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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.
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Jujutsu 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:
Bjørn Gran foreslås som dirigent.
Protokollfører:
Mari Pettersen foreslås som protokollfører.

Styrets innstilling:
Forslag til dirigent og protokollfører godkjennes.

1.3 Valg av to representanter til å underskrive protokollen
Protokollundertegnere:
Marius Eide (Ålesund JJK) og Mary Nystrøm (Stavanger JJK) 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.
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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 bjorngran@outlook.com med kopi til
post@kampsport.no og protokollfører mari@kampsport.no .
Dirigenten er ansvarlig for å telle opp stemmene sammen med protokollfører.

Styrets innstilling:
Forslag til forretningsorden godkjennes.
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SAK 2 Behandle beretning
Beretning framgår på side 6-13.

Styrets innstilling:
Beretningen godkjennes.

SAK 3 Behandle seksjonens
regnskap
Seksjonens regnskap framgår på side 14-17

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
Styret har i perioden bestått av:
•
•
•
•
•
•
•

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
1. vara
2. vara

Rolf Magne Larsen Stavanger JJK
Leif Gunnar Økland Haugesund JJK
Alf Kristian Eilertsen Arendal JJK
Anne Søvik Sentrum JJK
Anett Henriksen Haugesund JJK
Lillian Maurstad Oslo JJK
Christoffer Forsberg Sentrum Kampsport Klubb

På grunn av Covid-19 og utvidelse av tingperioden var det 2 styrerepresentanter som
reserverte seg for videre verv. Disse var Anne Søvik og Alf Kristian Eilertsen. Dette betyr at
de 2 vara ble tatt opp som styremedlemmer.
Styremøter
Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden, i tillegg har kommunikasjon foregått på
telefon, e-post og Teams. Varamedlemmene har blitt innkalt til Ledersamlingene og ellers
ved forfall til styremøtene. Møtereferatene har blitt lagt tilgjengelig på NKF sine nettsider
etter de har blitt godkjent via e-post/ Teams. Arbeids Utvalget har hatt Teams-møter og
kontakt via telefon, i lag med administrasjonen for å forberede styremøtene.
Styret har hatt en del forfall til møtene, men har alltid vært beslutningsdyktig, har arbeidet
godt sammen og har hatt et godt samarbeid med forbundsstyret og administrasjonen i NKF,
selv om det har vært litt uenighet innimellom.
Styret startet sitt første møte med en intern prosess med forventningsavklaring i.f.t
rolleforståelse, verdigrunnlag m.m. I tillegg ble organisasjonsnormer belyst ved elementene
som direkte berører seksjonsstyret, og det ble demonstrert nye og eksisterende verktøy i MS
Teams.
Komiteer
Seksjonen har i perioden hatt tre komiteer samt ett utvalg:
Dommerkomité
Leder Kjartan Richard Gifford – Kristiansand JJK
Medlem Margaret Knutson Aase – Kristiansand JJK
Medlem Ellen Stuvik – Haugesund JJK
Vara Hans Petter Skolsegg – Romerike JJK
Stevnekomité
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Leder; Karine Tofsland – Tønsberg JJK
Medlem; Unni Stangnes – Trondheim JJK
Medlem; Leif Gunnar Økland – Haugesund JJK
Teknisk komité
Leder; Alf Kristian Eilertsen – Arendal JJK
Medlem; Elizabeth Diaz – Karmøy Budokan Klubb
Medlem; Ole Johan Karlsen – Stavanger JJK
Medlem: Knut Oddvar Nerheim – Oslo Krav Maga Klubb/ Ski Karateklubb
Konkurranseutvalg
Medlem Margaret Knutson Aase – Kristiansand JJK
Medlem Christoffer Meisingset Forsberg – Sentrum Kampsportklubb Sarpsborg
Målsetninger
Styret har arbeidet etter NKF sin langtidsplan.
Seksjonens hovedfokus har vært å øke antall medlemsklubber samt medlemstallet, forsøke å øke
konkurranseaktiviteten og å stimulere til aktivitet, også konkurransefri-, både ute i klubbene og på
tvers mellom klubbene/ stilartene.
Seksjonen har og hatt fokus på å få frem talenter innenfor sporten, dette og for å drive rekruttering.
Kompetanseheving har vært en annen aktivitet seksjonen har hatt som målsetning. Dette kommer
fram i seksjonsstyrets strategiplan som er utarbeidet for perioden 2018-2024.

Medlemsmasse
Offisielle medlemstall via NIFs idrettsregistrering pr. 31.12.19 foreligger ikke når dette skrives, men
utifra betalte medlemskontingenter har seksjonen en medlemsmasse på 2.446 medlemmer. Dette er
en nedgang på ca. 500 i tingperioden.

