
Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, Rica Hell Hotell 
21. 05. 2006 
 
Sak 1 – 
Åpning 

 
President Trond Berg åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Taler ble 
avholdt og det ble gitt praktiske opplysninger. 

 
Sak 2 – 
Konstituering 

 
 De fremmøtte representanter ble godkjent. Det var 157 

stemmeberettigede og 8 observatører ved møtestart. 
 Innkallingen ble godkjent. 
 Sakliste ble godkjent, med kommentar fra Kontrollkomiteen. 
 Forretningsorden ble godkjent. 
 Som Tingdirigent(er) ble følgende valgt;  

      Ulrik Opdahl og Anne Britt Nilsen 
 Som sekretær(er) ble følgende valgt;  

      Antero Wallinus-Rinne og Linn Merete Svendsen 
 Følgende tellekorps ble valgt;  

      Kurt Jarle Niltveit, Dag Jacobsen, Bjørn Solberg og Robert Hamara 
 Til å gjennomgå og undertegne Tingprotokollen ble følgende valgt; 

Ingrid Dalheim og Per Andresen   
Sak 3 – 
Godkjenne 
valg og 
vedtak 
foretatt av 
seksjonstin
gene 

 
Karate; 

 Seksjonsleder presenterte sin seksjons valg og vedtak som var; 
Valg av seksjonsstyre; 

 Som seksjonsleder ble Kjell Sivertsen valgt  
            med 37 mot 18 stemmer. 

 Som nestleder ble Odd Arne Hagen valgt  
            enstemmig. 

 Som styremedlemmer (3 stk.) ble følgende valgt; 
            Vigdis Nerheim (51 stemmer), Harald Bauck (36 stemmer) og        

                   Ingrid Nilsen (33 stemmer) valgt. 
 Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; 

            Eva Brænde (41 stemmer) og Åsmund Kalgraf Pedersen  
            (33 stemmer). 
Valg av valgkomité; 

 Som leder ble Cato Bruarøy valgt 
            med 39 stemmer. 

 Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; 
            Kirsten Ask (38 stemmer) og Håkon Fredriksen (48 stemmer). 

 Som varamedlem ble følgende valgt; 
            Robert Hagen med 29 stemmer. 
 
Det var 2 saker til behandling: 
 
1.”Om det skal innføres en valgordning av Dommer komiteen”. 
 
Følgende vedtak ble fattet; 
Tinget pålegger det nye styret å jobbe videre for å finne en modell for 
valg/nedsetting av dommerkomiteen, og hvordan dommerne kan være 



med på å påvirke sitt eget fagorgan. 
 
2. ”Stevnereglementet” 
 
Følgende forandringer i Stevnereglementet foreslås av møtet og legges 
frem for Forbundstinget søndag 21. mai: 
 
Siste punkt i 2.1.4 (s. 4) ”- påse at utøvere, dommere og funksjonærer 
forholder seg til NKFs markedsbestemmelser” skal flyttes som siste 
punkt i 2.1.3 på samme side. 
Side 5, §2.2  Nytt punkt: 2.2.5: ”Disse punktene kan fravikes ved avtale 
mellom NKF og teknisk arrangør”. 
Side 6:Forandre teksten i 3.4.2  i første setning: ”Deltageravgift skal 
betales for alle utøvere som er representert på trekningslistene”. 
Forandringer side 11 Katalisenser og side 12, Kumitelisenser 

Krav til grad: 
Nasjonal A – 1. Dan 
Nasjonal B – 1. Kyu 
Under siste punkt Nasjonal A, skal det legges til første setning: 
”,ett stevne skal være for barn/ungdom.” 

