
Protokoll nr. 01 styremøte 20.10 2008 kl 19:30 – 22:10 
Sted: Ullevål stadion 
 
Deltagere: 
 
Rune Ingebrigtsen, leder (fom kl 21:15) 
Johannes Ibel, nestleder (møteleder til kl 21:15) 
Kari Kolltveit 
Inger Wold 
Tor Korneliussen 
 
fra forbundsstyret: Trond Berg 
fra administrasjonen: Dag Jakobsen 
fra Norges Kendoforbund: Magnus Rygh (observatør) 
I og med Rune Ingebrigtsen møtte senere ble møtet ledet av Johannes Ibel tom kl. 
21.15. 
 
Ad sak 1. Innkalling og dagsordenen ble enstemig godkjent. Man blir dog enig om å 
forandre saksrekkefølgen, slik at de sakene som angår de japanske idrettene ble 
behandlet først. 
 
Ad sak 2. De oppmøtte introduserer seg. I denne sammenhengen gir Magnus Rygh 
som representant for Norges Kendoforbund en statusrapport. Det er for tiden 6 
klubber med sammen ca 120 utøvere. Klubbene er orientert om fremgangsmåten for 
innmelding i Norges Kampsportforbund. Kendo NM gjennomføres 15. - 17.11.08 på 
Notodden. 
 
Til fagutvalg for de japanske idretter i FLIS ("fagutvalg budo") oppnevnes de 
oppmøtte representantene Johannes Ibel (kyudo), Kari Kolltveit (Katori Shinto Ryu), 
Inger Wold (aikido). Magnus Rygh inviteres som observatør og skal bli medlem som 
representant for kendo når klubben er innmeldt som medlem i Kampsportforbundet. 
 
Bruken av begrepene budo og idrett drøftes i denne sammenhengen: 
Budo er et dekkende og kort samlebegrep for de moderne og klassiske japanske 
disiplinene som er representert i FLIS (aikido, iaido, jodo, kendo, kyudo, naginatado 
og Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu). 
Dessverre er ordet historisk ikke helt uproblematisk, ideologisk oppladet og ofte 
misforstått. En rekke store budodisipliner (karate, jujutsu) er organisert i andre 
seksjoner, judo som olympisk idrett til og med utenfor Kampsportforbundet. 
(Ordet bugei som kan oppfattes som mer nøytralt og allment er utenfor snevre 
kretser så godt som ukjent.) 
Det skandinaviske idrettsbegrepet (jmf også programmnotat for FLIS) favner etter 
allmenn oppfatning vidt nok til å inkludere også de disiplinene som ikke forstår seg 
selv som "sport" definert ved konkurranseaktivitet. Det bemerkes i denne 
sammenhengen at både kendo og kyudo er i Japan representert med egne 
særforbund i det nasjonale idrettsforbund Japan Sports Association, og at kendo og 
til og med aikido utover det til og med er godkjent av GAISF / AGFIS. 
Kendomiljøet ser for tiden ikke noe behov for ytterlige komitéer eller utvalg. Dette 
kan dog bli nødvendig når Kampsportforbundet overtar medlemskapet i de 
internasjonale forbundene neste sommer. 
Konkurransereglene for kendo foreligger i sin internasjonalt gyldige versjon på 
japansk / engelsk (jmf vedlegg) og implementeres foreløpig for NM i november. 
Norske regelverk for konkurranse og gradering i kendo skal foreligge til godkjenning 
innen 01.01.09 (ansvarlig: Magnus Rygh). 
Tilsvarende regler og en sikkerhetsordning for kyudo er i arbeid (ansvarlig: Johannes 
Ibel). Det er for tiden ikke noe behov for spesifikke utvalg innen kyudo. 
 
Andre idretter i FLIS har hittil ikke meldt behov for egne komitéer, det tilstrebes en 
fortløpende dialog om idrettenes engagement i seksjonen. 
 



Rammebetingelsene for konkurransefri aktivitet kan forbedres tydelig neste år hvis 
overføringen av post 3-midler øker som forespeilet. Alle idrettene i FLIS oppfordres 
til å søke om milder til evenementer som møter kravene om dokumentasjon av 
aktivitet. 
 
