
Utviklingsplan for kvinner og ungdom 
  

 

 

 
 

 
Kvinner og menn, ungdom og voksne – sammen skaper vi vinnere! 
 
 

Innledning 
Juni 2016 ble ny Langtidsplan vedtatt på forbundstinget. En av hovedstrategien er 
blant annet satsing på omdømmebygging. En del av dette arbeidet er at alle skal 
bevisstgjøres sitt ansvar og drive positivt holdningsskapende arbeid. I tillegg til et 
eget punkt som sier at det skal arbeides med en sterkere involvering av ungdom og 
kvinner i styrende/ledende funksjoner (pkt. 1.1), er det flere områder i hele planen 
som knyttes opp mot kvinner og ungdom. 
 
Dette notatet vil i hovedsak omfatte kjønnssammensetning og alder på 
medlemsmasse og styrer med forslag til strategier og virkemidler for å bedre 
kjønnsbalansen i forbundet. Ungdomsarbeidet blir primært ivaretatt gjennom 
lederkurs for ungdom.   
 
Hvorfor skal vi jobbe med inkludering av kvinner?  
Samfunnet vårt består av tilnærmet 50/50 kjønnsfordeling. Den frivillige idretten med 
ca. 2 millioner medlemskap, bør kunne speile samfunnet. Norges Idrettsforbund har 
lagt opp til nettopp dette og ytrer det gjennom sin visjon om idrettsglede for alle. Det 
skal ikke si noe om du er kvinne eller mann, ung eller gammel, rik eller fattig, med 
høy eller lav utdanning, alle skal med. Omtrent alle mennesker i Norge er innom 
idretten en eller annen gang i løpet av livet. For NKF handler det også om 
rekruttering. Dersom NKF skal speile samfunnet og ha tilnærmet 50/50 
kjønnsfordeling i medlemsmassen har forbundet potensielt mulighet til å få 10.-
12.000 nye medlemmer både barn, ungdom og voksne (vi har 20.-25.000 menn = 2/3 
av medlemsmassen).  
Arbeidet bør også omfatte andre diskrimineringsområder som seksuell legning, 
funksjon nedsette og etnisitet, dette får dog ikke så stor plass i dette dokumentet.  
Hvordan ser samfunnet/media på organisasjoner som styres i hovedsak av menn 
(ref. til statistikk i vedlegg med 81% mannlige klubbledere)? I mange tilfeller vil en 
organisasjon fungere bedre når man har en god kjønnsbalanse der man nytter 
hverandres sterke og svake sider.  
 
For å sammenlikne de tallene som er hentet ut fra medlemssystemene og Norges 
Kampsportforbund sin situasjon i forhold til resten av idretten, vises det til kapittel 2 i 
NIF sin nøkkeltallsrapport 2015.  
 
Både i Norges Idrettsforbund og i næringslivet er det utarbeidet lovverk legger til rette 
for en jamn kjønnsbalanse; 
Norges Idrettsforbunds kjønnsfordelingsparagraf §2-4, 1. ledd; 
 



    
 

 
 

 
 

[…] Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til 
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av 
mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn 
[…]. 
Likestillingslovens formål er §1 å fremme likestilling uavhengig av kjønn. 
Likestilling innebærer 

a) Likeverd, 

b) Like muligheter og rettigheter, 

c) Tilgjengelighet og  

d) Tilrettelegging 

Loven tar sikte på å bedre kvinners stilling.  
 
§2 Loven gjelder på alle områder i samfunnet.  

 

Oppsummering 
Medlemsmasse: Etter en gjennomgang av medlemsmassen, styrer i klubber og på 
nasjonalt nivå, samt medlemmer med dommerutdanning ser en at det generelt er en 
stor overvekt av menn. Hele organisasjonen består av tilnærmet 1/3 kvinner og 2/3 
menn.  
Tall hentet ut fra vår medlemsstatistikk viser at det er totalt 1423 registrerte verv i 
klubbstyrene der 1002 er menn og 421 er kvinner. Av våre ca 430 klubber (registrert) 
er 81 % av klubblederne er menn. 
 
