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Bakgrunn	

Trondheim Karateklubb vil i samarbeid med Norges Kampsportforbund gjennomføre et 
prosjekt for og med rullestolbrukere. Klubben har arrangert selvforsvarskurs i mange 
varianter gjennom flere år, for eksempel gjeldende for kvinner eller rullestolbrukere. I 2012 
fikk Trondheim Karateklubb Norges Idrettsforbunds Inkluderingspris for sitt arbeid med å 
inkludere mennesker med spesielle behov i sitt miljø. Siden da har klubben hatt tre deltakere i 
Norges Kampsortforbund sin Selvforsvarsgruppe for personer med spesielle behov. 
Selvforsvarsgruppa er ikke noen formell konstellasjon i Norges Kampsportforbund og 
deltakerne som så langt har deltatt er spredt rundt omkring i Norge. Gruppa består av både 
menn og kvinner i ulike alder med ulik kampsportbakgrunn og funksjonsnedsettelser, alle 
med en interesse for å tilrettelegge kampsport for mennesker med spesielle behov, det være 
seg blinde/svaksynte, rullestolbrukere/bevegelseshemmede eller kognitive utfordringer.  
 
Hvert år arrangerer gruppa en introduksjon til selvforsvar under Ridderrennet på Beitostølen, 
og gruppa er aktiv under Grenseløse Idrettsdager som arrangeres flere steder over hele landet. 
Kampsport og selvforsvar viser seg å være en tiltrekkende aktivitet for blant annet 
rullestolbrukere, men det kan se ut som mange kvier seg fra å kontakte en kampsportklubb da 
rullestol og kampsport ikke er en vanlig kombinasjon. Det er også usikkerhet blant 
instruktører i kampsportklubbene ettersom de ikke har noen erfaringer med rullestolbrukere i 
sin instruksjon. Dette prosjektet vil i hovedsak utføres i Trondheim Karateklubb, men vil være 
landsomfattende ved å rekruttere og inkludere rullestolbrukere i kampsportklubber i hele 
Norge. Prosjektet skal gi kampsportinstruktører i Norge en økt kunnskap til trygghet rundt 
instruksjon av rullestolbrukere. 
 

Målsetting	

1. Prosjektet rekrutterer og inkluderer minst 10 rullestolbrukere inn i en kampsportklubb 
i Norge:  

a. Kompetanseheving av ca. 1000 instruktører gjennom å produsere et formalisert 
kursmateriell med instruksjonsvideoer.  

b. Minst tre videoer med tilhørende undervisningsmateriell skal produseres.  
c. Produsering av materiell til bruk som verktøy for instruktører, og en 

inspirasjon for rullestolbrukere til å begynne med selvforsvar og kampsport. 
 

2. Prosjektet utdanner en instruktør som selv er rullestolbruker: 
a. Siv Jorunn Fossum fullfører instruktørutdannelsen gjennom Norges 

Idrettsforbund. Hun skal instruere i selvforsvar for rullestolbrukere gjennom 
Selvforsvarsgruppa ved behov og gjennom Trondheim Karateklubb til daglig.  

 
3. Prosjektet arrangerer to selvforsvarskurs for til sammen minst 20 rullestolbrukere: 

a. Prøvekurs for 10 rullestolbrukere for å kvalitetssikre at kurset treffer 
målgruppa. Dette skal arrangeres i Trondheim. 

b. Endelig kurs arrangeres for minste 10 deltakere gjennom Camp Spinal med 
varighet for en uke. Dette vil foregå på Sognsvann, Oslo. 

c. Evaluering av kursene skal skje av deltakerne fra begge kursene.   
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Målgruppe	

Ca. 50 000 rullestolbrukere og mennesker med  bevegelsesutfordringer i Norge. Også ca. 
1000 kampsportinstruktører i 450 klubber i Norge vil være en målgruppe. 
 
Gjør oppmerksom på at det er vanskelig å vite hvor stor målgruppa er og hvor stor del av 
målgruppa som det er mulig å nå.  

Frivillighet	og	brukermedvirkning	

Hele prosjektet er basert på frivillighet med prosjektdeltakere som er i jobb slik at prosjektet 
må utføres på fritiden.  
Alle instruktørene som deltar i prosjektgruppa ønsker vi å honorere med kr. 400,- per time.  
Selvforsvarsgruppa til Norges Kampsportforbund skal samles minst to ganger, der utgifter for 
reise og opphold dekkes gjennom prosjektet. Tapt arbeidsinntekt vil også dekkes. 
Filming og redigering av selvforsvarsvideoene skal utføres av Helmet i Trondheim.  
Det er ønskelig at helgesamlingen for rullestolbrukere skal dekke opphold for deltakerne med 
ledsager. Reisekostnader og en deltakersum på kr. 500,- per deltaker dekkes av hver deltaker. 
Det forutsettes at ledsager deltar på kurset på lik linje med deltakerne. Instruktørene får 
dekket reise og opphold, samt honorering med kr. 400,- per time.  
Camp Spinal er allerede et etablert arrangement, så her vil Siv Jorunn sammen med minst en 
instruktør arrangere selvforsvarskurs for deltakerne av Campen. Her vil reise og opphold 
dekkes av prosjektet, samt en honorering av instruktør med kr. 400,- per time. Tapt 
arbeidsinntekt dekkes. 
Siv Jorunn blir ikke kompensert som instruktør da prosjektet vil inngå som utdanning. Hun 
får dekket utgifter til kurs, reise og opphold. Totalt antall timer er stipulert i tabellen nedenfor: 
 