Rune Ingebrigtsen møter, får en kort orientering om møtets innhold hittil og overtar 
så møteledelsen etter en kort pause. 
 
Ad sak 3. Refereratet undertegnes. 
 
Ad sak 10. Terminplan vedtaes. 
 
Ad sak 4. 
Det foreligger en søknad av Rune Ingebrigtsen om dekning av reiseutgifter, jmf 
vedlegg. Rune forlater rommet og søknaden drøftes. Det vedtaes enstemmig å 
dekke reiseutgiftene helt, dvs. 13500 kr. 
Regnskap for 2008 vedtaes. 
 
Ad sak 5. Fagutvalg Wushu oppnevnes som foreslått. 
Tor Korneliussen Bodø Taijiklubb 
Torill Brunsvik Bergen wushuklubb 
Rune Ingebrigtsen Bergen wushuklubb 
 
Ad sak 6. Wushu dommerkomité oppnevnes som foreslått: 
Taolu Sverre Helge Bolstad BSI wushuklubb 
Sanshou Micheal Storebø Bergen wushuklubb 
Henrik Grimshei OSI Kung Fu klubb 
Trad wushu Åpen, oppnevnes av wushu fagkomitè 
 
Ad sak 7. Wushu arrangementkomite oppnevnes som foreslått 
Svein Olav Sturlason OSI Kung Fu klubb 
Rhoar Skjøndal Wushu gruppen, Flaktveit idrettslag 
 
Ad sak 9. Terminplan for wushu inntil 2010 vedtaes som foreslått med et øket antall 
stevner. 
 
2008/2009 
NC II – arrangeres 22. november 2008 av Wushu gruppen, Flaktveit idrettslag i 
Bergen 
NC I – arrangeres 21. februar 2009 – må utlyses snarest 
Norway Open – (utsatt fra november 2008) arrangeres 9. mai 2009 i Domus 
Athletica av OSI Kung Fu klubb 
Wushu sommerleir – arrangeres 29. juli til 2. august 2009 på Studentsenteret i 
Bergen 
 
2009/2010 
NC II – arrangeres 19. september 2009 – må utlyses, bør holdes i Oslo 
NM – arrangeres i november 2009, dato fastsettes av wushu komiteen – må utlyses 
 
Ad sak 10. Terminplan for japanske idretter: 
Som felles evenement for de japanske idrettene planlegges Oslo Enbu for høsten 
2009. 
 
Terminplan for kendo etterleveres av Magnus Rygh. 
 
Kyudo: Det er planlagt to seminarer i år (22./23. november i Bergen Kyudo avdeling i 
Bergen Kendoklubb, 12.-14. desember i Oslo, Oslo Kyudo Kyokai). 
 
Ad sak 11. Oppstart av konkurranse fullkontakt: 
Orientering ved Rune Ingebrigtsen. FLIS gjorde følgende enstemmige vedtak: 



 
”FLIS vedtar å starte forberedelser til å starte stevner innen wushu fullkontakt. Før 
det første stevnet kan arrangeres ber FLIS om å få fremlagt fra wushu en rapport 
som redegjør for gjennomførte forberedelser og tiltak.” 
 
Et innspill fra Rune Ingebrigtsen angående den faglige utviklingen av wushu bifalles 
(jmf vedlegg). 
 
Ad sak 12. Programmnotat FLIS: Notatet fra våren 2008 oppfattes som fortsatt 
gyldig grunnlag for det videre arbeid (jmf vedlegg). 
 
Ad sak 13. 
Møteplan for FLIS: 
 
(Møte planlagt 14.11.08 har måttet utgå pga ulik forhold og få saker. Vil bli ved 
behov avholdt som epost møte rundt slutten av november 2008.) Merknad RI 
(Budoutvalget overvar NM i Kendo 15. / 16. november i år og hadde et møte i denne 
anledningen.) Merknad JI 
 
6. mars 2009 i forbindelse med Forbundsstyremøte 
 
9 mai 2009 Oslo (Norway Open) 
 
28./29. august 2009 ledermøte Oslo 
 
23 oktober 2009 Oslo 
 
Ad sak 14. intet 
Møtet heves kl. 22:10 
 
Referent 
Johannes Ibel 


