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Velkommen 
 

Årets forbundsting er det 29.de i rekken av  

forbundsting siden forbundet ble tatt opp  

som utvalg (den gang Norges Karate Forbund)  

i Norges Idrettsforbund i 1976. 

Etter at forbundet ble seksjonert i 1992  

har det vært to-årige tingperioder. 

 

Innholdsfortegnelse 
 

 Side 
  
Saksoversikt 3-5 
  
Seksjonsstyrets beretning 6-16 
  
Regnskap/noter 2018 17-18 
  
Regnskap/noter 2019 19-20 
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Fleridrett seksjonsmøte 
 

 

SAK 1  Konstituering  
   

1.1 Godkjenne fremmøtte representanter  
 

Liste med påmeldte representanter fremlegges for behandling. Utlegges på www.kampsport.no . På 

et skriftlig møte/ting vil antall stemmeberettigede medlemmer tilsvare det antall stemmeberettigete 

medlemmer som har avgitt stemme via e-post innen den frist som er fastsatt. 

 

Styrets innstilling:  
Listen over de fremmøtte representanter godkjennes.  

  

1.2 Valg av funksjonærer som ikke behøver være valgte 

representanter – dirigent og protokollfører  
  

Dirigent:  

Marit Pedersen foreslås som dirigent.  

  

Protokollfører:  

Anne Hofmo Bjølgerud foreslås som protokollfører.   

  

Styrets innstilling:  
Forslag til dirigent og protokollfører godkjennes.  

 

1.3 Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
 

Protokollundertegnere: 

Steffen Wikan (Bergen aikido klubb) og Ragnhild Bårdsen (Oslo kungfu klubb) foreslås. 

 

Styrets innstilling:  
Forslag til protokollundertegnere godkjennes. 

 

1.4 Godkjenne innkallingen: 
Innkallingen er kunngjort gjennom forbundets infokanaler, første gang 29. september 2020. 

 

Styrets innstilling:   
Innkallingen godkjennes. 

 

http://www.kampsport.no/
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1.5 Godkjenne saklisten:  

 

1. Konstituering  

2. Behandle beretning for seksjonen  

3. Behandle seksjonens regnskap i revidert stand 

4. Fastsette ev. kontingent og avgifter   

 

Styrets innstilling:  
Forslag til sakliste godkjennes. 

 

1.6 Godkjenning av forretningsorden  

Seksjonsmøtet gjennomføres skriftlig og avstemming foregår ved bruk av e-post. 

For å avgi stemme må representanten angi saksnummer og om vedkommende stemmer 1) for 

forslaget 2) mot forslaget 3) blankt.  

Dersom representanten ikke angir stemme knyttet til en sak, anses stemmen som blank. Alternativt 

kan representanten stemme for flere forslag samtidig ved å skrive at det stemmes for samtlige 

forslag, og eventuelt presisering av de forslag representanten stemmer mot eller der representanten 

stemmer blankt.    

E-posten skal sendes til dirigentens e-postadresse marit.pedersen49@gmail.com med kopi til 

post@kampsport.no og protokollfører anne@kampsport.no . 

Dirigenten er ansvarlig for å telle opp stemmene sammen med protokollfører. 

Styrets innstilling:  
Forslag til forretningsorden godkjennes.   

mailto:marit.pedersen49@gmail.com
mailto:anne@kampsport.no


Seksjonsmøter og forbundsting 2020 

5 
 
 

SAK 2 Behandle beretning  
 

Seksjonsstyret har ikke avgitt beretning men det foreligger en administrativ rapport på side 6-16. 

Styrets innstilling:  
Beretningen/rapporten godkjennes. 

SAK 3 Behandle seksjonens 

regnskap  
 

Seksjonens regnskap framgår på side 17-20. 

Styrets innstilling:  
Seksjonenes regnskap for 2018 og 2019 tas til etterretning. 

 

SAK 4 Kontingent og avgifter  
  

Seksjonsavgift for medlemsklubbene: 
Nåværende sats for klubbmedlemskap er kr. 140,- hvorav kr. 42,- går til fellesdrift og resten går til 
seksjonsdrift.  
 

Styrets innstilling:  

Styrets innstilling er at kontingenten holdes uendret. 
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Seksjonsstyrets beretning for 

tingperioden 2018-2020 
 

Styret:  

 

Seksjonsstyret for fleridrettsseksjonen valgt på seksjonsmøtet ved forbundstinget i mai 2018: 

Leder:   Inger Wold (Aikikan Oslo) 
Nestleder:  Marie Nørvåg (Kristiansand kendo klubb) 
Styremedlem:  Stian Aase (Bergen Wushuklubb) 
Styremedlem:  Camilla Sæther (Grupo Uniao na capoeira guc. Bergen) 
Styremedlem:  Håkon Erikson (OSI Kendo) 
Varamedlem:  Elisabeth Kallinen (Sentrum aikidoklubb) 
Varamedlem:  Britt MiRee Abrahamsen (Bergen Wushuklubb) 
Varamedlem:  Danilo Huertas (Stovner Doce Pares klubb) 
 
I løpet av perioden har styret opplevd diverse endringer i styret;  