Dommere: Av alle utdannede dommere er 71 % menn. Region midt ligger best an 
med ca 35% kvinnelige og 65 % mannlige dommere.  
 
Forbundsstyret består av ¼ kvinner og ¾ menn. Det er 3 menn i presidentskapet, 
samt bare 1/5 kvinnelige seksjonsledere. Seksjonsstyrene har en bra kjønnsbalanse.  
 
Oppsummert er kvinner ikke godt nok representert verken i klubbenes styrer eller på 
dommersiden. På nasjonalt nivå er kjønnskvoteringen oppfylt, men også her er det 
muligheter for forbedring.  
 
 

Anbefalinger 
 
Det kan anbefales å sette i verk et helhetlig program som skal styrke kvinners 
representasjon i Norges Kampsportforbund. Til dette kreves det forankring på flere 
nivåer i organisasjonen. 
 
Sentralt nivå 
For å sette i gang en endring anbefales det at man starter på toppen av 
organisasjonen og går foran med et godt eksempel ovenfor klubber og utvalg. Dette 
gjøres på følgende måte:  
 

Det innsettes et tillegg i Norges Kampsportforbunds lov knyttet til valg av 
styrer: 



    
 

 
 

 
 

 

- Presidentskap, minimum 1 av hvert kjønn (eks.: mannlig president med 

kvinnelig 1. visepresident, valgfri 2. president) 

 

- Seksjonsstyrer og utvalg: Kjønnsfordelings paragraf til Norges 

Idrettsforbund er gjeldende i dag, men det anbefaler å strebe etter 50 / 50 

kjønnsfordeling for styrer og utvalg i hele organisasjonen.  

 
Lokalt (klubb)nivå 
Det anbefales at Norges Kampsportforbund jobber med rekruttering som gjør at 
organisasjonen oppnår en tilnærmet 50/50 fordeling i medlemsmassen samt i styrer 
og utvalg innen 8 år – i 2024. 
 

1) Klubber må minimum oppfylle kjønnsfordelingsparagrafen til NIF.  På sikt 

anbefales det at klubbstyrene streber etter 50/50 fordeling. Følgende 

progresjon anbefales; 

 

o 2017: Det skal arbeides proaktivt ut mot idrettskretsene i forhold til 

kontrollering av klubbenes styrer og oppfylling av 

kjønnsfordelingsparagrafen.  

 

o 2018-2019: Det skal oppfordres til at klubbene velger en 

styresammensetning som gir en 40/60 kjønnsfordeling. Dette 

arbeidet omfatter informering, kursing og direkte kontakt.  

 
o 2020- : Det skal oppfordres til at klubbene velger en 

styresammensetning som tilstreber 50/50 kjønnsfordeling i styrene.   

 
2) Sammen med klubbens vanlige rekruttering anbefales det å sette i gang 

spesifikk jente/dame-rekruttering. Administrasjonen utarbeider en pakke 

som inneholder tiltak seksjonene / klubbene kan iverksette. Seksjon følger 

opp disse.  

 
3) Plukke ut 10-20 foregangsklubber som får ekstra oppfølging i form av 

klubbutvikling, kurs for klubbens valgkomite og gjøre de klar over sine 

oppgaver og de krav forbundet har. Dette er for å lage gode 

historier/eksempler for andre klubber. 

Her kreves det noen økonomiske ressurser.  
 

4) - Klubbveiledere: skolere de i problematikken forbundet står ovenfor, samt 

tiltak som kan i gang settes.  

- Mentorordning med spesifikk oppfølging av foregangsklubbene (i pkt. 3) 

5) Post 3-midler 



    
 

 
 

 
 

Klubber kan søke på (eksisterende) post 3-tilskuddsordninger, men her 
kan man nedsette strengere kriterier knyttet til kjønnsbalanse og 
rekruttering (eks. jentesparring): 
- Klubbtiltak der kvinner under 25 år utgjør 80 % av deltakerne kan det gis 

tilskudd til så lenge det har effekt på lokalt nivå. 

