KLUBBMEDLEMSKAP
GIR MANGE FORDELER

NORGES
KAMPSPORT
FORBUND
Norges Kampsportforbund er det offisielle
og samlende organet for kampsport i Norge.
Medlemskap i NKF gir mange fordeler
– både for klubber og utøvere. Her finner
du en kort oversikt over hva NKF gjør
for sine medlemsklubber.

Norges Kampsportforbund organiserer over 40.000 medlemskap, og er p.t. det
9. største forbundet i NIF. NKF organiserer over 20 kampsporter, hvorav karate,
taekwondo, jujutsu, wushu og kendo er de fremste konkurranseidrettene.
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FORDELER SOM
KLUBBMEDLEM
MØTER, KONKURRANSER OG SAMARBEID
NKF arrangerer spennende seminarer, krysstrening, kurs, gallaer,
prosjekter, konkurranser og møter, på tvers av stilarter og grener.
UTVIKLINGSTILTAK OG KOMPETANSEBYGGING
NKF holder dommeropplæring, tilbyr trenerstige, klubbutvikling
og smarte medlemsverktøy. I tillegg kan NKF bistå med konflikt
håndtering, rådgivning, hjelp, bistand og service.
REPRESENTASJON OG PROFILERING
NKF posisjonerer og markedsfører norsk kampsport som offisiell
toppidrett. Samtidig jobber forbundet aktivt for å få frem kamp
sportenes egenart og mangfold.
BEDRE NASJONALE RAMMER
NKF jobber for bedre rammebetingelser for kampsport i Norge.
Arbeidet går ut på å søke tilskudd, jobbe for bedre og flere anlegg,
samarbeide med skoleverk, utbedre regelverk og andre lignende tiltak.

TILSKUDD
NKF utdeler årlig ca. 2 millioner kroner i ulike tilskudd i tillegg til
subsidiering av kurs og stevner
• NKF tilbyr gratis start- og oppfølgingsmøter til medlemsklubber,
samt et eget online administrasjonsverktøy.
• Som medlem i NKF får klubber mulighet til å søke om moms
kompensasjon. Dette kan gjøres enkelt på nett og formålet er
å kompensere de kostnader frivillige organisasjoner har til 
merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.
• Klubbene kan også få tilskudd til konkurransefrie aktiviteter med
en profil som passer for de fleste av forbundets medlemmer.
På kampsport.no har forbundet samlet norsk idretts mange tilskuddsordninger.
NKFs RABATTER GJENNOM NIF
NKF er medlem av NIF, Norges Idrettsforbund. Dette gjør at alle
klubbmedlemmer hos NKF får tilgang til NIFs gunstige forsikringer og
rabattavtaler for rimeligere klubbdrift. Tilbudene omfatter alt fra avslag på
leiebil, hotell og flyreiser, til regnskapstjenester, avfallshåndtering, telefoni,
nettbruk og forsikringer for både klubb og utøver. Du finner full oversikt
på kampsport.no og nif.no
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STARTPAKKE FOR
NYE KLUBBER
Nye medlemsklubber mottar en startpakke til
bruk i løpet av første medlemsåret:
• Gavesjekk på 2000 kr hos Fighter Sport AS
• Gavebrev pålydende 1000 kr til bruk på 
stevnedeltakelse og trenerkurs
• Gavebrev på gratis brukerkurs i medlems
portal, dommerkurs og klubbutvikling
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KLUBBDRIFT
HELT PÅ NETT

Norges Kampsportforbund tilbyr alle sine medlems
klubber et smart web-basert medlemsverktøy
som hjelper klubbene med medlemsrapportering,
avgiftsinnkreving og mye mer.

MED MEDLEMSVERKTØYET FÅR DU
• Uforpliktende innmelding til klubb via web med profesjonell m
 ottakelse og registrering
• Personlig profil med innlogging, slik at hvert medlem selv kan oppdatere egen
kontaktinfo, verve venner og familie, sjekke saldo, gradering, handle på webshop,
ajourføre medlemsforsikring
• Kommunikasjonskanal til enkeltmedlemmene pr. e-post og SMS hvor bl.a.
instruktørene kan kommunisere med og administrere sitt treningsparti
• Graderinger ajourføres pr. medlem
• PDF faktura og AvtaleGiro løsning for kontingent, treningsavgift og webshop
• Helautomatisk faktura- og purresystem med reskontro
• Klubbens egen webbutikk
• Medlemsforsikring med mulighet for individuell oppgradering
• Vervemodul og sponsormodul
• Administrasjon av frivillige, mulighet til enklere å finne sanitetspersonell til stevne
eller snekker til dugnad
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FULLVERDIG
IDRETTSUTDANNING
MED NKF

