
  
 

 1 

Referat fra karate WKF grenkomite møte nr. 2 – 2018/2020  
Tidspunkt:  Søndag 7. April 2019 kl. 10:00-17:45 
Sted:  Kampsportforbundets lokaler i Oslo 
  
Deltakere:  

 
Fra administrasjonen: 

Arrangementskonsulent  Robert Hamara 
 
Meldt forfall: 

Medlem  
 
Grenkomite var beslutningsdyktig med 4 stemmeberettigede. 

 

WKF 07/19 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, behandle habilitet, saker til 
eventuelt 
Innkalling og saksliste godkjennes.  
 
Komite fattet følgende enstemmige 
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent enstemmig.  

WKF 08/19 Muntlig orientering og velkommen ved Leder 
Komite ble ønsket velkommen og leder benyttet anledningen til å takke alle for at 
de orket å stille opp for WKF Karate i en turbulent tid. Videre ble det orientert om 
saker og aktiviteter som er relevant for gruppen og forbundet.  

WKF 09/19 SurveyMonkey til klubbene for å lodde stemning for og imot våre 
aktivitetsplaner 
 
Det er behov for å finne ut hva som skjer i karatemiljøet i Norge nå. Dette gjelder 
klubber, coacher, dommere og utøvere. Dette kan vi få til ved hjelp av en Survey 
Monkey undersøkelse. 
 
Komite fattet følgende enstemmige 
Vedtak: Aktuelle spørsmål samles inn og sendes ut til medlemsklubbene for å lodde 
stemning for og imot aktuelle tiltak og aktiviteter. Øistein samler inn spørsmål, 
Administrasjonen sender ut.   

Ansvarlig: Alle + Robert Hamara 
Frist: 15.06.2019 

WKF 10/19 Arbeidsfordeling i komiteen 

Ansvarsområdene i komiteen i denne perioden er vedtatt. 
 
Komite fattet følgende enstemmige 
Vedtak: 

Leder Øistein H. Haagensen 
Medlem Trine Mette Helsset 
Medlem Terje Årdal 
Medlem Espen Nordal 
Medlem  
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Arbeidsfordeling i komiteen: 

• Trine Helseth: Stevnekomite, Stevner, Sportsdata, 
Infoflyt/kanaler 

• Espen Nordal: Dommere 
• Terje Årdal: Regions satsning, Kata/Kumite, 

Idrettsutvikling 
• Øistein: Økonomi, representasjon, Kommunikasjon 
• Alle: Sponsoravtaler 

Trine oppretter en g-mail konto som vi bruker felles til kommunikasjon med 
omverden     

Ansvarlig: Alle 
WKF 11/19 Økonomi 

Justert budsjett i henhold til administrasjonens forslag til budsjett fordeling 
mellom komiteene, legges som vedlegg (Vedlegg nr 1) sammen med forslaget fra 
Dommerkomitéen (Vedlegg nr 2). Komiteen savner økonomiskrapport for 
perioden.  

Komite fattet følgende enstemmige 
Vedtak: Korrigert budsjettramme for WKF Karate 2019 ble enstemmig vedtatt og 
kan fremlegges for godkjenning. 

WKF 12/19 Regionsaktivitet og organisering  

Grenkomitéen har fått føringer på at det er ønske om å gjenopprette organisering 
av trening på regionsnivå.  
Raik Tietze fra Toppidrett fremmet innlegg om trening på regionsnivå – Se kopi av 
Raiks forslag (vedlegg 3). 

Terje skisserer et alternativt opplegg der man organiserer trening med 
regionstrenere i 5 regioner. Dette opplegget skal gjelde både Kata og Kumite. Det 
legges opp til 2 nasjonale samlinger/Kick-off per år. 

Grenutvalget fattet følgende enstemmige 
Vedtak: Grenkomiteen tar Administrasjonens omfattende forslag til etterretning og 
ser at der ikke er økonomiske rammer som tillater dette opplegget.  
Terje sitt opplegg skal utredes videre – Terje kommer med saksfremlegg til neste 
møte. 
Terminlister legger i Sportsdata  
Arne Wallann foreslås som koordinator for de samme 4 regionene som Kumite. 
Trine oppretter «Katapokalen Norge» stevne  

Ansvarlig: Terje, Frist 15.06 2019 
WKF 13/19 Karate NM 2020 

Det har blitt fremsatt forslag om å arrangere felles NM under NM-veka i 2020. 
Dette arrangementet går på tvers av flere idretter og det skal sendes på NRK TV. 