- MiRee og Danilo trakk seg tidlig  

- Varamedlem Elisabeth Kallinen rykket opp som styremedlem  

- Leder Inger trakk seg tidlig våren 2019 

- Endring ble: Marie rykket opp som leder  

- Håkon konstituert som nestleder 10.04.2019  

- Dette medførte at FLIS mistet sin plass i forbundsstyret, da det er valgt egne 

varamedlemmer på forbundstinget (Håkon deltok som seksjonens representant på 

forbundsstyrets møter 15. juni og 6.-7. september 2019 for å diskutere og gi 

innspill på reorganiseringsprosessen og økonomi) 

- Camilla Sæther trakk seg sommeren 2019 

- Anne Elisabeth Carlsen (Stavanger Capoeira Klubb) steppet inn. 
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Valgkomiteen som ble valgt på seksjonsmøtet ved forbundstinget i mai 2018: 

Leder:   Kåre Jon Lund (Bergen Kendo klubb) 
Medlem:  Joakim Kosmo (Oslo Kendo klubb) 
Medlem:  Kine Skrimstad (Romerike Aikidoklubb) 
Varamedlem:  Pascal Löhr (Stavanger Jushinkan aikido) 
 

Styremøter:  
Seksjonsstyret har hatt 4 styremøter i perioden hvor administrasjonen har stilt med en representant, 

i tillegg har styret hatt flere enkeltsaks-styremøter og arbeidsmøter for å jobbe med bla. budsjett og 

andre tiltak rundt forbundsstyrets prosess med reorganiseringen. Styret deltok også med 

representanter på forbundets ledermøte i 2019. 

Styrets arbeid i perioden: 
Det har vært en ganske vanskelig og tøff periode for fleridrettsseksjonen. Styret har opplevd frafall 

fra noen komiteer, men også i styret, da sittende styremedlemmer ofte har hatt dobbelt-, trippel-

roller i sine idretter som går ut over arbeidskapasiteten. Vi har også blitt sterkt påvirket av den 

interne reorganiseringen i kampsportforbundet, som har hindret oss med styrearbeid utenom å 

ivareta fast aktivitet. Mye av arbeidet gjort innad i fleridrettsseksjonen har dermed gått til idrettenes 

egne komiteer, da seksjonsstyret ikke har hatt et ønske om å overstyre komiteers ekspertise og 

kjennskap til egen idrett. Vi har også, som alle andre, blitt truffet av Covid-19 pandemien, som 

naturligvis har preget idrettene, samt utvidet styrets periode. 

Den største utfordringen har dog vært at FLIS sine midler ble fryst februar 2019 grunnet endringer i 

organisasjonsstrukturen. Reorganiseringsprosessen har generelt fokusert på organisering av 

konkurranseidrettene, noe som dessverre ikke inkluderer alle fleridrettene. Etter midlene ble fryst 

ble det gitt “adgang” til å søke om “aktivitetstiltak som konkurranser” med mulighet for andre 

“særskilte aktivitetsrettede tiltak”. Mye av arbeidet til styret har derfor vært fokusert på særskilte 

budsjett søknader, da vi ikke har styrt over aktivitetsmidlene våre som normalt (aktivitetsmidler er en 

blanding av medlemskontingent i tillegg til statsstøtte per medlem for fleridrett). Våre budsjett-

forslag har også måtte blitt bearbeidet opptil flere ganger for å bli godkjent av forbundsstyret. 

Dessverre har seksjonstilskudd ikke blitt godkjent, noe styret anser som et stort tap for fleridretten. 

Situasjonen rundt midlene har krevd store ressurser av seksjonsstyret, både i tid og motivasjon.  

En annen utfordring for styret har vært kontakt med de ulike idrettene og noen av deres komiteer 

grunnet frafall. Planen har vært at leder i hver komite enten skulle ha verv i seksjonsstyret eller en 

klar kontaktvei inn. Når dette ikke har blitt opprettholdt har kontakten mellom komite og seksjons-

styret minket. Det er viktig å merke seg at komiteene fremdeles har organisert seg og sine aktiviteter, 

til tross for mindre kontakt med seksjonsstyret.  

Komiteer:  
Selv om seksjonsstyret har stått for egne utfordringer har komiteene arbeidet for idretten, og tar 

generelt en betraktelig større arbeidsmengde enn det seksjonsstyret gjør for generell organisering av 

egen idrett, som inkluderer (men ikke er begrenset til): 

- Arrangering av seminar/treningssamling 

- Arrangering av nasjonale og internasjonale konkurranser 

- Arrangering av dommerutvikling  

- Arrangering og organisering av barn- og ungdomstiltak  

- Ivaretar kontakt med sine internasjonale forbund  

https://kampsport.no/organisasjon/styrene/fleridrett/referater/
https://kampsport.no/forbund/vellykket-ledersamling-avholdt-2/%20.
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Per 24. september 2018 ble følgende komiteer oppnevnt av seksjonsstyret: 

Aikidokomité: 

Leder:   Elisabeth Kallinen (Sentrum Aikido) 
Medlem:  Tor AntonGaarder (Sentrum Aikido) 
Medlem:  Erik Vanem (Oslo Aikido Klubb) 
Medlem:  Ida Lagos (Oslo Aikidoklubb) 
Medlem:  Odd Ringstad (Aikikan Aikido) 
Medlem:  Bjørn Roar Bjerke (Sunyata Aikido Ås) 
Medlem:  Jaqueline von Arb (JūShinKan Aikido Stavanger) kom inn på et senere tidspunkt. 
 
