REFERAT – STYREMØTE i NKF – NR. 06 – 2012/2014
Sted:
Tid:
Neste møte:

Gardermoen i Oslo
Lørdag 07.12.2013, kl. 12.30 – 15.30
Fredag-lørdag 21.-22. februar 2014 - Stavanger

DELTAKERE:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. Varamedlem
2. Varamedlem

Kjell Sivertsen
Odd Arne Hagen
Harald Bauck
Ingrid Bjordal
Svanhild Sunde
Jan Magnus Davidsen
Elisabeth Knudtzon

Fra administrasjonen:
Sportssjef
Sportskonsulent

Dag Jacobsen
Robert Hamara

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede til stede.
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Godkjenning av innkalling og sakliste:



Godkjenne innkalling
Innkalling ble godkjent
Godkjenne, referat, sakliste og innmeldte saker til eventuelt
Forrige referat som er godkjent per e-post ble bekreftet ved underskrift av de tilstedeværende styremedlemmer.
Saksliste ble godkjent.

Rapporterings/orienteringssaker:
O-04



Info fra adm.
 Utlysning av WKF stevner for 2014 ble publisert på nettet og sendt ut på mail i desember.
 NKF Stevneguide (med vedlegg for karate) har blitt utarbeidet av administrasjonen og publiseres på nettet
i desember.
 Vesentlig forbedring av antall gjennomførte stevner for karate i 2013. Alle stevner fra stilart JKA skal
legges inni kalender og rapporteres fra 2014.
 Administrasjonen skal jobbe med ny karatebrosjyre fra januar 2014.
 Administrasjonen jobber videre med utkast til ny karate-badge (jakkemerke).
 Orientering fra Generalsekretær angående klage fra Os karateklubb, Troll karateklubb og Mizuchi karate
klubb:
«Som tidligere meddelt har jeg avventet å ta saken opp med landslagsledelsen til etter VM, av hensyn til
utøverne og forberedelsene til VM. Saken ble frigitt til landslagsledelsen rett etter VM og møte ble
avholdt med disse 15. nov. Deretter fikk de ca. 1 uke på seg til å kommentere klagen. Fra adm. side jobber
vi nå med å sammenstille svarene for å gi et fyldestgjørende faktagrunnlag for styret. Om vi rekker å få
dette ferdig til kommende forbundsstyremøte 6. des., og i så fall om styret finner tid til å behandle det da,
er vanskelig å gi 100% svar på akkurat nå. I verste fall får det ikke sin endelige behandling før neste møte
1. mars 2014 eller på et ekstraordinært styremøte før den tid.»
 Brev fra Mizuchi KK vedr. uttak til Jr. VM ble sendt til Dag Jacobsen Sportsjefen har sendt svar til
klubben med kopi til styret.
Rapport toppidrett karate
-

Forbundet har i samarbeid med Olympiatoppen gjort en evaluering på bakgrunn av at Norge ikke klarte å
kvalifisere seg til sommer-OL i London. «Tvedt utvalget» har gjennomført en større evaluering av
NIF/Olympiatoppen med bakgrunn av Norges dårlige London-OL resultater.
På bakgrunn av evalueringer og erfaringer er forslag til «Langtidsplan for Tingperioden 2014-2016» blitt
utarbeidet for fremlegg på forbundsstyremøtet 6. des. Hovedtanken er at NKF skal styrke og utvikle
utøvere, trenere og ledere i de klubber som ønsker dette. De klubber som ønsker å utvikle seg innen
konkurransetrening og ledelse kan søke om å bli partnerklubb som er en utviklingsklubb i NKF. I første
omgang starter vi opp et pilotprosjekt med WTF-Taekwondo konkurranseklubber allerede over nyttår.
Etter hvert vil det komme et tilbud til konkurranseklubber som ønsker å utvikle seg innen mønster/kata og
andre konkurranse disipliner, dersom pilotprosjekt blir vellykket og langtidsplan vedtatt
I tillegg sender vi ut informasjon om at alle som trener og konkurrerer i karate kumite, uansett stilart, og
som har ambisjoner om å komme på kadett-/junior- eller seniorlaget, kan søke om opptak i samarbeid med
sin klubb. En forutsetning for å være med er at utøver, foresatte og klubb samarbeider om en helhetlig
utviklingsplan sammen med landslagsledelsen for karate, og at utøver/klubb har viljen og evnen til å
kunne gjennomføre avtalte aktiviteter.
Vi vet at det er stort frafall innen toppidretten. Dette skyldes mange forhold, men den største årsaken er at
de fleste ikke klarer å kombinere nok trening og konkurranse med skole og fritid. Derfor er vi på jakt etter
de som er villige til å satse på en langsiktig utvikling for å bli dyktig seniorutøver.
Vi har et karate landslag som består av kadetter, juniorer og seniorer som trenes av Dr. Wayne Otto, Arild
Lund og Morten Alstadsæther, og vi har en rekrutteringsgruppe som trenes av Tormod Evensen og Geir
Hjerpaasen. Målsettingen med rekrutteringsgruppen er å utvikle de som er i gruppen slik at de kan komme
på landslaget.
Styret fattet følgende enstemmige
Vedtak 71:
Styret tar orienteringen til etterretning.
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Info fra Styreleder
 Ingen rapportering fra forbundsstyret eller komiteer denne gangen
2