Side 12:Forandring på -2 under ”Nasjonal karate dommerlisens….” 
:”Gyldig A-lisens for kata og kumite med min. 3 års praksis som A-lisens 
dommer.” 
Side 12:Siste avsnitt samme punkt: ” For å beholde lisens må man 
dømme min. 5 stevner pr. sesong, påta seg å holde C-dommerkurs ved 
behov og/eller være matteansvarlig/hoveddommer på min. 3 stevner i 
sesongen.” 
Nytt avsnitt nederst under samme punkt s.12: ”Dommerkomiteen kan gi 
dispensasjon ved søknad.” 
Side 70 punkt 1.3.2: Forandre vektklasser i Kumite ungdom til Jenter: -
45 kg, -55 kg og +55 kg. / Gutter: -50 kg, -60 kg og +60 kg. 
Side 70 punkt 1.3.3 : Ny linje tilføyes: ”Teknisk Komite kan gi 
dispensasjon fra aldersbestemmelsene.” 
Side 71 punkt 1.4.2 Klasser: Under andre linje strykes barn. Ny linje 
tilføres: - Regionale barnestevner. 
Side 71 punkt 1.4.3 Alder: Første linje står. Resten strykes og erstattes 
med: ” – Åpne internasjonale stevner og åpne ungdomsstevner følger de 
nasjonale bestemmelsene i stevnereglementet for karate. (ny linje) –Ved 
regionale stevner for barn gjelder NIFs bestemmelser for barneidrett.” 
Side 73 punkt 2.3.3: Rettelse på første punkt – ”må være fylt         13 
år,….”. Nytt punkt nederst: ”Teknisk komite kan gi dispensasjon fra 
aldersbestemmelsene.” 
Møtet i Karateseksjonen vil oppfordre tinget i NKF til å overføre 
behandlingen av stevnereglementet til teknisk komité. 
 
Forbundstinget godkjente seksjonens valg og vedtak. 

 
Taekwondo WTF; 

 Seksjonsleder presenterte sin seksjons valg og vedtak som var; 
 



 Som leder ble Stig Ove Ness valgt med 25 stemmer 
 Som nestleder ble Asle Fredriksen valgt med 23 stemmer 
 Som styremedlemmer (3 stk) ble følgende valgt; 

Tore Johansen med 38 stemmer, Tone Hansen med 36 stemmer    
og Gabriella Pearson med 33 stemmer. 

 Som varamedlemmer ble Jørn Petters valgt med 29 stemmer og 
Jessica B. Stenholm med 23 stemmer. 

 
Valg av valgkomité 

 Som leder ble Kjersti Raum Johansen valgt med 39 stemmer. 
 Som medlemmer ble Khalique Rana og Knut Brevik valgt. 
 Som varamedlem ble Terje Førsund valgt. 

 
Forbundstinget godkjente seksjonens valg og vedtak. 
 
Jujutsu; 

 Seksjonsleder presenterte sin seksjons valg og vedtak som var; 
Valg av seksjonsstyre; 

 Som seksjonsleder ble Åshild Stenevik valgt  
            enstemmig. 

 Som nestleder ble Morten Holdal valgt  
            enstemmig. 

 Som styremedlemmer (3 stk.) ble følgende valgt; 
            Elisabeth Diaz, Frank Flatås og Marius Tvinnereim. 
            enstemmig. 

 Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; 
            Anne Søvik og Kjetil Borhaug 
            enstemmig. 
 
Valg av valgkomité; 

 Som leder ble Solveig Engbakk valgt 
            med 9 stemmer. 

 Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; 
            Tore Bigseth og Heidi Rønne 
            med 8 stemmer. 

 Som varamedlem ble følgende valgt; 
            Hans Petter Skolsegg 
            enstemmig. 
Det var 1 innkomne saker til behandling. 
Følgende vedtak ble fattet; 
 
Ang. stevnereglement:  
I ”Stevnereglement, Felles bestemmelser for alle idretter/idrettsgrener” 
som utsendt vedlegg til tinget gjøres følgende endringer: 

      -§ 5-3 (på side 8) endres. Ny formulering: Se konkurransereglement      
       Jujutsu. Konkurransereglement Jujutsu §§ 2 og 3 ( s. 166/67) erstattes     
       med hhv. ”generelle regler NM” og ”generelle regler NC” slik det står  
       på s. 162/63/64. 
      - Merknad til Konkurransereglement Jujutsu § 4 (s. 168) : Styret gis     
        fullmakt til å endre dette i etterkant. 