Capoeirakomité: 

Leder:   Camilla Sæther (Uniao, GUC Bergen Capoeira) 
Medlem:  Sunniva Ritland Taule (CBP, Beija Flor Bergen) 
Medlem:  Anne Elisabeth Carlsen (Stavanger Capoeira Klubb)  
Medlem:  Ibanez Santana (Cordao de Ouro, Oslo) 
 
Wushukomité: 

Leder:   Stian Aase (Bergen Wushuklubb) 
Medlem:  Kim Gibson* (Oslo Wushuklubb) 
Medlem: Tom Evert Olsen (Oslo Kungfu Klubb) 
Medlem:  Bastian Bentsen (Oslo Kungfu Klubb) 
* Kim Gibson har blitt ansatt i administrasjonen som informasjons- og arrangementskonsulent fra 

01.01.2021 og vil dermed ikke lenger kunne inneha tillitsverv innen seksjonen/forbundet. 

Kendokomité: 

Leder:   Jørn Nørvåg, Kristiansand Kendo Klubb 
Sekretær:  Marie Nørvåg, Kristiansand Kendo Klubb 
Medlem:  Håkon Erikson, OSI Kendo 
Medlem:  Alice Powell, OSI Kendo 
Medlem:  Miguel Garcia Crego, Bergen Kendo Klubb 
Medlem:  Pedram Bagheri, Oslo Kendo Klubb 
 
Kalikomité: 

Leder:   Siva Vadi 
Medlem:  Kim Runar Gjelstenli 
Medlem:  Siv Fåbeng 
 
Komiteene ble innvilget selvstyre til å supplere komiteene ved behov.  

Se følgende beretninger innsendt fra komiteene:  

 

Beretning Aikido 2018-2020 
Komiteen har hatt ett møte høsten 2018, og fire møter i 2019. Vi har ellers snakket sammen enkeltvis 

og sammen på e-post, telefon og når vi har møttes på seminarer. 3 medlemmer fra aikidokomiteen 

deltok på forbundets ledermøte høsten 2019 om reorganiseringsprosessen. 
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Satsningsområder: 

Aikidokomiteen har fem satsningsområder vi fokuserer på. Disse er Ungdomssatsningen, Kuribayashi 

Sensei, Ariga Sensei samt våre to aikido-festivaler.  

Kuribayashi er et seminar med en representant fra Hombu (Aikikai hovedkvarteret) og er veldig viktig 

for miljøet, både for å befeste Norges tilknytning til Aikido herkomsten sin, både politisk og teknisk, 

samt at det har en veldig samlende effekt på tvers av forbundene, det kommer deltakere fra nesten 

hver klubb i Norge og kan nesten ansees som vårt “NM”, høydepunktet i årshjulet.  Det er mye mer 

enn et kommersielt arrangement, det er viktig å fortsatt gi støtte til dette for sin samlende funksjon i 

miljøet.  

Seminaret med Ariga Sensei kom i gang som et samarbeid mellom 3 klubber fra begge forbund. Her 

også er det stort engasjement og deltakelse fra hele landet og fra utlandet, noe som gir topp trening 

og inspirasjon for hele miljøet, og er samlende for miljøet.  

Festivalene våre er også et viktig arbeid for å styrke samarbeidet mellom våre to aikidoforbund ved å 

samle klubber under samme tak, i tillegg til å være en arena hvor man ofte slipper til yngre og nye 

instruktører. Det er i tillegg lav terskel for nye medlemmer å bli med på festivalene i forhold til 

mange andre seminarer og en god arena for å drive rekruttering. Vestlandet Aikidofestival holdes 

årlig og vandrer mellom Bergen, Haugesund og Stavanger, mens Oslo-festivalen arrangeres 

annethvert år med instruktører fra alle klubbene i Oslo-området. 

Barn og ungdom:  

Et annet viktig fokus har vært barn og ungdom. Det er flere klubber som driver barnetrening, og 

Jacqueline von Arb jobber fortsatt som mentor for ungdommen og ungdomssatsningen har virkelig 

begynt å vise frukter av arbeidet. Det er nå en komite bestående av 5 regioner som hvert år 

arrangerer en ambulerende nasjonal ungdomsleir. I tillegg til at det arrangeres 2 regionale 

juniorfestivaler årlig på Vestlandet. Flere klubber har aktive barnetreninger, og vi ser at barne- og 

ungdomsmiljøet skaper treningsglede og fellesskap.  

Det ble skapt et nettverk i ungdomsgenerasjonen: Aikido Ungdom Norge (AUN) av ungdom for 

ungdom, med en komite bestående av representanter (ungdommer) fra de 5 regionene. Målet er å gi 

dem ansvar og erfaring i å organisere både arrangement, reise og søke om midler. Dette kommer i 

tillegg til det sosiale i å jobbe sammen og se frem til arrangement der en treffes igjen (sommerleir, 

leir med Hombu dojo-instruktør om høsten, nasjonal ungdomsleir om vinteren). Når denne 

generasjonen vokser opp vil de ha erfaring, nettverk og være allerede aktive og bidragsytere i miljøet 

og i sine respektive klubber.  

Så langt er vi kommet:  

● Opprettelse av en AUN gruppe med 5 ungdommer som representerer de 5 ulike regionene, plus 

mentor fra aikidokomiteen. En av ungdommene sitter også i NKFs ungdomsgruppe. 