Tiltak/aktiviteter
Rapport fra dommerkomiteen
Dommerkomiteen har bestått av Kjartan R. Gifford, Ellen Stuvik og Margaret Knutson Aase og Hans
Petter Skolsegg (vara). Vårt mål er å utdanne dommere i Fight/Duo/Ne-Waza og samtidig holde en
høy nok kvalitet til å jobbe med dette på turneringer i inn- og utland. Vi har hatt
dommerrepresentanter til;
•
•
•
•
•

Paris Open 2018
German Open 2018
VM for seniorer i Malmø 2018
NM 2018
Paris Open 2019
Ellers ingen annen aktivitet i 2019 eller 2020
Det har stort sett vært Kjartan, Ellen og Hans Petter som har hatt kommunikasjon. Vi har hatt noen
diskusjoner og møter hvor blant andre Christoffer Forsberg, Raik Tietze og Unni Stangnes har deltatt.
Tidlig i januar ble det innkalt til møte på Skullerud hvor vi diskuterte;
•
•

Øke aktivitet for dommere og invitere til dommerkurs for nye og eksisterende dommere
Regelgjennomgang og oppdatering av regler
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•
•
•

Forenkle noe av dette slik at det ikke er «skummelt» å delta
Lage noen enkle videoer av situasjoner under kamp for både dommere og utøvere
Være synlige på sosiale medier hvor vi danner en felles gruppe for alle som driver med
kampsport. Her legges ut invitasjoner til kurs/regelgjennomgang for dommere, coacher,
utøvere og foreldre og til aktuelle turneringer i inn- og utland Dette i samarbeid med
kampsportforbundet slik at vi følger deres retningslinjer for sosiale medier

NM 2019 ble avlyst og det mener vi i dommerkomiteen er fordi det ble flyttet fra den normale tiden
fra oktober til juni. Vi har stor forståelse for at det var et ønske om å profilere seg under NM veka,
men det var dårlig planlegging for å forberede seg til dette. Det ble diskutert dagen etter NM 2018
om at dette var et ønske, men det var tydelighet blant flere dommere at dette kom til å bli vanskelig
da allerede flere dommer ikke hadde mulighet til å delta. For det andre kom invitasjonen ut til
klubber og utøvere meget sent. Hvis man fremdeles ønsker et NM midt på sommeren, må en ev.
offisiell invitasjon ut minst et år i forveien. Slik vi ofte gjorde etter et NM – da var det allerede klart
hvor og når neste års NM skulle være.
Haugesund Open ble IGJEN avlyst til stor skuffelse for alle.
DK sitt mål for 2020 var dommerkurs i fight og Duo i august. Dette er også åpent for alle andre som
ikke ønsker eller har mulighet til å lisensiere seg som dommer. Parallelt ønsket vi et treningsseminar
slik at utøvere og dommere fikk øve seg på regelverket. En praktisk test ville vært under en turnering
i Kristiansand 19.09.20 som mest sannsynlig blir avlyst pga. Covid-19
For Dommerkomiteen
Kjartan R. Gifford
Rapport fra Teknisk komité
Det har ikke vært utført noen graderinger i regi av Teknisk Komité i denne perioden. Det har heller
ikke vært forespurt om noen graderinger, og komiteen har ikke funnet grunnlag for å igangsette
noen graderingsprosess.
Andre oppdrag:
Leder av Teknisk Komité (Alf Kristian Eilertsen) var til stede som observatør under NM i Jujutsu i
Sarpsborg, 3. november 2018. Alf var også til stede på seksjonens februarsamlinger i 2019 og 2020.
TK har hverken fått tildelt eller igangsatt andre oppgaver.
Det har ikke vært noen nevneverdig aktivitet i TK i løpet av tingperioden 2018-2020, bare telefonisk
kontakt og tilfeldige samtaler.
Vennlig hilsen
Alf Kristian Eilertsen
Leder av Teknisk Komité, Jujutsu
Rapport fra Konkurranseutvalget
Konkurranseutvalget har bestått av Christoffer Forsberg og Margaret Knutson Aase.
I 2018 hadde konkurranseutvalget ønske om å besøke flere klubber som er interessert i å få et
innblikk i hva konkurranse i Ju Jutsu innebærer. Vi har representert Ju Jutsu seksjonen sitt utvalg,
som bygger oppunder de allerede eksisterende konkurranseformene innenfor Sport Ju Jutsu,
herunder kampgrenene Fighting, Duo og Ne Waza. Det ble videreført gratis kurstilbud til alle klubber
tilknyttet NKF, fra forrige tingperiode.
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Klubb-besøkene dannet grunnlag for å gjøre konkurranseformene mer opplyst for klubbene,
Det ble i denne tingperioden avholdt både talentsamlinger, inspirasjonssamlinger og
konkurransekurs for klubber fra hele landet.
Utøvere fra talentlaget deltok i internasjonale stevner; Danish Open, German Open, Senior VM
(2018) Junior VM/EM (2019) Dutch Open, Europa Cup for å nevne noen. Dette bidro til gode
erfaringer, en hel del pallplasseringer og gode resultater.
Under Norgesmesterskapet 2018 tok utøvere fra talentlaget med seg flere av norgesmestertitlene og
andre pallplasseringer.
Det skal nevnes at Norgesmesterskapet i 2019 bestod av bekymringsverdig lav interesse hvorpå det
ikke ble gjennomført noe NM for Ju Jutsu seksjonen.
I januar 2020 ble det ble det tatt en vurdering hvor man ikke så noe levedyktig konkurransemiljø på
landsbasis, da det kun var tre utøvere som ønsket å satse, noe som gjorde det vanskelig å forsvare
budsjettet videre.
Det er videre lagt plan for et forenklet konkurransereglement, som kan bidra til å forene alle Ju Jutsu
klubbene, ikke bare de klubbene som ønsker å satse kun på konkurranse.
For konkurranseutvalget
Christoffer Forsberg.

