


OVERORDNET MÅL

UTVIKLINGSPLAN KOMMUNIKASJON

«Et overordnet mål i kommunikasjons- og informasjonsarbeidet til Norges Kampsportforbund er å 
være seriøse og målrettede når det gjelder intern og ekstern kommunikasjon. 

Ved å holde seg til langtidsplanens strategi for merkevarebygging, samt følge kommunikasjonsplan, 
årshjul og publiseringsplan for alle kanaler vil NKF fremstå som mer profesjonelle og attraktive for 
samarbeidspartnere, medlemmer og potensielle medlemmer.»



OVERORDNET MÅL

LANGTIDSPLAN – FRA FORBUNDSSTYRETS PROGRAMERKLÆRING:

Innsatsområde: Merkevarebygging

«Andre innsatsområde går på å synliggjøre kampsport som positivt, samfunnsnyttig, spennende og 
utfordrende.»

Delområde:
«Styrke omdømmet – dempe det negative:
For å få positiv oppmerksomhet fra publikum, næringsliv og media, må kampsport generelt oppleves 
mer enhetlig og mindre kompleks.»



VÅRE KANALER

1. Kampsport.no (Wordpress) 
2. Pressemeldinger (NTB)  
3. Facebook
4. Instagram 
5. Nyhetsbrev (MailChimp)
6. Youtube*

*Denne kanalen er opprettet, men ikke tatt inn i kommunikasjons- og publiseringsplaner 



"SKREDDERSØM-PRINSIPPET»



KAMPSPORT.NO – TOPP 10 SIDER

1. Kurskalender

2. Starte med kampsport 

3. Forbund – forside

4. Administrasjonen

5. Terminliste WKF

6. Kontakt oss

7. Konkurranseregler taekwondo 

8. Trenerlisens

9. Gradering – svart belte 

10. Ulykkesforsikring 





KAMPSPORT.NO – TOPP 10 SAKER

1. MMA og muay thai tatt opp

2. Se karate-NM live 

3. Velkommen til NM (WKF)

4. Velkommen til NM fullkontakt 

5. Søk stipend og fond hos Franzefoss

6. Utlysning av satsningsmidler- haller

7. Forslag til reorganisering  

8. Mønsterlag i taekwondo 2019 

9. Reorganisering – ord fra presidenten  

10. Har klubben din riktig 
styresammensetning? 



KAMPSPORT.NO – TRAFIKK OG BRUKERE

o Sidevisninger 1. halvår 2019: Ca. 130 000. Antall økter: Ca. 70 000  

o Unike brukere 1. halvår: Ca. 40 000

o Gjennomsnittlig tid per besøk: 1:49 min

o Tallene forholdsvis stabile fra 2017 til  i dag



TIL SAMMENLIGNING…

*Kilde: Databox



PRESSEKONTAKT – MÅLSETTING:

Mål: Underholde, fortelle en god historie, utbre kjennskap til våre aktiviteter

Delmål: 10 til 15 styrte saker i riksmedia som følge av innsalg. Fokus på gode historier. To kronikker fra 
forbundsnivå publisert.

Målgruppe: Befolkningen, mulige samarbeidspartnere, potensielle klubbmedlemmer

Ansvarlig: Informasjonskonsulent er ansvarlig for styrte saker og fullverdige pressemeldinger/saker. Ansvaret 
for de ulike sakene kan fordeles/delegeres etter behov. Sportsavdelingen er ansvarlige for resultatutsendelser 
via NTB Info eller andre kanaler. Antall resultatutsendelser bør ikke være flere enn 20 i året.



PRESSEKONTAKT



PRESSEKONTAKT – UTFORDRINGER  

o Begrensede ressurser (klubb og i administrasjon)

o Konkurranse om medieoppmerksomhet (primært nasjonale medier)
(ball- og vinteridrettene)

o Fanger vi opp de riktige historiene? 

o … og selger vi disse inn på riktig vis?



PRESSEKONTAKT – MULIGHETER! 

Utvikling i annonseverdi per halvår siden 2017:



MMA = DEN STØRSTE MULIGHETEN I 
NASJONALE MEDIER?

Karate: Annonseverdi 38.5 millioner* (704 artikler) 

Taekwondo: Annonseverdi 53.4 millioner* (692 artikler) 

MMA: Annonseverdi 75.8 millioner* (468 artikler) 

*1. halvår 2019



KLUBBENE = DE VIKTIGSTE BRIKKENE 



FACEBOOK – DEMOGRAFI OG FØLGERE

Følgere per 30. juni: 8000. Vekst i følgere per halvår fra 2017: 300-500. 60 % menn, og 
45 % er menn i alderen 25-54. 



FACEBOOK – REKKEVIDDE + ENGASJEMENT 

Hva er en god engasjementsrate på Facebook? 

Above 1% engagement rate is good; 0.5%-0.99% is average; 
and below 0.5% engagement likely means that you need to realign your messages to 
that of your audience’s expectations.*

* Kilde: https://acumen.aamplify.partners/what-is-a-good-facebook-engagement-rate 



FACEBOOK: POPULÆRE INNLEGG  



INSTAGRAM – DEMOGRAFI OG FØLGERE

Vekst i følgere 1. januar 2018 – 30. juni 2019: 962. Ca. 320 per halvår. 
Også her er 60% menn og 64% er mellom 25 og 54 år.



INSTAGRAM – REKKEVIDDE + ENGASJEMENT 

Hva er en god engasjementsrate på Instagram? 

o Less than 1% = low engagement rate

o Between 1% and 3.5% = average/good engagement rate

o Between 3.5% and 6% = high engagement rate

o Above 6% = very high engagement rate*

*https://www.scrunch.com/blog/what-is-a-good-engagement-rate-on-instagram



HVOR ER NKF (OG ANDRE…) I DAG?



INSTAGRAM: POPULÆRE INNLEGG
Rekkevidde: 1000-1500. 

8.6 7.3 6.5

6.2 5.9



INSTAGRAM – NYE RETNINGSLINJER 

«Variasjon i innhold når det gjelder idrett skal 
etterstrebes. Det skal i utgangspunktet kun postes 
innhold fra én idrett én gang per uke. Unntak kan gjøres 
i forbindelse med VM, OL og større stevner.»



INSTAGRAM – NYE RETNINGSLINJER 

«Innhold skal gjenspeile forbundets bredde. Fokus skal 
ikke utelukkende være på medaljer og toppidrett, men 
hverdagslig treningsglede og klubbenes aktiviteter og 
virke, eks. seminarer og stevneaktivitet.»



NYHETSBREV – ÅPNINGSRATE + KLIKKRATE 

Hva er gode tall?* 

*Kilde: https://mailchimp.com/resources/email-marketing-benchmarks/



NYHETSBREV – ÅPNINGSRATE + KLIKKRATE 

Hva er våre tall? 

*Nyhetsbrev FLIS lagt på is tidlig 2019. 




