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Referat for møte Shotokan Grenkomité  
Tidspunkt:  Mandag 4. november kl. 17:00-21:00 
Sted:  Clarion Hotel Flesland 

Deltakere:  

 
Fra administrasjonen: 

Organisasjonskonsulent (referent) Daniel Sønstevold (avreise kl. 19:20) 
 
Meldt forfall: 

  
 

Vennligst les sakspapirer så tidlig som mulig. 

  
SHO08/19 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte samt 

behandle komitéens habilitet og saker til eventuelt 
 
Møtet ble varslet via e-post og vedtatte møteplan. Komitéen vurderte sin habilitet 
ifm sakslisten. Referatet fra forrige møte er godkjent pr. e-post og utlagt her;   
 
https://kampsport.no/organisasjon/styrene/karate/referater-2/jka-shotokankomite/ 
 
Komitéen fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 8 
Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Styret finner ikke at noen er inhabile. 
 

SHO09/19 JKA NM 2020 
 
Komitéen diskuterte og ble enige om formaliteter rundt arrangementet JKA NM 
2020. 
 
Komitéen fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 9 
Bjørgvin Karateklubb opprettholdes som arrangørklubb for mesterskapet. 
 
JKA-regelverket benyttes. Grenkomitéen sørger for at dette omskrives til norsk så 
snart som mulig for publisering på forbundets nettsider. 
 

Karateseksjonen/JKAN Arild Kolstad 
JKAN Fredrik Pettersen 
JKAN  Finn Hansen 
NTKF Stig Rønning 
NSF Tobias Skylstad Kvernebo 
Karateseksjonen (observatør) Jannikke Berger 
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Alle deltakere og coacher må delta på dommer- coachmøtet i dagen før 
mesterskapet for å kunne delta i kumité under stevnet. Dette for å unngå 
misforståelser som kan føre til farlige situasjoner for utøverne. Stevnelege skal 
også delta under møtet. 
 
Startavgiften for NM 2020 er som følger: 

• 400 for én start 
• 600 for to starter 
• 500 per lag 

 
SHO10/19 Dommerkurs i regi av NKF og Shotokan Grenkomité 

 
Det var foreslått at det arrangeres et dommerkurs i regi av NKF og Shotokan 
Grenkomité våren 2020 slik at dommere fra NTKF og NSF som ikke har 
dommerlisens får anledning til å delta som dommere under JKA NM 2020. 
 
Komitéen fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 10 
 

● Komiteen skal benytte felles database for alle nyregistreringer 
● Lisenser har 3 års varighet for å opprettholde kompetanse og kvalitet 
● Standardisering og kvalitetssikring av både dommere og utøvere gjøres ved 

tilbud om årlig kick off. 
● Første dommerkurs gjennomføres i Oslo, gratis for deltakerne (subsidiert av 

grenkomitteen) 
● Grenkomitteen sørger for et dommerkurs per år. JKAN er villig til å kunne 

åpne opp for at stilartseksterne kan få delta på nivå 1 kurs i regi av JKAN.  
● Coach, uavhengig av grad og alder, kan delta på dommerkurs - dette vil 

også gi bedre grunnlag for standardisering blant utøvere. Eventuelt legge 
opp til at denne gruppen melder seg på bare den delen som gjelder 
standardisering kata.  

● Alle med 1. Dan kan delta på dommerkurs. Man må ha 1. Dan og være 18 
år for å tildeles dommerlisens. 

● NTKF melder inn sine aktuelle dommere med lisensnivå (til admin.rep og 
grenkomitteleder) for likebehandling og godkjenning av lisens på riktig nivå 
av dommerkurs holder/ansvarlig (evt. andre).  

● Dato for dommerkurs i regi av grenkomitéen 2020 settes til 24-26. januar. 
 
 

SHO11/19 Terminliste 2020 for Shotokan Grenkomité 
 
Det ligger i fellesbestemmelsene at man må ha avholdt tre NKF-approberte stevner 
i en aktivitet for å kunne avholde NM året etter. NM kan inkluderes blant de tre, men 
det vil si at komitéen må ta høyde for to stevner til i terminlisten 2020 for å få 
avholdt JKA-NM som grenutvalg i 2021. 
 
Komitéen fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 11 
Komitéen ved leder Arild Kolstad sender søknad til forbundsstyret om dispensasjon 
fra bestemmelsen om antall stevner per år ifm JKA NM 2020, så dette stevnet kan 
avholdes som et fullverdig Norgesmesterskap under NKF. 
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NTKF/JKAN/NSF melder for øvrig inn sine stevner med eksisterende arrangørklubb 
som åpnes for NKF og settes opp i terminlisten. 

• JKA Open Øst (tentativt 25. april) 

• JKA Open Vest (26. september) 

● NM 14. mars 2020 Bergen, Fyllingsdalshallen 

● Kick Off 2020: 5-6. september 2020 (tentativt) 

● Shotokanforbundet ser på stevnemuligheter 2021 
 

SHO12/19 Eget område for Shotokan Grenkomité på NKF sine hjemmesider 
 
Vi ønsker et større område med fyldig informasjon om grenkomitéen, regelverk osv.  
Hva, hvem og hvordan? 
 
Komitéen fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 12 
Administrasjonen ved Daniel Sønstevold, og komitéleder Arild Kolstad undersøker 
saken videre for løsningsforslag og muligheter. Det rapporteres til innen neste 
møte.  
 

SHO13/19 Møteplan for komitéen frem til Forbundstinget 2020 
 
Fra administrasjonen har det kommet ønske om at komitéen etablerer møteplan for 
de 2-3 møtene man har behov for frem til Forbundstinget juni 2020. 
 
Komitéen fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 13 
Komitéen holder følgende møter frem til tinget. 
 

● MS Teams tidlig i desember 11. desember 2019 fra 20-22.00  
● Fysisk møte i forbindelse med dommerkurs 25. januar 2020, kl 16.00-20.00 
● Fysisk møte i forbindelse JKA Open 24. april 2020, 17-21.00 

SHO14/19 Vektpress og slanking fra ungdomskomité og forbundsstyret 
 
Ungdomskomitéen har kommet med innspill om vektbestemmelser, vektpress og 
slanking til forbundsstyret som er videresendt seksjoner og grenkomitéer for debatt, 
innspill og evt. endringer i regelverk for å forhindre negativt vektpress på 
ungdommer. 
 
Komitéen fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 14 
Komitéen ser stor verdi i ungdomskomitéens innspill, men har forbi dette ingen 
vektklasser i sitt kampreglement og ser derfor ingen behov for å justere regelverket 
for å tilrettelegge for dette. 
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SHO15/19 Eventuelt 
 
Komitéen fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 15 
Diskusjon om intensjon, målgruppe, innhold, kobling mot NM og standardisering ifm 
Kick off 2020 ble starte og skal diskuteres videre ved neste møte. 
 

  
 