Prosjekttimer:	
Workshop,	honorert	 100	 Svanhild	og	Rune	
Workshop,	ikke	honorert	 50	 Siv	Jorunn	
Samling,	Gardermoen	 140	 10	deltaker	à	14	timer	
Samling,	Beitostølen	 100	 10	deltakere	à	10	timer	
Filming,	honorert	 160	 Svanhild,	Rune,	Daniel	og	Roy	
Filming,	ikke	honorert	 40	 Siv	Jorunn	
Redigering,	ikke	honorert	 10	 Siv	Jorunn,	Svanhild,	Rune,	Daniel	og	Roy	
Helgesamling,	honorert	 56	 Svanhild,	Rune,	Daniel	og	Roy	
Helgesamling,	ikke	honorert	 14	 Siv	Jorunn	
Camp	Spinal	 28	 To	instruktører	for	14	timer	

Ikke	definerbare	timer		 1500	
	Transport,	administrative	oppgaver,	
spørreundersøkelser,	evalueringsskjema	m.m.	

Totalt	antall	timer:	 2198	
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Deltakere	og	deres	rolle	i	prosjektet:	

o Trondheim Karateklubb: 
• Siv Jorunn Fossum – Prosjektleder og deltaker i rullestol. Hun har trent karate i 

4 år. Siv Jorunn planlegger sort belte i Makotokai Karate sommeren 2017 og 
har i den forbindelse tilbrakt flere uker på treningssamling i Italia vinteren 
2016. Hun har også startet på trenerløypa for å bli instruktør.  

• Svanhild Sunde – instruktør i Trondheim Karateklubb. Svanhild er spesielt 
engasjert i trening for alle. Sammen med Rune Nilssen og Siv Jorunn Fossum 
har de siden 2012 vært med å arrangere selvforsvar for rullestolbrukere og 
blinde/svaksynte under Ridderuka på Beitostølen gjennom Selvforsvarsgruppa 
til Norges Kampsportforbund. 

• Rune Nilssen – instruktør i Trondheim Karateklubb gjennom mange år. Rune 
er en spesielt dyktig utøver som viser tydelige teknikker og vil derfor være en 
perfekt sparringspartner under demonstrasjon av selvforsvarteknikker.  

o Norges Kampsportforbund: 
• Daniel Sønstevold – ansatt i Norges Kampsportforbund, og pådriver for 

Selvforsvarsgruppa. Daniel har mange års erfaring med kampsport, og vil være 
viktig i utformingen av hvordan videoene skal se ut. 

o Selvforsvarsgruppa i Norges Kampsportforbund – deltakere med lang trenererfaring 
og et spesielt engasjement for kampsport og selvforsvar for alle. Det planlegges minst 
to samlinger for gruppa under prosjektperioden. 

• Roy Rolstad –medlem i Selvforsvargruppa og innehar en bred og lang erfaring 
innen selvforsvar. Roy vil være en viktig samarbeidspartner for å få detaljer på 
plass.  

• Andre – i tillegg til deltakerne som allerede er nevnt vil vi ha tilgang til minst 5 
deltakere til som alle kan komme med viktige innspill til hvordan vi skal 
utforme et undervisningsmateriell, og som vil bli inkludert via planlagte 
samlinger for gruppa, og gjennom e-postkommunikasjon. 

o Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS): 
• LARS vil bistå med markedsføring av prosjektet for sine medlemmer ettersom 

foreningen har medlemmer som er målgruppen til prosjektet.  
• Enkle spørreundersøkelser vil gjøres på LARS sin side på Facebook for å 

skape brukermedvirkning til prosjektet. 
o Sunnaasstiftelsen: 

• Endelig kurs vil holdes for deltakerne av Camp Spinal som er direkte knyttet 
til rullestolbrukere.  

o Helmet filmstudio: 
• Alle instruksjonsvideoene skal filmes og redigeres av Helmet. 

 

Gjennomførings-	og	fremdriftsplan	

Selve prosjektet går fra 1.juli 2017 til 30.juni 2018. Det skal brukes helger og ettermiddager. 
Gjør oppmerksom på at det vil kunne forekomme endringer i timeplanen, men alle oppsatte 
gjøremål skal bli gjennomført innen prosjektets sluttdato. Se nedenfor for nærmere detaljer. 
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2017  
Juli - desember Minimum 1 time workshop per uke med Rune, Svanhild og Siv 

Jorunn. Avklare innhold i videoer og undervisningsmateriell. 
Siv Jorunn vil ta del 2 av Trener 1, trenerløypa for Norges 
Idrettsforbund. 

Oktober/november Arbeidssamling med selvforsvarsgruppa for ei helg for eksempel på 
Gardermoen. 