 
Valgkomiteer 
For å skape en endring i klubbstyrene og nasjonale styrer og utvalg er det nødvendig 
med skolering av valgkomiteer. Her bør valgkomiteenes oppgaver og ansvar 
tydeliggjøres samt informere om «tilstanden» generelt i organisasjonen (skjevhet i 
kjønnsbalansen). 

 Alle valgkomiteer (for forbundsstyre og seksjonsstyrer) skal kurses i deres 

rolle, samt gjøre dem klar over deres ansvar (noe av dette arbeidet er allerede 

i gang). 

 Ved oppfølging av foregangsklubber skal klubbenes valgkomite kurses på lik 

linje med forbundsstyret og seksjonsstyrenes valgkomiteer.  

 
Dommerkomiteer 
Det anbefales at det blir satt i gang tiltak som omfatter veiledning av dommer-
komiteer. Dette arbeidet skal være opplysende i forhold til kultur og rekruttering av 
nye dommere, samt hvordan beholde eksisterende dommere (her menes det å 
fokusere på inkludering av, og hvordan best ivareta, de kvinnelige dommerne).  

 Temaet Inkludering av kvinner bør inngå som en del av kurset Dommerrollen 

(4 timers kurs felles for alle idretter). 

 
Kostnadsmoderasjon (positiv særbehandling) 
Innføring av kostnadsmoderasjon på følgende kurs: trenerkurs, lederkurs, coachkurs 
og dommerkurs som gjennomføres i Norges Kampsportforbund. I en overgangsfase 
foreslåes følgende: 

 2017-2018: Gratis for alle kvinner å delta på alle kurs 

 2018-2019: 50 % kostnad for kvinner å delta på kurs 

 2020- : Kostnadsmoderasjon; rabatterte priser basert på hvor mange kvinner 

påmeldt fra samme klubb (evt. moderasjon når begge kjønn er representert). 

Denne progresjonen må vurderes hvert år for å vurdere effekten.  
Til dette er det nødvendig å sette av økonomiske midler til gjennomføring.  
Dette kan også løses med rammebetingelser.  
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 
 

 
 

VEDLEGG 

 

Rapport 
Det er for få kvinnelige medlemmer i organisasjonen. Dette omfatter ledere og alle 
valgte styrer, samt dommere og andre utvalg.  
 
 

Arbeidet fra start 
I langtidsplanens punkt 1.1 Omdømme, er følgende mål satt opp 

NKFs kampsporter har et positivt omdømme som bygger på organisasjonens verdier 
(trygghet, ydmykhet, respekt). Forbundet med medlemsklubber fremstår som 
samfunnsgavnlige og ansvarlige hvor disiplin, mestring og folkeskikk står sentralt. 

Strategien for å nå dette målet er blant annet sterkere involvering av ungdom og kvinner i 
styrende/ledende funksjoner. 

Norges Idrettsforbunds programerklæring for 2015-2019 punkt 6, er det vedtatt å engasjere 
flere kvinner og unge i trener- og lederroller. På bakgrunn av det har administrasjonen satt i 
gang arbeidet med å kartlegge og se etter tiltak for å skape en kjønnsbalanse i Norges 
Kampsportforbund. 

 

Hva er gjort? 

Det ble hentet ut medlemsstatistikk fra MySoft og SportAdmin i etterkant av året Samordnet 
rapportering.  

Alle klubber som gjennomførte samordnet registrering har lagt inn ett eller flere verv i 
KlubbAdmin. Dette ble hentet ut, og sammenlignet med registrerte verv i MySoft. Disse 
tallene er analysert og sett inn i tabeller og grafer lenger nede.  