● Opprettelse av Facebook-gruppe for «Aikido Ungdom i Norge» (AUN), der er det kun tillatt 

ungdom fra 14 tom 25 år. Det er mulig for andre å lese og følge med det som skjer i gruppen. 

Medlemskapet har på kort tid økt til 115 medlemmer i FB-gruppen. 

● AUN har opprettet en instagram konto: aun-ung 

● Nasjonal Ungdomsleir 2019 i Oslo og Nasjonal Ungdomsleir 2020 i Trondheim ble avholdt. Dato 

blir lagt til helgen mellom 2 vinterferieuker, der noen kan ha en utvidet helg i slutten av ferien 

sin, og andre får en utvidet helg i begynnelsen av ferien sin. 

https://www.facebook.com/groups/AikidoYouthNorway/
https://www.facebook.com/groups/AikidoYouthNorway/
https://www.instagram.com/aun_ung/
https://www.instagram.com/aun_ung/
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● 3 Ungdommer fra Stavanger har vært på lederkurs for ungdom i NKF (vinter 2020), del 2 ble 

koronaavlyst. 1 ungdom fra Stavanger er med i NKF ungdomsgruppen.   

● Det er nå også kontakt med Sveriges ungdomsgruppe, med hensikt å besøke hverandres leirer. 1 

ungdom fra Stockholm deltok i nasjonal ungdomsleir 2020. 

● Det er meningen at den nasjonale ungdomsleiren skal flytte fra sted til sted hvert år – neste i 

2021 holdes i Hamar/Hadeland området, planleggingen er i full gang.  

Utvikling av juniormiljøet (9-13 år)  

På Vestlandet er nå «Junior Aikido Festival» godt etablert som et samarbeid mellom klubbene i 

Stavanger, Sandnes, Haugesund og Bergen. Høsten i Stavanger med besøk fra Haugesund/Bergen, og 

Våren i Haugesund med besøk fra Stavanger/Bergen, med trening, sosialt, gradering og overnatting i 

dojo eller gymsal.  

Aktivitet/Arrangement:  

I tidsrommet fra Tinget 2018 frem til oktober 2020 har Aikido hatt sju større arrangement som vi har 

støttet. Som nevnt under satsningsområder er det to festivaler - Oslo aikidofestival og Vestlandet 

aikidofestival, samt Kuribayashi sensei fra Hombu dojo og Ariga sensei fra Japan. I tillegg er 

ungdomssatsningen også under vingene til FLIS og komitéen hvor det arrangeres ungdomsleir.  

Arrangementer med støtte fra FLIS: 

- Sept. 2018: Internasjonalt seminar med Hombu dojo instruktør Kuribayashi Sensei   

- Mars 2019: Vestlandet Aikido Festival i Stavanger 

- Juni 2019: Internasjonalt seminar med Ariga Sensei 

- Sept. 2019: Internasjonalt seminar med Hombu dojo instruktør Kuribayashi Sensei  

- April 2020: Vestlandet Aikido Festival  i Bergen (avlyst/utsatt) 

- April 2020: Oslo Aikido Festival (avlyst/utsatt) 

- Sept. 2020: Internasjonalt seminar med Hombu dojo instruktør Kuribayashi Sensei  (avlyst/utsatt) 

- Febr. 2019: den 2. nasjonale ungdomsleir 2019 - Oslo – av ungdom, for ungdom 17 ungdommer 

fra hele landet deltok 68/32 gutter/jenter – organisert av AUN (Aikido Ungdom Norge).  

- Febr. 2020: den 3. nasjonale ungdomsleir 2020 – Trondheim – av ungdom, for ungdom 19 

ungdommer fra hele landet deltok 53/47% gutter/jenter – organisert av AUN (Aikido Ungdom 

Norge)  

Andre større arrangement (med klubb aktivitetsstøtte):  

- Des. 2018: Junior Aikido Festival i Stavanger 

- Junior Aikido Festival i Haugesund (ikke P3, men fikk bydelsstøtte i kommunen) 

- Nov. 2019: Junior Aikido Festival i Stavanger  

- April 2020: Junior Aikido Festival i Haugesund  (avlyst) 

- Des. 2020: Junior Aikido Festival i Stavanger – planlagt avholdt 5-6 des.  

Annen aktivitet:  

Aikido-miljøet er svært aktivt, og vi har mange seminarer. Hvert år er det i gjennomsnitt hele 40 

seminarer på tvers av forbundene, og alle seminarer er åpent for alle. I tillegg til dette kjører 

https://www.facebook.com/events/125630001485469/
https://www.facebook.com/events/125630001485469/
https://www.facebook.com/events/127526297905766/
https://www.facebook.com/events/127526297905766/
https://www.facebook.com/events/127526297905766/
https://www.facebook.com/events/127526297905766/
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klubbene ofte interne seminarer. Disse er også åpne for alle, men det er ikke så mye kultur for at 

man reiser på tvers av klubber under disse.  

Begge våre forbund har årlige begivenheter:  

NAF: 

● NAF har fire graderingsleirer hvert år med Bjørn Eirik Olsen Shihan (7. dan, Aikikai) i spissen for 

graderingskomiteen: Disse er Nyttårsleir, Vinterleir, Høstleir, samt vår årlige sommerleir på 

Brandbu.  