 
2018  
Januar - mai Workshop og filming. Filming kan gjøres intensivt over ei helg ila 

denne perioden.  
Mars/april Arbeidssamling med selvforsvarsgruppa på Beitostølen. Gjennomføre 

selvforsvarskurs for deltakerne av Ridderrennet.  
Siste finpuss på innholdet. 

Mai/Juni Gjennomføre selvforsvarskurs for 10 deltakere i rullestol i 
Trondheim. 
Gjennomføre endelig kurs for deltakerne av Camp Spinal i regi av 
Sunnaasstiftelsen. 

Juni Evaluering og rapportskriving 
 

Prosjektets	verdi	for	målgruppen		

Mennesker i rullestol er utsatt for overgrep og mange har redusert selvfølelse og selvtillit. 
Dette prosjektet vil kunne gi en inspirasjon til å gjøre noe med akkurat det, som igjen kan øke 
aktivitetsnivået og gi et bedre livsgrunnlag.  
 
Dette prosjektet vil bli et ”oppslagsverk” for alle, både rullestolbrukere og instruktører. Dette 
vil skape inkludering av en gruppe mennesker som kanskje ellers ikke ville tenke på at 
kampsport og selvforsvar var en aktivitet for dem. Prosjektet skal i hovedsak foregå i 
Trondheim Karateklubb, men vil gjennom Norges Kampsportforbund nå 450 
kampsportklubber i Norge. 
 
Siv Jorunn Fossum vil selv delta som instruktør, og som rullestolbruker vil hun være en 
inspirasjon til økt aktivitet for andre rullestolbrukere.  
 

Resultater		

Det skal lages minst tre instruksjonsvideoer med tilhørende instruksjonsmateriell. Disse vil bli 
tilgjengelig for alle kampsportklubbene i Norge til fri bruk.  
 
Resultatet måler vi i antall registrerte medlemmer i rullestol som velger å melde seg inn i en 
kampsportklubb i Norge. Det er ønskelig med minst 10 nye medlemmer som er 
rullestolbrukere. Det er også ønskelig med en bestilling på minst et selvforsvarskurs for 
rullestolbrukere. Alle instruktører i Norges Kampsortforbund (1000-1500 stk.) vil også få 
tildelt et spørreskjema for å evaluere kvaliteten på instruksjonsmaterialet.  
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Promotering vil skje via Norges Kampsportforbund, Trondheim Karateklubb. 
Landsforeningen for ryggmargsskadde og Sunnaasstiftelsen via hjemmesider, sosiale medier 
og under andre arrangementer. 
 
Allerede planlagte samlingspunkter som Ridderuka på Beitostølen og Grenseløse Idrettsdager 
skal brukes for å fronte dette prosjektet.  
 
I dag er også sosiale medier en viktig kilde til å promotere, så vi kommer til å drifte en egen 
side på Facebook og Instagram – ”Wheelchair Self Defense”. Disse er allerede i drift, se 
https://www.facebook.com/wheeldefense og https://www.instagram.com/wheeldefense  

Overføringsverdien	

Instruksjonsvideoene vil kunne bli en mal til andre prosjekter som ønsker å inkludere 
mennesker med spesielle behov inn i idrett og aktivitet. Gjennom å vise at det er mulig også 
for rullestolbrukere å være dyktige kampsportutøvere håper vi at andre finner inspirasjon og 
ikke minst ufarliggjøre det å inkludere alle i sin aktivitet.  
 
Vi har andre grupper som også trenger en alternativ tilnærming inn mot kampsport så nye 
prosjekter som dette kan være en mulighet, for eksempel for blinde og svaksynte.  
 

Varighet	utover	prosjektperioden	

Selvforsvarsgruppa til Norges Kampsportforbund vil aktivt kunne bruke disse videoene i sitt 
arbeid videre med å tilrettelegge for blinde/svaksynte eller mennesker med autisme som 
eksempler.  
 
Etter prosjektperioden vil vårt arbeid i Selvforsvarsgruppa fortsette med å arbeide for at 
mennesker med spesielle behov skal føle seg velkommen til å lære selvforsvar og trene 
kampsport. Vi skal skaffe flere verktøy for både deltakere og instruktører slik at kompetansen 
på området vil øke for hele Norge. 
 
Siv Jorunn Fossum vil bruke sin erfaring lokalt i Trondheim Karateklubb ved å instruere 
andre bevegelseshemmede. Hun vil også være tilgjengelig for Selvforsvarsgruppa ved behov. 
Det er ønskelig at det blir et miljø for rullestolbrukere som driver med kampsport, og som kan 
konkurrere mot hverandre etter hvert.  
 
Det er ønskelig at det blir gjennomført et årlig helgekurs for rullestolbrukere der de kan 
presenteres for selvforsvar, og slik øke rekrutteringen inn til kampsportklubbene i Norge.  
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	Forankring	og	samarbeid	med	søkerorganisasjon	

Prosjektleder har løpende kontakt med Line Hurrød i Norges Idrettsforbund via telefon og 
e.post.   
 

Budsjett	

Se eget vedlegg. 
 
 