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Sak
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Frist

Ansvar

Des.

Harald/

Økonomi
 Resultatregnskap per november i år
Karate Ligger 235.885,- bedre an enn budsjett. Kr. 154 020,- i overforbruk på post 3,
barne- og ungdomsmidler
Vedtak 72:
Styret tar regnskapet per nov. til etterretning.
Søknader om økonomisk støtte. Alle søkerne tilskrives.
Følgende klubber ble tildelt støtte for aktiviteter (støtte utbetales i desember):

Robert

1. Stange KK - Treningssamling - fra forrige periode – kr. 5 865.
2. Sakura KK - Sommerleir - fra forrige periode – kr. 5 865.
3. Fyllingen KK - Treningssamling - kr. 5 865.
4. Lørenskog KK - Sommerleir - kr. 5 865.
5. Egersund KK - Sommerleir - kr. 5 865.
6. Bærum KK - Rekrutteringstiltak - kr. 780.
7. Bærum KK - Integreringstiltak – kr. 0 – Anbefaler å søke kommunen
8. Bærum KK - Treningssamling / graderingssamling.- kr. 0 - Utsettes til neste år
9. Trondheim SKK - Treningssamling april - kr. 3 910.
10. Trondheim SKK - Treningssamling Gran Canaria - kr. 5 865.
11. Trondheim SKK - Treningssamling oktober – kr. 3 910.
12. Halden KK - Barn og ungdom sommerleir - kr. 5 865.
13. Halden KK - Sommerleir – kr. 5 865.
14. Nordås KK – Jubileums-gassuku - kr. 5 865.
15. Satori KK - Treningssamling - kr. 5 865.
16. Fyllingen KK - Kyoukushin Challange –kr. 3 910.
17. Lura KK - JKA Open - kr. 3 910.
18. Lura KK - JKA Cup - kr. 3 910.
19. Lura KK - Treningssamling - kr. 5 865.
20. Stange KK -Treningssamling – Vinter-gassuku 2012 - kr. 0 - Reiseutgifter
21. Stange KK - Treningssamling - 2013 - kr. 5 865.
22. Fjell KK - Rekrutteringstiltak – kr. 1 560.
23. Fjell KK - Hjertestarter + førstehjelpkurs – kr. 0 – Adm. følger opp denne saken
24. Sakura KK - Kata-samling - kr. 1 955.
25. Sakura KK - Kompetanseheving - kr. 780.
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Satsing på kata i Norge 2014 – fortsettelse


Odd Arne Hagen ønsker en god og bred meningsutveksling/debatt om kata satsning
i Norge, for dette er veldig viktig for karate. NM 2014 skal gjennomføres på 1 dag og
stilartskata arrangeres rett etter WKF kata avvikles.

April

Odd Arne

Vedtak 73:
Alle endringsforslag tas opp i forbindelse med evaluering av NM 2014.
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Langtidsplan hovedelementer


Forbundsstyret har lagt ut til høring hvorvidt seksjonene har innspill i.f.t. at ny
langtidsplan til tinget tar utgangspunkt i følgende hovedelementer:
a) Omdømme
b) Utdanning
c) Anlegg
Vedtak 74:
Seksjonsstyret gir sin tilslutning til valg av hovedelementer i langtidsplanen.
3
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Stevnekomite for WKF karate


