Det skal jevnlig publiseres innhold i denne kanalen, samt gjennomføres 
giveaways og konkurranser. Innhold vil være foto og film i forkant av, under og 
etter arrangementer i regi av NKF, eller for toppidrett.  
 
Repost fra våre medlemsklubber, medlemmer, landslag, samarbeidspartnere, 
Sammen mot Tokyo 2020 og andre vil også være en viktig del av innholdet. I 
slike tilfeller skal vedkommende man reposter fra tagges i innlegget. I tillegg skal 
det brukes hashtags (#). Det er viktig å tagge samarbeidspartnere/sponsorer 
både i bildet/filmen og i forklaringsteksten.  
 
Instagram Story kan brukes som et live streamingverktøy fra stevner, 
konkurranser, møter og andre arrangementer ved relevans. Bruk av denne 
funksjonen forutsetter at avsenderen forholder seg til at all lyd kommer med i 
streamen, med tanke på målgruppe og rettigheter (musikk).  
 
Mål: Underholde, informere, formidle NKFs verdier og historier  
Delmål: Bruke Instagram Story live fra minst tre NM i 2017, og fra alle NM i 
2018. I 2017 opprette egen # som klubber oppfordres til å bruke.  
Målgruppe: Medlemsklubber, medlemmer og kampsportinteresserte 
(hovedsakelig unge under 30 år)  
Ansvarlig: Hovedansvarlig for Instagram er informasjonskonsulent som i 
månedsplanene innlemmer innhold til denne kanalen. Egne avtaler om 
publisering på Instagram kan gjøres i forbindelse med stevner eller lignende.  
 

 

Twitter 
Norges Kampsportforbunds Twitterkonto skal brukes idrettspolitisk. Der det 
diskuteres saker som er av interesse for organisasjonen å ha en mening om. 
Generalsekretæren skal følge aktivt med på Twitter og delta i diskusjoner og 
debatter omkring norsk idrett. Presidenten bør på sikt også opprette en profil på 
Twitter for å delta i debattene.  
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Mål: Delta i den idrettspolitiske debatten  
Delmål: Generalsekretæren (og NKF) skal være aktive i de idrettspolitiske 
debatter som måtte dukke opp på Twitter i 2017 og 2018.  
Målgruppe: Idrettspolitikere, politikere, andre engasjerte.   
Ansvarlig: Generalsekretær  
 

E-post  
E-post brukes i det daglige i kommunikasjonen med klubber og medlemmer, 
sammen med telefonsamtaler. For masseutsendelse av e-post kan 
medlemssystemet benyttes. Det forventes en viss profesjonalitet ved utsendelse 
av e-post.  
 
Kommunikasjonen som gjøres med klubber i seksjonene bør koordineres med 
nyhetsbrev, slik at klubber ikke mottar samme informasjon flere ganger. 
Informasjonen som sendes ut til klubber i forbindelse med konkurranser bør 
være målrettet og innbefatte alle nødvendige opplysninger eller informasjon om 
hvor det finnes. Når det gjelder konkurranseinformasjon kan det også vurderes 
hva som må sendes på e-post og hvilken informasjon som kan publiseres i et 
eventuelt Facebookarrangement og i terminlisten.  
 
Sportskonsulenter er hovedansvarlige for klubbkontakt i forbindelse med 
konkurranser. I e-post med klubbinformasjon skal informasjonskonsulent settes 
i kopi. Det bør igangsettes et arbeid over tid for å måle kvaliteten på 
informasjonen som sendes ut på e-post.  
 
Mål: Målrettet klubbkontakt gjennom utfyllende informasjon. Måle kvalitet på 
utgående informasjon.  Opprette mal for store utsendelser for å senke antallet 
mail som sendes ut.  
Delmål: Informasjonskonsulent skal i 2017 settes i kopi i mail som går ut til 
klubber i forbindelse med konkurranser. Det skal opprettes 
Facebookarrangementer for stevner i 2017 og 2018 der sportskonsulenter og 
informasjonskonsulent skal legge tilleggsinformasjon.  
Målgruppe: Klubbledere, eventuelt påmeldingsansvarlig til konkurranser 
Ansvarlig: Administrasjonen har ansvar for å lese korrektur og sjekke innhold 
på utgående e-post, samt koordinere med nyhetsbrev og andre kanaler.   
 