Forbundstinget godkjente seksjonens valg og vedtak. 
 
Taekwondo NTN; 

 Seksjonsleder presenterte sin seksjons valg og vedtak som var; 
 Som seksjonsleder ble Line Gulbrandsen valgt enstemmig. 
 Som nestleder ble Snorre Edvardsen valgt enstemmig. 
 Som Styremedlemmer (3 stk) ble følgende valgt; 
 Søren Engelschiøn, Mona Berg Larsen og Elen Røkke, 

enstemmig. 
 Som varamedlemmer (2 stk) ble følgende valgt; 

            Gro Smenes og Hans Jørgen Helmersen, enstemmig. 
Valg av valgkomité 

 Som leder ble Vegard Iversen valgt enstemmig. 
 Som medlemmer (2 stk) ble følgende valgt;  

            Elin Maageng Jakobsen og Hallgeir Betele, enstemmig. 
 
Det var 1 innkomne saker til behandling. Følgende vedtak ble fattet: 
Revisjon av stevnereglement godkjent. 
 
Forbundstinget godkjente seksjonens valg og vedtak. 
 
Fleridrett; 

 Seksjonsleder presenterte sin seksjons valg og vedtak som var; 
 Som seksjonsleder ble Rune Ingebrigtsen valgt enstemmig. 
 Som nestleder ble Johannes Ibel valgt enstemmig. 
 Som styremedlemmer (3 stk) ble Tron Furu, Toril Brunsvik og 

Kristin Svartveit valgt enstemmig. 
 Som varamedlemmer (2 stk) ble følgende valgt; 

            Åge Thoen og Kari Kolltveit, enstemmig. 
Valg av valgkomité 

 Som leder ble Oddgeir Sausjord valgt enstemmig.  
 Som medlemmer (2 stk) ble følgende valgt; 

            Gro-Ingunn Hemre og Ivan Tzachev, enstemmig. 
 Som varamedlem ble følgende valgt; 

            Sverre Helge Bolstad, enstemmig. 
 
Forbundstinget godkjente seksjonens valg og vedtak. 

 
Sak 4 – 
Behandle 
beretning for 
NKF 

 
Forbundets beretning ble behandlet.  
Beretningen ble godkjent uten bemerkninger. 

Sak 5 – 
Behandle 
revidert 
regnskap 

 
Forbundens regnskap ble behandlet.  
Regnskapet ble godkjent uten bemerkninger. 

 
Sak 6 – 
Innkomne 
saker 

 
Det var 4 innkomne saker til behandling. 
Følgende vedtak ble fattet; 
Forslag 1. Forslagsstiller; Forbundsstyret, NKFs lover §2 og 12 foreslås     



                 Redigert slik det framgår av sakspapirene. 
Vedtak:   Enstemmig vedtatt. 
Forslag 2. Forslagstiller; Forbundsstyret. Stevnereglement foreslås  
                 revidert slik det framkommer av eget hefte vedlagt     
                 Tingdokumentet. Reglementet har vært til høring i    
                 organisasjonen og lovutvalgets uttalelser er hensyntatt.  
Vedtak:    Enstemmig vedtatt, med de korrigeringer som ble vedtatt  
                  under seksjonsmøtene (sak 3. i denne Tingprotokoll). 

       Forslag 3. Forslagsstiller; Forbundsstyret. Forbundsstyret foreslår at   
                        nytt forbundsstyre får fullmakt til å disponere kr. 100.000,-  
                        fra egenkapitalen årlig i kommende Tingperiode til    
                        markedsarbeid. 
       Vedtak:   Vedtatt mot 1. stemme 
       Forslag 4. Forslagsstiller; Mizuchi Karate Klubb. Foreslår endring i  
                        tilleggsbestemmelsene for Kongepokalutdeling i NKF §3,     
                       34.6, med følgende tillegg: ”Dersom noen av kandidatene har  
                        prestert i begge disipliner, kumite/kamp og kata/mønster, skal 
                       dette tas med i vurderingen.  
        Vedtak:  Forslaget ble trukket. 
        