Sterkt behov for å danne stevnekomite for WKF karate. Fullkontakt komite og Shobu
Ippon komite fungerer som stevnekomiteer for sine grener. WKF har ikke per dags dato
stevnekomite og det betyr i verste fall at karate styret må ta ansvar for gjennomføring av
stevner i.h.t stevnereglement.
Utlysning av rekruttering til stevnekomite ble lagt ut på nett i begynnelse av august. To
nye personer har meldt interesse for å bidra i denne komiteen.
Styret fattet følgende enstemmige
Vedtak 75:
Følgende personer oppnevnes til stevnekomite:
Nils Petter Wold fra Troll KK – Leder
Morten Bjerkan fra Byafossen IL Karate – medlem
Styret skal jobbe parralert med å finne flere personer til SK, gjerne fra andre regioner.
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Stevneavvikling
Administrasjonen har fått tilsendt brev i forbindelse med stevneavvikling angående:
Innveiing for fullkontaktkarate (same sak tilsendt tidligere og som gjelder NM 2014),
lag NM – avvikling av åpen klasse, deltagelse for utlendinger i NM, bruk av
beskyttelsesutstyr på stevner i Norge, krav om antall dommere til stevner.
Vedtak 76:
Styret vedtatt følgende:
- Lag NM – avvikling av åpen klasse: Det er ikke behov for å endre regelverk.
Administrasjon kommer med forslag til forklaring av gjennomføring av klasser for lag.
- Deltagelse for utlendinger i NM: Styret forholder seg til gjeldende regler om dette.
- Bruk av beskyttelsesutstyr på stevner i Norge: Det gis unntak for bruk av vest og maske
på alle stevner i Norge (bortsett internasjonalestevner). Det betyr at utøverne kan
bruke vest og maske hvis de ønsker det.
- Krav om antall dommere til stevner: styret ser ikke behov for endre gjeldende regler.
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-

Snarest

Kjell

januar

Harald

Informasjonsfolder / Idébank – fortsettelse
- Under siste strategisamling ble styret enige om et tiltak hvor det skulle lages en
informasjonsfolder/idébank. Harald tok på seg å lage et utkast og hele styret skulle
komme med innspill. Det kom en del ekstra innspill på møtet og det er nå et godt
grunnlag for å utarbeide folderen.
Vedtak 78:
Harald skal jobbe med denne saken videre.
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Robert

Brev fra Dommerkomiteen
- Etter NM-lag i Drammen 23. november 2013 ble det i ettertid skrevet en del negativt
om en navngitt dommer på en av NMs-deltager private nettside. Informasjonen her
oppleves som krenkende, og er i tillegg feilaktig. DK følger opp den saken med utøveren
og nettskrivinga. De har, i likhet med mange andre, forsøkt å løse dette direkte med han,
men effekten av dette har dessverre ikke vært tilfredsstillende.
Vedtak 77:
Slike uttalelser er i strid med etiske regler som gjelder i NKF og karatestyret
sender denne saken videre til forbundsstyret.
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Snarest

Revidering av kriterier for utdeling av Kongepokalen
Shobu Ippon komiteen ønsker reviderte kriterier for tildeling av Kongepokalen. Dagens
kriterier må ta hensyn til og tydeliggjøre at vi nå har 3 forskjellige konkurranseformer og
reglement.
Styret gjennomgikk forslaget og Styret fattet følgende enstemmige vedtak :

4

Vedtak 79:
Kongepokal juryen under karate NM, med sportsjefen som leder, blir utvidet med en
representant fra Shobu Ippon Komite og/ eller en representant fra Fullkontakt komite
hvis antallet i disse godkjente konkurranseformene tilfredsstiller kravet om antall
deltakere i klassene. Styret ser ikke behov til å endre andre punkter av gjeldende regler.
13



Dag

Karate NM 2014
- Tirsdag 3. desember 2014 ble det gjennomført arbeidsmøte nr. 2 i forbindelse med
arrangement av NM 2014. Arrangørklubb skal lage tidsestimat slik at NM avvikles på en
dag dvs. at stevnet skal starte kl.09.00 og være ferdig med innledende runder til kl.17.00.
Hvis påmelding til klassene blir så stor at tidene ikke kan holdes , skal klassene for
stilartene avvikles på søndag.
Styret fattet følgende enstemmige
Vedtak 80:
Endringer (oppdateringer) til Shobu Ippon regelverk:
1. Klasseinndeling – legges inni NKFs stevnereglement
2. Kata standardisering – info til SI stevnereglement
3. Bestemanspremie - legges inni NKFs stevnereglement
4. Deltakelse - info til SI stevnereglement
5. Dommerlisenser – legges inni NKFs stevnereglement
6. Shobu ippon regelverk – oppdateres og legges inni NKFs stevnereglement
Endringer (oppdateringer) til Fullkontakt regelverk
1. Oppdatert regelverk med kata kyokushinkai oppdateres.

Januar

Robert

_______________________________________
Kjell Sivertsen

_______________________________________
Odd Arne Hagen

_______________________________________
Ingrid Bjordal

_______________________________________
Harald Bauck

_______________________________________
Svanhild Sunde

_______________________________________
Jan Magnus Davidsen
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