  
 

 3 

Grenkomitéen ser at vi av forskjellige grunner ikke er klare for å delta i dette, bl.a. 
økonomi, arrangementsmessig og i forhold til WKFs gjeldende statuter og 
reglement.  
 
Komite fattet følgende enstemmige 
Vedtak: WKF Karate deltar ikke på felles NM under NM-veka i 2020. Komiteen skal 
vurdere deltakelse i NM-veka neste år. 

WKF 14/19 Coachkurs og Coach lisens 

Forsøksordning med Coachlisens og kurs for coach’er i forkant av alle stevner fra 
høsten. Kurset er frivillig i første omgang, men vil kunne spare klubbene penger og 
unødig diskvalifisering av utøvere, da regelverk gjeldende for stevnet blir grundig 
gjennomgått sammen med etikk/praktisk info. Kurset holdes av hoveddommer på 
stevnet.  

Grenutvalget fattet følgende enstemmige 
Vedtak: Forsøksordning med coachlisens og kurs for coach’er i forkant av alle 
stevner fra høsten. Pris pr kurs er 100kr pr deltaker. 
Dommerkomiteen orienteres om vedtaket 
Ansvarlig: Espen Frist 01.05.2019 

WKF 15/19 Dommersituasjon med rapport fra Dommerkomiteen 

Dommerkomitéen har fremmet et forslag fra sitt første møte.  
Det foreligger et forslag fra Dommerkomitéen om nye satser for kompensasjon til 
dommere. (Se vedlegg nr 4) 
Det settes opp 4 dommerkurs i år – ett i hver av 4 av 5 regioner: April i Bergen, 
september i Oslo, oktober på Sørlandet og i september/oktober i Midt-Norge 
 
Grenutvalget fattet følgende enstemmige 
Vedtak:  

1. Tilskudd til Dommerantrekk gis etter at man har dømt sine første 4 stevner 
2. Det vedtas følgende dommerhonorar 

 
• Judge-B og Judge-A: Kr. 300,-  
• Referee-B og Referee-A: Kr. 500,- 
• Nordisk Referee: Kr. 600,- 
• Internasjonal EKF og WKF: Kr. 800,- 
• Hoveddommer: Kr. 1000,- 
• I tillegg dekkes reelle reisekostnader (km, bom, parkering, 

kollektivreise) 
• Satsene er gjeldende for stevner fra 1. september 2019 

 
Ansvarlig: Espen – Frist 15.06.2019 
 

WKF 16/19 Sponsoravtaler 

Terje foreslår sponsoravtaler for å finansiere premier til fremtidig Norgescup, 
utstyr/klær til dommere og utøvere.  

Grenutvalget fattet følgende enstemmige 
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Vedtak: Trine og Terje kommer med forslag til Sponsoravtaler for WKF karate og 
lager saksfremlegg til neste møte.  

WKF 17/19 Stevnekomité 

Det er nødvendig å finne en løsning på hvordan vi skal arrangere stevner i Norge. 
Det er derfor behov for å opprette en stevnekomité. 
 
Det vil bli opprettet en Stevnekomité med ett medlem fra hver av våre nåværende 
5 regioner. Disse vil fungere som teknisk delegert på NM.  Planen er at denne 
gruppen velges for 1 og 2 år for å skape kontinuitet. Videre er tanken at denne 
gruppen arrangerer NM hvert år uavhengig av arrangørklubb. Derved står vi friere 
til å velge lokalisasjon i fremtiden. Denne gruppen deltar på deler av styremøtet i 
desember for å planlegge NM. Oppgaver for Stevnekomitéen ligger i 
Stevnereglementet.  
 
Grenutvalget fattet følgende enstemmige 
Vedtak: Grenkomité skal opprette en stevnekomité og jobbe med å finne riktige 
personer til denne 
Ansvarlig: Alle/Trine 
Frist: 15.06.19 

WKF 18/19 Møteplan fram til neste Ting 

Grenutvalget fattet følgende enstemmige 
Vedtak: Vi møtes på Teams hver 1. søndag i måneden kl 20:30 
Saksfremlegg sendes ut en uke før, slik at saker må være forberedt i god tid. Flere 
eller færre møter avtales etter behov.  
Fysisk møte i Oslo i desember 

 Eventuelt: -  

Møtet avsluttes 17:45 

  
 