● Vestlandet Junior Aikido Festival - trening, gradering og kose-helg (9-13 år) 

● I tillegg arrangeres det i regi av NAF klubber flere seminarer med sensei’er som kommer tilbake 

årlig, bl.a med Jan Nevelius, Sverige, Marc Bachraty, Frankrike - Roberto Martucci, Italia m.fl. I 

tillegg til NC arrangementet med Kuribayashi Shihan, Japan/Hombu.  

 

Aikikan:  

● Odd Ringstad avholder 4 våpenseminarer hvert år.  

● Sunyata Sommerleir med Mouliko Halen (7. dan), Jorma Lyly (6. dan) og Anthony Pinchbeck 

(5.dan) 

● Superuka 2019 med Mouliko Halen (7. dan) 

● I tillegg arrangeres det i regi av Aikikan klubber flere seminarer med sensei’er som kommer 

tilbake årlig, bl.a med Hiroaki Kobayashi sensei, Philipe Orban, Tyskland, Jorma Lyly, Sverige m.fl.  

 

2020 - Covid 19  

År 2020 har for oss som for alle vært preget av Covid-19. Det er sårbart for oss som er et lite miljø og 

som trener med kontakt. Klubbene har vært flinke til å holde treninger så langt det går etter 

retningslinjer, men vi preges av situasjonen. Miljøet rakk å holde følgende seminarer:  

- Nyttårsleir Bjørn Eirik Olsen Shihan (7. dan Aikikai) 

- Nasjonal Ungdomsleir 2020 (14-25 år) 

- Hiroaki Kobayashi Sensei (7. dan, Aikikai) 

- Marc Bachraty (6. dan, Aikikai) 

 

I tillegg var det et par små-seminarer som gikk av stabelen før lockdown ble satt inn. Etter 12. mars 

har bl.a. Bergen Aikido gjennomført to seminarer med fokus på våpen og individuelle øvelser, og 

Sunyata Heggedal har hatt tre begivenheter. Det er en lang rekke seminarer som har blitt avlyst. 

Det er ikke noe tvil om at koronaen skaper en utfordring i miljøet vårt sammen med reorganiseringen 

som enda ikke er avgjort, men alle klubber har vært flinke til å prøve løse situasjonen så godt man 

kan. Mange har blitt med i vår interne dugnad om å holde miljøet sammen gjennom å tilby online-

treninger. NAF opprettet en online dojo, hvor flere klubber deltok, og flere klubber har holdt 

våpentrening gjennom sommeren - med god avstand og hygienetiltak. Mens det var lockdown i 

mars/april var det i løpet av en uke tilbud om trening hver eneste dag, og tilbudet var godt besøkt. I 

tillegg til våre egne var det også dojoer i hele verden som gjorde det samme, og alt var åpent og 

tilgjengelig for alle.  
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Rekruttering: nyetableringer eller i ferd med å danne klubb: 

Miljøet vårt er under stadig utvikling. Selv om vi er små er miljøet svært aktivt, og det går fremover 

med utviklingen. Det dannes nye klubber, og det er flere som venter på at det skal startes klubb der 

de bor.  

- Kristiansand Aikido ble, etter over 6 år som FB-interessegruppe, etablert i 2018, foreløpig organisert 

som en avdeling i Stavanger, men som egen klubb i NAF.  

- Grimstad Studentidrettlag, avdeling budo (inkl. aikido) er under utvikling, mentoreres av Stavanger. 

-  Alta Ki Aikido har etablert seg og blitt medlem i NAF sommer 2020, det arbeides med å få dem inn i 

NKF så snart de kommer ordentlig i gang. Det begynte også som en FB interessegruppe.  

-  Ålesund er i samtaler med NAF om å danne aikidoklubb. 

Klubber på vent:  

Gjennom Facebook grupper sanker interesserte i påvente av at en ildsjel ønsker å sette i gang en 

klubb (medlemstall er medlemmene i FB-gruppe): 

Aikido i Sandefjord  12 medlemmer. Finnes instruktør, har hatt noen møter om å finne lokaler. 

Aikido i Hammerfest 20 medlemmer: Forsøkte starte opp des 2016 – feb 2017, men ble lagt ned 

igjen. 

Aikido i Porsgrunn/Skien 35 medlemmer: Har en villig instruktør, har noen matter, venter ennå på 

noen som vil organisere klubben/ finne treningslokaler. 

Aikido i Lillehammer 13 medlemmer: ikke noe særlig aktivitet 

Aikido i Notodden / Kongsberg  8 medlemmer: ikke noe særlig aktivitet 

Aikido i Kirkenes 3 medlemmer: ikke noe særlig aktivitet 

Internasjonal representasjon: 

Internasjonal Aikido Federation congress (Hvert 4. år) – skulle finne sted i okt. 2020 (utsatt til 2021).  

NAF representeres av opptil 3 representanter, og forhåpentligvis en observatør for NKF som sist.   

Utfordringer: 

Målet til aikidokomitéen har vært å jobbe for å finne muligheter til å rekruttere medlemmer til alle 

klubbene, gjøre aikido enda bedre kjent og jobbe for å vise hva aikido er - på tvers av våre to 

forbund. Vi hadde ønske om å lage promovideo, og en felles landingsside for Aikikan og NAF, 

samtidig som vi også hadde et ønske om kampsportens dag eller noe lignende.  