Det er gjort en gjennomgang av langtidsplanen som ble vedtatt på forbundstinget i juni, og 
markert alle punkter der inkludering av kvinner samt økt rekruttering av kvinner og ungdom 
er mulig. 

 

Feilmargin 

Grunnet at flere av klubbene ikke legger inn sitt fulle styrer, verken i KlubbAdmin eller 
MySoft, samt ikke oppdaterer de etter årsmøte, vil det være en viss feilmargin (det er ikke 
obligatorisk å legge inn styreverv i NIF sitt system eller i vårt, men klubbene er pålagt med 
oppdaterte medlemssystem. Det blir dog ikke fulgt opp da det er svært tid- og 
ressurskrevende). Dette, sammen med sammenslåing av to kilder, er grunnen til at det kan 
variere noe i tallene som er presentert. Det er også ryddet best mulig i dataene for å luke 
vekk eventuell feilregistrering fra klubbene. Over 1400 styreverv vil likevel gi oss et reelt bilde 
på hvordan situasjonen er i klubbstyrene.  



    
 

 
 

 
 

Nasjonalt nivå 
Her er det sett på kjønn- og alderssammensetningen til forbundsstyre og 
seksjonsstyrer. 
 
 

Forbundsstyre og seksjonsstyrer  

Følgende er gjennomsnittsalderen til forbunds- og seksjonsstyrer de tre siste 
tingperiodene (hentet ut juli 2016 fra tingdokument). 
 

  Forbunds-
styre  

Karate  WTF  Jujutsu  ITF  Fleridrett  Ting-
perioden  

2012-
2014  

55,1  47  43,29  39  43  42,43  43,26  

2014-
2016  

52,58  46,86  42  46,71  46,14  41,14  47,07  

2016-
2018  

52,17  46,29  44,43  42,29  46,14  39,87  45,9  

  

Kjønnsfordeling  

Forbundsstyret består av   

 3 i presidentskapet  

 5 seksjonsledere  

 2 fritt valgte medlemmer  

 2 varamedlemmer  

 
 

 Følgende er en oversikt over kjønnsbalansen de siste 3 tingperiodene. 
 
 

  Styremedlemmer  Seksjonsleder  Ekstra 
styremedlemmer uavh. 
Av seksjon  

2012-
14  

3 av 12 
kvinner eksl. 
varamedlem  

1/5 kvinnlige seksjonsleder  2 av 2 er kvinner  

2014-
16  

4 av 12 kvinner 
inkl. varamedlem  

2/5 kvinnlige seksjonsledere  1 av 2 er kvinner  

2016-
18  

3 av 12 kvinner 
inkl. varamedlem  

1/5 kvinnlige seksjonsleder  1 av 2 er kvinner  

  

Karate og Fleridrett er de to seksjonene som har flertall av kvinner i seksjonsstyret. 
Fleridrett har også eneste kvinnelige seksjonslederen.  
 

Dommere og coacher 
(hentet ut i mai 2016 fra MySoft) 
Tallene om dommere under innbefatter også lisensierte coacher innen taekwondo 
WTF. Dette skyldes i at de ligger i systemet under dommerlisenser og vanskelig lar 
jeg skille ut når data hentes ut.  
 



    
 

 
 

 
 

Dommere fordelt på kjønn 

Antall og prosentvis fordeling mellom kvinner og menn som innehar dommerlisens, 
alle idretter inkludert.  
 

Forbundet totalt 

Alder Kvinner Menn Totalt ant Kvinner % Menn % 

15-30 235 348 583 40,3 59,7 

31-45 115 349 464 24,8 75,2 

46-60 63 306 369 17,1 82,9 

61+ 0 20 20 0,0 100,0 

Totalt 413 1023 1436 28,8 71,2 

 
Antall og prosentvis fordeling mellom kvinner og menn som innehar dommerlisens, 
per aktivitetsområde.  
 