Måloppnåelse 
 
Det holdes oversikt over statistikk for besøk på NKFs nettside og sosiale medier. 
Statistikk må vurderes og analyseres ut ifra gitte mål og føringer og sees over tid 
med sammenlignbare data. Det er lagt opp til at medieovervåkning og rapporter 
måler hvilke artikler som slår an og hvordan trafikken på våre infokanaler slår ut 
over tid. Resultatene av dette vil etterhvert legge føringer for hvordan 
kommunikasjonsplanen vil videreutvikles.  
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Medieovervåkning gjøres ved månedlig uthentelse av rapporter fra Retriever for 
ekstern mediedekning og med ukentlige rapporter fra Facebook. Ansvarlig for å 
hente ut slike data er informasjonskonsulent. Det holdes et evalueringsmøte med 
utgangspunkt i rapportene hver måned. Måltall skal settes for kommunikasjons-
arbeidet etter at et godt system for uthenting av statusrapporter er innarbeidet.  

Årsplan for kommunikasjon  
En oversikt over kommende års aktiviteter settes opp før hver sesong. Denne 
blir tentativ da ikke alle datoer er fastsatt. Stevner (regionale, nasjonale og 
internasjonale), konkurransefrie aktiviteter, politiske samlinger, organisatoriske 
frister, kurs og annet er del av årsplanen.  
Eksempler på aktiviteter som årsplanen må omfatte 
 

- Grenseløse idrettsdager 
- Frister for klubber: utstyr, årsmøte, rapportering, osv.  
- Regionale stevner alle idretter  
- Nasjonale stevner alle idretter  
- Internasjonale stevner som er aktuelle for landslag eller våre 

representanter 
- Forbundsting, Idrettsting, kongresser, styremøter, ledermøter 
- Barnefestivaler  
- Trenerkurs (flere deler)  
- Lederkurs voksne/unge 
- Dommer/coach/konkurransekurs  

Publiseringsplan  
Informasjonskonsulent utformer og følger ukentlige publiseringsplaner der 
nyheter på nettside og innhold i sosiale medier inngår. Publiseringsplanen tar 
utgangspunkt i årsplanen, men tar høyde for uforutsette hendelser som må gis 
plass i egnede kanaler. I ukentlige møter med sportssjef og landslagsansvarlige 
gjennomgås forrige ukes arbeid og kommende ukes planer.  
 
Store arrangementer som NM vil det utarbeides egne publiseringsplaner for i 
god tid før mesterskapet.  
 
Informasjonskonsulent innkaller til ukentlige kommunikasjonsmøter, møter om 
store arrangementer og møter for årsplan.  
 
 
Vedlegg: Etiske retningslinjer Norges Kampsportforbund  
Vedlegg: Kommunikasjonsstrategi Sammen mot Tokyo 2020  
Vedlegg: Retningslinjer for digital kommunikasjon  
Vedlegg: IKT-strategi  
 

http://kampsport.no/wp-content/uploads/2015/07/Etiske-retningslinjer-for-Norges-Kampsportforbund.pdf
https://idrettskontor.nif.no/sites/kampsportforbundet/documentcontent/LoverogRegler/Styrende%20dokumenter/170213%20JB%20Kommunikasjonsstrategi%20Sammen%20Mot%20Tokyo%202020.docx?Web=1
https://idrettskontor.nif.no/sites/kampsportforbundet/documentcontent/LoverogRegler/Styrende%20dokumenter/161019%20JB%20Retningslinjer%20for%20digital%20kommunikasjon.docx?Web=1
https://idrettskontor.nif.no/sites/kampsportforbundet/documentcontent/Informasjon/Strategi%20og%20styring/260116%20MKN%20Notat%20-%20IT%20strategi.docx?Web=1