Komitéen har vært med i prosessen rundt reorganiseringen, hvor aikido sammen med de andre 

idrettene i fleridrettsseksjonen mistet tilgangen til penger. Denne prosessen har preget mye av vårt 

arbeid og våre planer. Komiteen har brukt mye tid på å jobbe frem søknader og re-søknader for å få 

frigjort frosne midler. Det har også vært brukt tid på å formidle nyheter og info fra NKF til klubbene. 

Det har vært mye som har vært forvirrende, og vi har stått i frontlinjen for å prøve forklare så godt 

som mulig hva det er som skjer og hvorfor, i den prosess der vi selv har slitt med å forstå, i møte med 

mye frustrasjon fra klubbene.  

https://www.facebook.com/groups/755858498181121
https://www.facebook.com/groups/755858498181121
https://www.facebook.com/groups/SandefjordAikido
https://www.facebook.com/groups/HammerfestAikido/
https://www.facebook.com/groups/379410868907059/
https://www.facebook.com/groups/10358265587/
https://www.facebook.com/groups/NotoddenAikido/
https://www.facebook.com/groups/KirkenesAikido/
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Komitéen har sett på hva som skal til for at alle klubber skal se verdien i å bli medlem av NKF, og har 

hatt som mål å inkludere flest mulig klubber. Dette arbeidet har imidlertid vært svært krevende de to 

siste årene grunnet usikkerhet rundt reorganisering og usikkerhet rundt økonomi. Reorganiseringen 

og spesielt tilbakeholdelse av midler som er ment å gå tilbake til klubbene via seksjonsstøtte, har 

vært en stor utfordring for komitéen. Som en mindre idrettsgren er aikido spesielt sårbar for 

usikkerhet rundt arrangementer og organisering. Det er viktig at man opplever støtte i forbundet 

man er medlem av, og at man kan utvikle idretten sin gjennom medlemskapet. Komitéen og aikido 

miljøet for øvrig har opplevd denne prosessen som tung og demotiverende. 

Oppsummering:  

Arbeidet som blir gjort i samarbeid med NKF er viktig, og vi er avhengig av god støtte og godt 

samarbeid for å kunne utvikle oss. Vi har hatt klare mål, og vært en engasjert gjeng, men møtt mange 

vegger. Vi håper derfor at det skapes plass for konkurransefrie idretter i forbundet og vi håper vi vil 

få påvirkningskraft under en eventuell ny organisering - det er vi som har best kunnskap til hva vårt 

miljø trenger for å utvikle seg. 

 

Beretning Kendo 2018-2020 

Antall gjennomførte komité/utvalgsmøter så langt: 8 

Utenom formelle møter er det blitt avholdt ulike arbeids- og dialogmøter mellom komiteens 

medlemmer der relevant.  

Komiteens leder og sekretær er i relativt jevn kontakt med det internasjonale forbundet og 

europeiske forbundet.  

Utvalgte saker fra komiteen/utvalget; 

Landslaget 
Komiteen har satset mye på landslaget og har hatt regelmessige treningssamlinger og forbedret 

rangeringssystemet. Til tross for at landslagstrener bor i Skottland har samarbeidet fungert svært 

bra. Det blir brukt mye video på trening og konkurranser og treneren bruker usedvanlig mye tid på 

analyse og tilbakemeldinger på dette når han ikke er i Norge. 

Den økte profesjonaliteten til landslaget har fungert motiverende og vi har mye interesse for 

deltagelse på landslaget og brutto landslaget. 

Det trenes mer og hardere over hele landet som følge av dette. 

Landslaget har i tillegg til nasjonale og internasjonale aktiviteter nevnt senere i beretningen holdt 

egne seminarer som har vært lukket med fast intervall. I tillegg har landslagets medlemmer reist 

internasjonalt på seminar og konkurranser.  

Konkurranse deltagelser: 

- 31. August - 2. September 2018 - Verdensmesterskap i Incheon, Sør-Korea. Norge deltok i 

følgende klasser; dame individuelt, damelag, herre individuelt og herrelag. 

- 23. - 26. Mai 2019 - Europamesterskapet i Belgrade, Serbia. Norge deltok i følgende klasser; 

dame individuelt, damelag, herre individuelt og herrelag.  

- 16. - 19. April 2020 - Europamesterksapet, Kristiansand, Norge KANSELLERT  
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EM i Norge 
EM i Norge 2020 i skulle gå av stabelen i Kristiansand i april 2020. 

Dette har vært det største prosjektet kendo-Norge noen gang har tatt på seg, og det ville vært første 

gang EM kom til Norge. Dette arrangementet var en av kampsakene til sittende leder, og det har 

vært ubeskrivelig leit og tungt at arbeidet som har pågått siden 2016 rant bort i sanden.  

Dette er noe komiteene og egne arbeidsgrupper har brukt betydelig med tid og ressurser på i hele 

2019, og start av 2020 frem til dette ble avlyst i mars 2020.  

Opprydding av det avlyste EM har også vært en krevende prosess og noe vi ikke var forberedt på. Vi 

har fremdeles en tvist med hovedhotellet, Scandic Bystranda, som til tross for at de var coronastengt 

krever betaling. 

Takket være støtte fra stat og kommune har vi klart å betale tilbake alle utøvere og sponsorer fullt!  

Anti Doping 
Rutiner for antidoping er etablert og ansvarlig person har fulgt opp regelmessig i perioden. 

