
 Invitasjon til 
Barne aktivitetsdag og junior mesterskap  

Søndag 27. Januar 2013

 
Sted: 
Gyldenborg hallen , skolegata 34-36, tromsø 

  
Tidsskjema: 
08.30 –           Dommermøte  
08.30 – 09.00 Registrering for deltagere til aktivitetsdag og 
             juniormesterskap 
09.00 –           Stevnestart barneaktivitetsdag 
10.15 - 11.00 -  pause 
11-00 – 13.00 Mønster   

   13.00 – 15.00 Sparring 
 
 

  
Påmelding til mesterskapet: 
 
Meld deg på hos din Instruktør på trening i uke 4. 
Du MÅ forhåndspåmelde deg for å kunne delta. Det er IKKE mulig 
å melde seg på ved mesterskapsstart. Du betaler til din instruktør 
når du melder deg på. 
 
Påmeldingsfrist  :  
Torsdag 24. januar. 2013 

 
Instruktørene sender påmeldingskjema til Paul Mathiassen og tar 
med en konvolutt med penger/kvitteringer, liste for påmeldte med 
navn, alder og grad.  
 
 
 

  
Påmeldingsavgift:  
Juniormesterskap 100 kr 
Aktivitetsdag          50 kr 
Publikum                25 kr 
 

  
Trekning: 
Trekning blir foretatt før stevnestart. 

  
Registrering: 
Klubbene har ansvar for at alle klubbens deltagere er meldt inn i 
NKF og at de har gyldig forsikring. 
 
Uten gyldig skadeforsikring og innbetalt startkontingent får ikke 
utøverne delta. 

 
Dommere kalles inn av regionsleder.  
Dommer skal stille i korrekt dommerantrekk: 
Mørk dress, hvit skjorte, NTN-slips og hvite sko 
 

  
 

Foto og film: 
NKF opplyser om at det kan bli tatt bilder og film fra arrangementet med 
deltakere og funksjonærer som kan bli publisert i redaksjonell 
sammenheng på www.kampsport.no 

 
 
 
 

 
 
 
 
Foto og film 
 
NKF og NTN opplyser om at det kan bli tatt bilder og film fra 
arrangementet med deltakere og funksjonærer som kan bli publisert i 
redaksjonell sammenheng på www.kampsport.no eller andre 
nettsteder.  

 

  
 
Klasser i juniormesterskap: 
 
 
Mønster:  yngre Junior        12-13 år 
                                   Junior                  14-16          år 
   Eldre junior          16+ år 
   
Sparring:  Yngre Junior 12-13 år 
   Junior  14-15 år 
   Eldre Junior 16-17 år 
    
 
Klassene deles inn etter grad i alle øvelsene og etter vekt i sparring.  
For yngre junior deler vi inn etter høyde i sparringen. Dette gjøres når 
utøveren skriver seg på påmeldingsskjemaet. 

  
Krav for deltagelse i  juniormesterskap: 
- Minimum Grad: bestått en gradering 
- Minimum alder: 12 år   
- Sammenslåing av klasser kan gjennomføres i henhold til vanlig praksis. 

 
Regler 
http://www.kampsport.no/portal/pls/portal/docs/1/4242057.PDF 

  
Viktig info: 
Se vedlegg 
 

  
 

  
Spørsmål  
Kontakt Paul Mathiassen ,mob: 48131454, epost: 
pmathiassen@gmail.com  eller Martin Svendsen ,epost: 
martin.svendsen@vegvesen.no  
 
 
 

Forbehold om avlysning: 
Norges Kampsportforbund forbeholder seg retten til å avlyse stevnet ved lav 
påmelding eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Ved avlysning  
tar Norges Kampsportforbund intet ansvar for eventuelle bestilte billetter,  
hotell eller andre kostnader klubben har hatt i forbindelse med stevnet. 

 

  
.  

Arrangør: 
 

 
 

Marthe Bøhler 
Mob: 924 43 194 

www.kampsport.no 
 

Teknisk arrangør: 
 
 
 
 

Tromsø NTN Taekwon-Do Klubb 
 

Kontaktperson: Paul Mathiassen,mob: 48131454  epost: 
pmathiassen@gmail.com  

: , eller Martin Svendsen,mob: 90906070, Epost  
martin.svendsen@vegvesen.no  
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