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Til medlemsklubbene
i Norges Kampsportforbund
Oslo, mandag, 20. april 2015

Nå lanserer vi enda en medlemsfordel – utstyr utdeles!
Medlemskap i Kampsportforbundet gir mange medlemsfordeler, jf,
http://www.kampsport.no/portal/page/portal/main/klubbdrift/artikkel?displaypage=TRUE&element_id=16154363

Nå kan vi også gi medlemsklubbene utstyr de har behov for.
Kampsportforbundet har søkt midler fra Sparebankstiftelsen DNB og fått innvilget det
maksimale gavebeløp på kr. 3 mill. Midlene er øremerket og skal i form av utstyrspakker
benyttes til å styrke medlemsklubbene lokalt i hele landet samt forbundets stevneaktiviteter og
utdanning/talentutvikling. Hoveddelen av midlene vil bli benyttet til klubbutstyr.
Vi vil nå ta fatt på arbeidet med å administrere utstyrspakker til klubbene. Disse kan
inneholde både klubbutstyr (slagsekker, speilvegger, basistreningsutstyr, treningsmatter, o.a.)
og personlig utstyr (drakter/belter, beskyttelsesutstyr, elektroniske vester, o.a.).
Vi minner samtidig om NIFs utstyrsordning jf.
http://www.nif.no/tema/stotteordninger/Sider/Spillemidlertilutstyr.aspx (ny

utlysning til høsten.
I den ordningen dekkes inntil 1/3 av midlene til godkjent utstyr (d.v.s. ikke personlig utstyr).
Kampsportforbundets midler vil neppe være tilstrekkelig til å dekke våre over 400
medlemsklubber behov, men sett i kombinasjon med NIFs utstyrsordning kan klubbene
komme langt på vei.
Det er store ulikheter mellom klubbenes behov og mulighet for lagring av utstyr. Vær derfor
edruelige og realistiske i forventningene/søknadene. Klubbene må snarest innhente tilbud fra
leverandører og innsende det gunstigste tilbudet til forbundskontoret snarest og senest innen
30. juni 2015. Deretter vil vi prøve å hensynta flest mulig klubbers ønsker så langt som mulig
og satser på at mange klubber får utstyret ihende til høstsemesteret.
Med sportslig hilsen
Trond Søvik/s
Generalsekretær

Søknader på utstyrspakker = innhentet tilbud
Vi ønsker å holde søknaden på enklest mulig nivå. Klubben behøver derfor kun å innhente
tilbud fra foretrukne leverandører og innsende beste tilbud til forbundet på det utstyret
klubben har behov for.
Utstyret må imidlertid rangeres etter prioritet dersom ikke hele søknaden kan innvilges, noe
som må anses å være svært sannsynlig. Forbundet vil søke å hensynta hele landet og alle typer
kampsporter og vil foreta en skjønnsmessig vurdering av søknadene/tilbudene bl.a. utifra
størrelse på klubb (tall fra medlemssystemet). Maks. søknadsbeløp settes til kr. 100.000,Oppgi kontaktperson(er) som kan være mulig å kontakte på tlf./e-post i august måned m.t.p.
praktiske avklaringer.

Innhentede tilbud må inneholde følgende informasjon;


Eksplisitt type utstyr, antall, størrelse, farge o.a. som er relevant



Leverandørnavn og kontaktinfo



Enhetspris og totalpris pr. utstyrsartikkel inkl. mva.



Totalpris på alt utstyr, evt. rabatt og fraktkostnader

Klubben må ha vært tilsluttet Norges Kampsportforbund i minst 1 år og ha sine
medlemsforpliktelser til forbundet i orden.

SJEKKLISTE (husk frist; senest 30. juni):
- Innhent tilbud!
- Sjekk at tilbudet inneholder ovennevnte informasjon!
- Rangér utstyrselementene i det gunstigste tilbudet etter prioritet
- Oppgi klubbnavn og kontaktinfo på person(er) som kan kontaktes i hele august
- Send inn elektronisk til post@kampsport.no, be om bekreftelse på mottak
- Vent på behandling i.l.a. august
- Bli glad når klubben får innfridd hele eller deler av innhentet tilbud
- Fortell at dere har fått utstyret av Sparebankstiftelsen DNB via Norges
Kampsportforbund!
Spør om noe er uklart.
Forbundsadministrasjonen kan kontaktes på tlf. 9820 KAMP (5267) og post@kampsport.no .
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