Kampsport er selvutvikling, selvforsvar og konkurranse/
toppidrett. Norges Kampsportforbund jobber aktivt
for å utvikle idrettene. Følgelig er forbundet svært
behjelpelig med kursing og videreutdanning, av både
ledere, trenere, dommere og utøvere.
GODKJENT OG SUBSIDIERT TRENERUTDANNING
NKF tilbyr godkjent trenerutdanning iht. NIFs trenerløype, både
fellesidrettslige og særidrettslige kurs – avhengig av gren og
stilart. Gjennom samarbeidsavtaler med stilartsorganisasjoner
besørger NKF godkjenning av stilartskurs innen trenerutdanningen.
Trenerutdanningen subsidieres av NKF.
DOMMERUTDANNING
NKF tilbyr dommeropplæring og forestår autorisasjon av
dommere. Internasjonale dommerlisenser utstedes av de
internasjonale særforbundene som NKF står tilsluttet. Disse er
direkte eller indirekte anerkjent av IOC.
VERNEPLIKT
Utdanning og verneplikt i kombinasjon med kampsport. NKF
samarbeider med Wang videregående skole, som kombinerer
skolegang med kampsport. Forbundet informerer også om
andre skoler med kampsporttilbud. I tillegg kan forbundet hjelpe
medlemmer med søknad til Forsvaret om avtjening av verneplikt
under spesielle vilkår.

GRADERINGSORDNING OG DAN-SERTIFIKATER
Gren/stilartsgraderinger godkjennes av NKF etter søknad
fra klubb. Det kan da utstedes svart belte(DAN)-sertifikat
fra NKF. I tillegg kan NKF organisere egne graderings
tester via seksjonene. Se kampsportenes undersider på
kampsport.no
KURSBEVIS, DIPLOMER OG ATTESTER
Ved gjennomføring av forbundets kurs og utdannings
tilbud får medlemmene kursbevis eller diplom. I tillegg
er det mulig å få attest fra forbundet for sitt virke som
tillitsvalgt, leder, dommer, trener, eller lignende, noe som
kan være bra å ha på sin CV.
SEMINARER OG TRENINGSLEIRER
Norges Kampsportforbunds seksjoner avholder egne
seminarer og treningsleirer for enkeltmedlemmene og
andre aktiviteter som for eksempel kampsportgallaer.

12 MEDLEMSFORDELER

MESTERSKAP
MED NKF

Norges Kampsportforbund er det eneste o
 ffisielle
organet for sine kampsporter i Norge. Slik er 
klubbmedlemskap hos forbundet både et
nødvendig garantistempel og faktisk inngangs
billett til alle offisielle konkurranser og mesterskap.
OFFISIELLE MESTERSKAP
Forbundets konkurranser er åpne for alle tilsluttede
klubber med enkeltmedlemmer. Det er kun NKF som
organiserer offisielle mesterskap innen idrettene i Norge
og disponerer kongepokaler til Norgesmesterskap. NKF
har godkjenning fra Kulturdepartementet for organisert
kampaktivitet som tillater knockout for fullkontakt
taekwondo, karate og wushu. På regionalt plan avholdes
lavterskelaktiviteter for de fleste.
KVALIFISERING TIL OL, VM OG EM
Klubbenes enkeltmedlemmer kan, via sin klubb, kvalifisere
seg til offisielle internasjonale mesterskap dersom de til
enhver tid utlyste gjeldene krav oppfylles. Toppidretts
utøvere i NKF kan få benytte NIF og Olympiatoppens
ekspertise gjennom NKFs samarbeidsavtale.
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ORGANISASJONSSTRUKTUR
OG KLUBBINNFLYTELSE

NKF er en ideell organisasjon hvor alle medlemsklubbene har
medbestemmelse i sin respektive idretts utvikling. Gjennom
demokratiske prosesser velges tillitsvalgte i NKF som
representerer mangfoldet.
INTERESSEORGANISASJON FOR FELLESSKAPET
Forbundet jobber for klubbenes og enkeltmedlemmenes ramme
betingelser. Et stort fellesskap gir økt styrke, innflytelse, anseelse og
respekt. Hver for seg står kampsportene svakere i samfunnet og internt
i NIF. Også økonomisk er det en fordel å stå samlet gjennom stordrifts
fordeler. NKF er en interesseorganisasjon for kampsportene og den
naturlige høringsinstans for Kulturdepartementet og NIF.

FORBUNDSADMINISTRASJONEN
Forbundsadministrasjonen er et serviceorgan for medlemsklubbene som
ivaretar den daglige driften sentralt og tilrettelegger for administrasjon
av frivillige, nettverksbygging og koordinering av aktiviteter og utdanning
og mye mer. Administrasjonen skal ikke erstatte de frivillige, men gi støtte
og hjelp og sammen med styrene påse at lover og regler blir fulgt.
STYRENE
NKF er organisert med et over
ordnet forbundsstyre, i tillegg
til flere underordnede seksjons
styrer for de ulike kampsportene.
Disse styrene forestår driften av
kampsportforbundet og vedtar
retning og virkemidler utfra
tingvedtatt langtidsplan - med
bruk av komiteer og adminis
trasjonen som støtte i arbeidet.

BLI MEDLEM
Ta kontakt med oss på
post@kampsport.no

WWW.KAMPSPORT.NO
Norges Kampsportforbund, 0840 Oslo
Telefon 9820 KAMP (5267) • post@kampsport.no