International representasjon 2018 til 2020 
Komiteen har vært representert på følgende årsmøter i perioden: 

GA EKC 2018, årsmøte til det Europeiske Kendo Forbundet under VM i Korea  

GA FIK 2018, årsmøte til det Internationale Kendo Forbundet under VM i Korea 

GA EKC 2019, årsmøte til det Europeiske Kendo Forbundet under EM i Serbia 

GA EKC 2020, årsmøte til det Europeiske Kendo Forbundet, dette ble holdt online i oktober. 

Konkurranser og seminarer 
Konkurranser og seminarer hvor kendo komiteen har fungert som teknisk arrangør/NCs:  

2018 (fra etter sommeren, per sittende komites periode):  

- Norway Summer Games, Kristiansand 8. - 12. August. Internasjonalt seminar og åpen 

konkurranse.  

- Høstseminar og konkurranse, Kristiansand 16. - 18. November. Åpen nasjonal leir med 

landslagstrener og lagkonkurranse. 

- Vinter konkurranse, Oslo 1. Desember. Mudan konkurranse.  

 

2019: 

- Norgesmesterskap, Bergen 10. - 12. Mars. To gjestedommere med 6. Dan fra Skottland. 

Konkurrert i følgende klasser; mudan, junior, dame, åpen og 3-manns lag + gradering opp til 

3. Dan.  

- Oslo Open, 4. - 5 mai. Internasjonal konkurranse med følgende klasser: mudan, dame, åpen 

og 3-manns lag + opptil 5. Dan gradering. 

- Vårmesterskap, Oslo 1. Juni. Ment som konkurranse for nybegynnere ble det omgjort til 

seminar grunnet få mudan-utøvere.  

- Delegasjon fra Japan, Oslo 11. - 13. Juni. Høyt level trener delegasjon fra Japan.  

- Sommerleir, Kristiansand 7. - 11. August. Internasjonalt treningsseminar og åpen-klasse 

konkurranse.  
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- Bergen seminar med Pomero-sensei. 3. - 6. Oktober. Internasjonalt treningsseminar med høy 

level delegasjon fra Italia.  

- EKF Keiko, Kristiansand 12. Oktober. Nasjonal samling med besøk fra EKF styret i 

sammenheng med EM gymsal befaring. 

- Høstseminar og konkurranse, Kristiansand 15. - 17. November. Åpen nasjonal leir med 

landslagstrener og åpen konkurranse.  

- Nasjonalt dommerseminar + Vinter mudan konkurranse, Oslo 2.-3. November.   

 

2020:  

- Alle aktiviteter under komiteen har blitt kansellert i 2020 grunnet covid-19 

- Oslo Open, juni. Planlagt internasjonal konkurranse med følgende klasser kyu, dame, åpen 

klasse og en seminardag + opp til 5. Dan gradering 

- Bergen seminar med Pomero-sensei. Planlagt til 3. - 4. Oktober. Internasjonalt 

treningsseminar med høy level delegasjon fra Italia.  

- Norgesmesterskapet, Oslo 7. - 8. November. Planlagt junior, mudan, dame, åpen, 3-manns 

lag og gradering opp til 3. Dan.  

- Høstseminar og konkurranse, Kristiansand 11. - 13. Desember. Åpen nasjonal leir med 

landslagstrener og åpen konkurranse. (Merk, foreløbig endret til lukket landslagssamling).  

- Dommerseminar og vinterkonkurranse, Oslo. Står generelt fast på planen, men grunnet 

situasjonen i år ble den aldri detaljplanlagt.   

 

Det har i tillegg blitt holdt andre aktiviteter i kendo-miljøet som komiteen ikke har vært teknisk 

arrangør for/ikke NC-arrangementer. Disse er ikke listet opp. 

Mangel av seksjontilskudd har dog begrenset aktiviteter i miljøet, spesielt med tanke på ulike 

rekrutteringstiltak. 

Nybegynnerkurs har blitt holdt ved de fleste klubber i start av hvert semester.  

Rekruttering 
I tillegg til klassiske former for rekruttering, som oppvisninger og plakater, bruker nå alle klubbene 

sosiale medier til å nå ut til nye medlemmer. Dette ser ut til å fungere veldig bra. 

Vi har etterlyst muligheten til å hente ut medlemstall fra systemene til NKF. Uten dette har det vært 

vanskelig for oss å måle effekten av rekrutteringstiltak. 

Corona 
Som alle andre ble Kendomiljøet betydelig berørt av Corona. 

Dette har jo dessverre medført at alle større aktiviteter har blitt avlyst (lukkede landslagssamlinger 

får unntak som toppidrett).  

Fra tidlig mars ble de fleste klubbene stengt og vårsemesteret hadde lite aktivitet. 

Etter en stund begynte dog flere klubber med online trening og utetrening. 

Vi opplever at alle klubber har satt seg godt inn i gjeldene regler og tar godt ansvar på trening. 

Spesielt i høst har vi sett mye bra her, trening har startet opp og alle forandrer format på treningen 

tilpasset gjeldende regler for trening. 
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Det er god kommunikasjon i klubbene, via sosiale media, på hvordan trening skal foregå. 

Jørn Nørvåg 
På vegne av kendokomiteen 
 

Beretning Capoeira 2018-2020 

Capoeira-komiteen møtte på organisasjons problemer tidlig i sin etablering, med frafall av 

komitemedlemmer og stopp i planer til en planlagt workshop/rekruttering av capoeira klubber.  