 

Sak 7 – 
Fastsette 
kontingenter/ 
avgifter 

 
Forslag til kontingenter/avgifter ble fremlagt. Følgende vedtak ble fattet; 
Ingen forandringer av kontingenter/avgifter i NKF. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 

Sak 8 – 
Behandle 
langtidsplan og 
langtidsbudsjett 

 
 Forbundets langtidsplan ble gjennomgått og følgende bemerkninger 

ble knyttet til denne; 
Det skal gjøres en oppgradering av organisasjonskartet vedrørende 
stilarter i Jujutsu. 

            Langtidsplanen ble godkjent med ovenstående bemerkning. 
 

      Forbundets langtidsbudsjett (neste 2 år) ble presentert.  
      Forbundets langtidsbudsjett ble godkjent uten bemerkninger. 
 

Sak 9 – 
Engasjere stats-
aut./reg. revisor 

 
Forbundsstyret foreslo fortsatt engasjement av revisjonsselskapet BDO  
Revico Oslo DA. Det ble fattet følgende vedtak; 

      Vedtak: BDO Revico Oslo DA fortsetter å revidere.  
                     Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Sak 10 – 
Valg 

 
Valg av forbundsstyre; 
 Som President ble Trond Berg valgt  

enstemmig. 
 Som 1. Visepresident ble Tore Bigseth valgt  

      enstemmig. 
 Som 2. Visepresident ble Øyvind Andreassen valgt  

      enstemmig. 
 Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; 



1. Varamedlem: Pål Erik Hansen med 111 stemmer 
2. Varamedlem: Tove Hermanrud med 110 stemmer 
     
Valg av kontrollkomité; 
 Som leder ble Kjell Paldan valgt 

      med 112 stemmer. 
      Dag Thurnam fikk 15 stemmer. 1. stemte blank. 
 Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; 

Elin Maageng Jakobsen med 96 stemmer og Viggo Holmsen med 73 
stemmer.       

 Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; 
Bo Vidar Hansen med 93 stemmer og Jørgen Botnen med 91 
stemmer.  

 
Valg av lovutvalg; 
 Som leder ble Tom Torgersen valgt 

      enstemmig. 
 Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; 

Harald Ciarlo og Marie Braadland 
      enstemmig. 
 Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; 

Jens Christian Gjesli og Inge Fjell 
      enstemmig. 
 
Valg av domsutvalg; 
 Som leder ble Hanne Gulseth valgt 

      med 102 stemmer. 
 Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; 

Jessica B. Stenholm og Roy Rolstad 
      enstemmig. 
 Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; 

Stian Berglund med 108 stemmer og Sverre Flogstad med 103 
stemmer. 

 
Valg av appellutvalg; 
 Som leder ble Unni Stangnes valgt 

      enstemmig. 
 Som medlemmer (4 stk.) ble følgende valgt; 

Ove Erstad med 102 stemmer, Jostein Ekre med 97 stemmer, Anne 
Karin Hopland Jørgensen med 95 stemmer og Roar Andersen med 93 
stemmer.      

 Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; 
Irene Instenes med 101 stemmer og Jon Helge Hammarsland med 93 
stemmer. 
 

Valg av repr. til møter/ting i overordnete org.ledd; 
 Styret fikk fullmakt til selv å oppnevne repr. til møter/ting i 

overordnete org.ledd. 
 
Valg av valgkomité; 



 Som leder ble Cato Bruarøy valgt 
      enstemmig. 
 Som medlemmer (4 stk.) ble følgende valgt; 

      Vegard Iversen med 101 stemmer, Oddgeir Sausjord med 100      
      stemmer, Heidi Rønne med 97 stemmer og Kjersti Raum Johansen     
      med 96 stemmer. 

Sak 11 – 
Avslutning 

 
Påtroppende President fikk ordet og takket for tilliten. Deretter ble møtet 
avsluttet med utdeling av blomster.  
 

 
 
 
 
 
-----------------------------      ----------------------------- 
Ingrid Dalheim       Per Andresen 
Protokollundertegner       Protokollundertegner  
 
        