Per aktivitetsområde 

Aktivitetsområde Kvinner Menn Totalt ant 
Kvinner 

% Menn % 

Nord 37 105 142 26,1 73,9 

Midt 123 234 357 34,5 65,5 

Vest 94 241 499 18,8 81,2 

Øst 146 377 523 27,9 72,1 

Sør 13 66 79 16,5 83,5 

Totalt 413 1023 1436 28,8 71,2 

 
Fremstilt i graf ser det slik ut: 
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Antall og prosentvis fordeling mellom kvinner og menn som innehar dommerlisens, 
per idrett.  
 
 

Per idrett 

Idrett Kvinner Menn Totalt ant 
Kvinner 

% Menn % 

Jujutsu 8 12 20 40,0 60,0 

Karate 60 216 276 21,7 78,3 

Taekwo-Do ITF 160 313 473 33,8 66,2 

Taekwondo WTF* 183 463 646 28,3 71,7 

Fleridrett 2 19 21 9,5 90,5 

Totalt 413 1023 1436 28,8 71,2 

*Inkludert lisensierte coacher  
 
 
 

Jujutsu 

Alder Kvinner Menn Totalt ant Kvinner % Menn % 

15-30 4 3 7 57,1 42,9 

31-45 2 6 8 25,0 75,0 

46-60 2 3 5 40,0 60,0 

61+ 0 0 0 0,0 0,0 

Totalt 8 12 20 40,0 60,0 

 
 
 

 Karate 

Alder Kvinner Menn Totalt ant Kvinner % Menn % 

15-30 18 40 58 31,0 69,0 

31-45 19 66 85 22,4 77,6 

46-60 21 103 143 14,7 72,0 

61+ 0 3 3 0,0 100,0 

Totalt 58 212 270 21,5 78,5 

 
 
 

Taekwon-Do ITF 

Alder Kvinner Menn Totalt ant Kvinner % Menn % 

15-30 104 130 234 44,4 55,6 

31-45 40 100 140 28,6 71,4 

46-60 16 74 90 17,8 82,2 

61+ 0 9 9 0,0 100,0 

Totalt 160 313 473 33,8 66,2 

 



    
 

 
 

 
 

Taekwondo WTF 

Alder Kvinner Menn Totalt ant Kvinner % Menn % 

15-30 108 172 280 38,6 61,4 

31-45 51 167 218 23,4 76,6 

46-60 22 116 138 15,9 84,1 

61+ 0 7 7 0,0 100,0 

Totalt 181 462 643 28,1 71,9 

 
 

FLIS 

Alder Kvinner Menn Totalt ant Kvinner % Menn % 

15-30 1 3 4 25,0 75,0 

31-45 3 10 13 23,1 76,9 

46-60 0 6 6 0,0 100,0 

61+ 0 1 1 0,0 100,0 

Totalt 4 20 24 16,7 83,3 

 

Gjennomsnittsalder  

Gjennomsnittsalder alle dommere: 35,9 Median alle dommere: 36 

Gjennomsnittsalder kvinnelige dommere: 31,4 Median kvinnelige dommere: 27 

Gjennomsnittsalder mannlige dommere: 37,8 Median mannlige dommere: 39 

 

Medlemsmasse 
(hentet ut 10.10.15 fra MySoft) 
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Alle medlemmer fordelt på alder og kjønn 

  
Menn Kvinner Totalt Menn % 

Kvinner 
% 

0-15 11921 5687 17608 67,7 32,3 

16-30 3248 1843 5091 63,8 36,2 

31-45 3270 1553 4823 67,8 32,2 

46-60 2024 722 2746 73,7 26,3 

60 + 218 43 261 83,5 16,5 

Totalt 20681 9848 30529 67,7 32,3 
 
 
Alle medlemmer fordelt på aktivitetsområde og kjønn 

  
Menn Kvinner Totalt  Menn % 

Kvinner 
% 

Sør 1918 866 2784 68,9 31,1 

Nord 1854 924 2778 66,7 33,4 

Øst 7888 3460 11348 69,5 30,3 

Vest 5664 2899 8563 66,1 33,6 

Midt 3409 1721 5130 66,5 33,5 

TOTALT 20733 9870 30603 67,7 32,3 

 
 