Det er generelt få organiserte capoeira klubber, noe som også leder til få kandidater til komiteen. 

Klubber kan ofte være små grupper som trener sammen, derfor er terskelen stor for å organisere en 

klubb og ikke minst for å melde klubben inn i Kampsportforbundet. 

Det har vært et ønske om en "kokebok" for klubbarbeid, da materialet og de kursene som idretts-

Norge allerede har, og som er helt utmerket for oss som er vokst opp med klubber, styrer, dugnader 

og årsmøter, er allerede en altfor stor terskel i capoeira miljøet. 

Corona har ledet til chattegrupper mellom en del capoeira klubber, og i den stengte perioden 

organiserte noen klubber trening på internett. Dette hadde flere gode effekter, hvor den viktigste 

kanskje var at medlemmene internt i capoeira klubben fikk en følelse av å være sammen, se 

hverandre, delta med musikk og kunnskap om capoeira på direkten på zoom/teams/skype, i tillegg til 

å gjøre treningsprogrammet som var tilpasset til at den enkelte var alene i sin stue. 

Stavanger Capoeira Klubb har også nylig deltatt i en stor internasjonal workshop - på nett med rundt 

40 deltakere fra 10 land. Men generelt har det selvsagt vært betraktelig mindre aktivitet i klubbene 

dette året, med svært reduserte inntekter på grunn av de fleste nye medlemmene har falt ut og 

ingen nye har kommet til. 
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Avd.regnskap 2018 
 

 

Regnskap fleridrett 2018     

     

  Noter Regnskap 2018 

      

      

INNTEKTER     

      

Tilskudd 63 -188 920 

      

Andre inntekter 64 -169 934 

      

SUM DRIFTSINNTEKTER   -358 854 

      

KOSTNADER     

      

Lønnskostnader 65 1 810 

      

Andre kostnader 66 56 465 

      

Reisekostnader 67 105 981 

      

Kontingenter/gaver 68 27 229 

      

Tilskudd 69 156 089 

      

Forsikring m.m.   632 

      

SUM DRIFTSKOSTNADER   348 206 

      

      

RESULTAT   -10 648 

   

   

Disponeringer:  Fri EK 

Inngående balanse fra 2017  -5 069 

Resultat 2018 overskudd  -10 648 

Fra utviklingsfond   -30 456 

Overføres IKT fond  18 469 

Ny egenkapital   -27 704 
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Notenes tallrekke fremkommer som fortsettelse fra totalregnskapet med balanse og øvrige 

avd./seksjoner som behandles på forbundstinget. 

Noter til fleridrett 2018   

      

NOTE Tekst 2018 

      

63 Rammetilskudd NIF -188 920 

    -188 920 

      

64 Medlemsinntekter (seksjonsavgifter samt andel forbundsavgift) -161 770 

  Momskompensasjon -8 164 

    -169 934 

      

65 Honorar inklusive feriepenger og arbeidsgiveravgift 1 810 

      

66 Leie lokaler (inkl. lagerleie utstyr) 30 142 

  Frakt/toll ved stevner 9 251 

  Lønn selvstendig næringsdrivende 3 500 

  Andre fremmedtjenester (stevnelege o.a.) 13 572 

   56 465 

      

67 Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter  105 981 

      

68 Kontingent/gaver (kostnadsført restlager premier/medaljer) 27 229 

      

69 Tilskudd til klubber 156 089 
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Avd.regnskap 2019 
 

 

Regnskap fleridrett 2019     

      

  Noter 2019 

      

      

INNTEKTER     

      

Tilskudd 61 -195 316 

      

Andre inntekter 62 -180 598 

      

SUM DRIFTSINNTEKTER   -375 914 

      

KOSTNADER     

      

Lønnskostnader 63 0 

      

Andre kostnader 64 35 770 

      

Reisekostnader 65 22 197 

      

Kontingenter/gaver 66 0 

      

Tilskudd 67 61 835 

      

Forsikring m.m.   2 927 

      

SUM DRIFTSKOSTNADER   122 728 

      

      

RESULTAT   -253 186 

   

   

Disponeringer:   

Inngående balanse fra 2018  -27 704 

Resultat 2019 overskudd  -253 186 

Overføres fri egenkapital NKF  280 890 

Ny egenkapital   0 
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Notenes tallrekke fremkommer som fortsettelse fra totalregnskapet med balanse og øvrige 

avd./seksjoner som behandles på forbundstinget. 

Noter til regnskapet for fleridrett for 2019   

      

NOTE Tekst 2019 

      

61 Rammetilskudd NIF -195 316 

    -195 316 

      

62 Medlemsinntekter (seksjonsavgifter samt andel forbundsavgift) -171 429 

  Momskompensasjon -9 169 

    -180 598 

      

63 Honorar inklusive feriepenger og arbeidsgiveravgift 0 

      

64 Leie lokaler (lagerleie utstyr) 20 440 

  Frakt/toll (ved NM/stevner) 4 377 

  Lønn selvstendig næringsdrivende 0 

  Andre fremmedtjenester  0 

  Idrettsutstyr (treningsjakker til lag) 10 953 

   35 770 

      

65 Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter  22 197 

      

66 Kontingent/gaver 0 

      

67 Tilskudd til klubber 61 835 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


