
Styremøte FLIS onsdag 18.4.07 kl 18.00 
 
 
Deltagere: Rune Ingebrigsten (via telefon), Johannes Ibel, Kari Kolltveit, Magnus 
Rygh (gjest fra kendoforbund) 
 
 
 
1. Innkalling og dagsorden:  
samtykkes enstemmig 
 
 
2. Protokoll:  
samtykkes enstemmig und signeres 
 
 
3. Budsjett:  
Det foreligger per dags dato ingen aktuelle tall for for det første kvartalet, slik at det 
ikke er grunnlag for beslutninger. 
 
 
4. Kendo:  
Magnus Rygh gir en kort orientering om situasjonen i Norges Kendoforbund. 
Kendoforbundet er interessert i å få sine idretter (kendo, iaido, jodo, naginata) 
innlemmet i kampsportforbundet (fleridrettsseksjonen).  Det er enighet om at disse 
idrettene har sin naturlige plass innen budoutvalget som ved denne anledningen kan 
utvides med fagpersoner etter idrettenes behov. Den internasjonale 
representasjonen av kendo skal være ved kendorepresentanten i budoutvalget. 
 
Tiltak: Man avtaler å forberede den faglige integreringen av de nye idrettene frem til 
søknaden og å samordne nødvendige ordninger (gradering, konkurranse m.fl.) med 
kendoforbundet i forveien.  Også støtteordningene i forbundet må tilpasses de nye 
idrettenes behov.  
Ansvarlig: Johannes Ibel i samarbeid med Magnus Rygh. 
 
 
5. Våpendisipliner:  
I anledning av den så å si komplette integrasjonen av japanske sverd/våpendisipliner 
i NKF ble det tatt opp spørsmål rundt en faglig forsvarlig forvaltning og seriøs 
offentlig fremstilling av våpendisiplinene, spesielt de forskjellige variantene av 
japansk sverdfekting, i kampsportforbundet.  
 
Tiltak: Med tanke på en del forskjellige mindre heldige hendelser den siste tiden skal 
det utarbeides et faglig innspill med tanke på å forbygge mulige skadevirkninger 
såvel for idrettene og for forbundet. Dette skal forelegges forbundetstyret.  
Ansvarlig: Kari Kolltveit. 
 
 
6. Kyudo:  
Etter grunnleggingen av det Internasjonale Kyudoforbundet i fjor fortsetter utviklingen 
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av kyudo som internasjonal konkurranseidrett. Det europeiske mesterskapet i 
september 06 ble holdt i Milano, igjen uten norsk deltagelse. Norges Kyudoforbund, 
stilartsorganisasjonen som for tiden representerer Norge internasjonalt prioriterer 
åpenbart ikke deltagelse i konkurranser, selv om det er en explisitt betingelse for 
medlemskap i det Internasjonale Kyudoforbundet å støtte opp om det fremtidige 
verdensmesterskapet (i  2009) ved aktiv deltagelse. I lys av dette er det på tide å gi 
norske utøvere konkurranseerfaring. 
 
Medlemsutviklingen i kyudo er som forventet langsom, men gledelig stabil. Det 
finnes aktuelt 3 klubber i kampsportforbundet og siden et seminar i høst en gruppe 
interesserte i Bergen. Etterhvert har det oppstått et tydelig behov for gradering, men 
flertallet av utøverne mangler adgang til internasjonale graderingsseminarer. 
 
De organisatoriske behovene i kyudo krever for tiden ikke mer enn budoutvalget i 
FLIS kan håntere, på lik linje som i kendo. 
 
Tiltak:  
1. Det skal etableres regelverk for gradering (kyu-grader) og konkurranse, i tråd med 
internasjonal gyldige regler og tilpasset norske forhold. Ansvar: Johannes Ibel 
2. Utøverne skal gjøres fortrolig med gjennomføring av kyudostevner, ikke minst må 
klubbene samle erfaring med den organisatoriske siden. Det planlegges et 
konkurranseseminar med instruksjon i teori og praktisk gjennomføring av et "prøve-
NM" til høsten. 2000 kr avsettes. 
3. Dessuten oppfordres administrasjonen å gjenoppta samtalene med Norges 
Kyudoforbund med målsetning om å oppnå adgang til internasjonale (dan-
)graderinger og konkurranser for alle kyudoutøvere i Kampsportforbundet og å 
overta internasjonal representasjon.  
Ansvarlig: Generalsekretær. 
 
 
7. Passive idretter:  
Etter at FLIS fikk sin nåværende form i 2004 ble de idrettene samlet som ikke passet 
inn under de 4 seksjonene taekwondo WTF og NTN, karate og jujutsu. Dermed 
havnet teknisk og kulturelt meget forskjellige disipliner i samme seksjon. Tilsvarende 
forskjellig var og er forventingene og deltagelse fra disse idrettene i FLIS, og en 
rekke av grupper (ikke bare enkelte klubber)) nøyer seg med et "passivt 
medlemskap med forsikringordning": 
 
Aikido, capoeira, Krav Maga og filipinske disipliner som Kali Sikaran viser ingen 
interesse i å organisere sine aktiviteter i kampsportforbundet. Tilbakemeldingene 
viser hittil at man i disse idrettene ikke ser områder der forbundet kan være nyttig for 
idrettene eller klubbene. 
 
Tiltak: Man blir enig om en systematisk, aktiv oppfølging av de passive miljøene via 
telefon /personlige samtaler med klubber og nøkkelpersoner i stilartsorganisasjoner.  
Ansvarlig: Alle styremedlemmer. 
8. Oslo Enbu: 
ble initiert av Japans ambassade i sammenheng med Japansk uke ved keiserparets 
besøk i Norge i 2005 og oppfattes allment som et velegnet tiltak for å fremme 
samarbeid budodisiplinene i mellom og markedsføre dem i en kulturelt passende 
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ramme. Evenementet hadde dog finanseringsproblemer, slet med meget trange 
økonomiske rammer og måttte i fjor delvis betales av klubbene selv. Oslo Enbu 
foreslåes derfor overtatt av budoutvalget i FLIS i samarbeid med den japanske 
ambassaden.  
 
Tiltak: Magnus Rygh ser muligheten til å lansere tanken ved ambassaden via 
militærattachéen som er aktiv kendoka. Finansering via markedsføringsbudsjett 
vedtas og 8000 kr avsettes. Vi tilstreber dessuten et samarbeit med KRØ.  
Ansvarlig: Kari Kolltveit. 
 
 
9. Wushu:  
Rune Ingebrigtsen informerer kort om Nordisk Cup i mai med deltagere fra Island, 
Finland, Norge og Sverige og om arbeidet med å etablere Konfucius-Institutt i 
Bergen. 
 
Møtet avsluttes kl. 21.00 
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