Alle medlemmer fordelt på idrett  

  
Menn Kvinner Totalt Menn % 

Kvinner 
% 

ITF 6104 3179 8820 65,9 34,1 

WTF 4210 2023 5956 67,6 32,4 

Fleridrett 943 413 1235 69,6 30,4 

Karate 7745 3702 10687 68 32 

Jujutsu 1563 487 1899 76,1 23,9 

TOTALT 20565 9804 30369 67,9 32,1 

 
 

Styreverv 
 

Registrerte styreverv 

(hentet ut 15.09.2016 fra SportAdmin) 

 Totalt 1002 
menn 

Totalt 421 kvinner 

 Antall Prosent Antall Prosent 

Leder 344 81 % 82 19 % 

Nestleder 140 74 % 50 26 % 

Kasserer 189 62,6 % 113 37,4 % 

Styremedlem 206 60,2 % 136 39,8 % 

Varamedlem 72 68 % 34 32 % 

Administrativ ansatt 36 86 % 6 14 % 



    
 

 
 

 
 

Alder 

Følgende tabell viser totalt antall registrerte styreverv fordelt på alder. I tillegg er antall 
og prosentvis kvinner oppgitt.  
 

Fødselsår Antall Antall 
menn 

Prosentvis 
menn 

Antall 
kvinner 

Prosentvis 
kvinner 

-1949 22 20 91 % 2 9 % 

1950-1959 91  76 83,5 % 15 16,5 % 

1960-1969 396 282 71,2 % 114 28,8 % 

1970-1979 488 342 70,1 % 146 29,9 % 

1980-1989 233 154 66,1 % 79 33,9 % 

1990-1999 96 53 55,2 % 43 44,8 % 

 
Det er prosentvis flere yngre kvinner som tar på seg styreverv i klubbene. Denne 
tabellen sees også i sammenheng med neste tabell som viser 
kjønnssammensetningen i lederverv. 

 

Klubbledere  

(hentet ut mai 2016 fra MySoft)  
 

Klubbledere fordelt på kjønn 

Antall og prosentvis fordeling mellom kvinner og menn som innehar dommerlisens, 
alle idretter inkludert.  
 

Forbundet totalt 

Alder Kvinner Menn Totalt ant Kvinner % Menn % 

15-30 15 30 45 33,3 66,7 

31-45 31 155 186 16,7 83,3 

46-60 34 154 188 18,1 81,9 

61+ 3 20 23 13,0 87,0 

Totalt 83 359 442 18,8 81,2 

 
Sammen med figuren over ser vi at av kvinnene det er yngre kvinnene som er aktive 
i styrearbeidet.  
 

Per aktivitetsområde 

Aktivitetsområde Kvinner Menn Totalt ant Kvinner % Menn % 

Nord 5 42 47 10,6 89,4 

Midt 14 46 60 23,3 76,7 

Vest 26 66 92 28,3 71,7 

Øst 19 122 141 13,5 86,5 

Sør 7 38 45 15,6 84,4 

Totalt 71 314 385 18,4 81,6 

45 klubber med mannlig leder var ikke registrert med aktivitetsområde 
12 klubber med kvinnelig leder var ikke registrert med aktivitetsområde 



    
 

 
 

 
 

 

Per idrett 

Idrett Kvinner Menn Totalt ant 
Kvinner 

% Menn % 

Jujutsu 4 29 33 12,1 87,9 

Karate 34 130 164 20,7 79,3 

Taekwo-Do ITF 20 68 88 22,7 77,3 

Taekwondo WTF 14 76 90 15,6 84,4 

FLIS 11 50 61 18,0 82,0 

Totalt 83 353 436 19,0 81,0 

4 klubber er ikke regnet med pga. flere idretter registrert 