Rapport fra Stevnekomité
Stevnekomiteen har bestått av:
Leder; Karine Tofsland – Tønsberg JJK
Medlem; Unni Stangnes – Trondheim JJK
Medlem; Leif Gunnar Økland – Haugesund JJK
Det har ikke vært noen særlig aktivitet i stevnekomiteen, da det ikke har vært stevner å holde
aktivitet rundt.
Stevnekomiteen har deltatt på NM i 2018, det ble ikke utdelt noen kongepokal da det tekniske nivået
var for lavt.
Ellers har det vært et par stevner som har blitt avlyst, stevne deltagelsen generelt har vært lav.
Hilsen
For Komiteen
Karine Tofsland

Februar seminar
Seminaret for 2019 hadde foredrag om barn og trygghet på trening. Fredagen var det Elin Langeland
fra Redd Barna som foreleste om hvordan en skaper trygge arenaer for barn og ungdom. Lørdagen
fortsatte med Psykologspesialist Joachim Haarklou med tema hvordan barn og ungdom tenker og
reagerer. Seminaret hadde 24 deltakere fra 15 klubber.
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14-15. februar 2020 ble det avholdt seminar hvor alle klubbene i seksjonen var invitert. Innholdet for
seminaret var innlegg fra Antidoping Norge, klubbutvikling og veien videre for seksjonens aktivitet.
Seminaret ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen. Det var 20 representanter fra klubber
fra hele landet. Tilbakemeldingene på seminaret var gode. Seksjonsstyret var fornøyd med seminaret
og ser frem til å videreutvikle seminaret som en viktig arena og møteplass for klubbledere,
instruktører og klubbmedlemmer. Det ble laget en spørreundersøkelse i etterkant av seminaret.
Denne viser at vurdering av innhold på seminaret var svært til ekstremt nyttig, hotellet og mat fikk
toppkarakter, foretrukket tidsrom for seminaret er fredag ettermiddag til lørdag lunsj (som i dag). En
ser også at de som var der ønsker å komme på neste seminar, og de ønsker at flere fra egen og andre
klubber deltar.
En hadde også mulighet for å komme med tips og innspill til fremtidige seminarers innhold. Disse
setter seksjonsstyret pris på og vil ta det med seg videre i planlegging av neste seminar.

Krav Maga
I Norge er Krav Maga et eget utarbeidet system for selvforsvar, kampferdighet og defensiv taktikk.
Det finnes ingen tradisjonelle eller sportslige elementer i Krav Maga. Treningsmetodene blir basert
på tilpasning av instinktiv respons gjennom læring, noe som resulterer i ferdigheter som innlæres i
løpet av kort tid og kan og vil kunne være nyttige under stressende forhold.
Krav Maga er et dynamisk system, som tilpasses den enkelte og vedkommende ferdigheter. Noen av
klubbene har mer eller mindre noen grunnleggende teknikker som base for treningen, mens andre
tilpasses utøverne.
Krav Maga teknikker og prinsipper blir undervist med base i virkeligheten, for å takle en variert
mengde type konfliktsituasjoner og voldelige hendelser i varierte miljøer, steder, situasjoner (for
eksempel åpne eller lukkede rom), rundt eller i en bil eller på offentlig transport, i vann, i dårlig
lysforhold og på vaklende, ujevnt eller glatt underlag og mer. Krav Maga trening legger også vekt på
behovet for å trene på håndtering av konflikter i ugunstige posisjoner som sittende, liggende, i
bevegelse, i kjøretøy eller med en du passer på.
Krav Maga arrangerer ikke konkurranser, da det er et rent selvforsvarssystem.
Klubber i Norge som instruerer Krav Maga.
•
•
•
•
•
•
•

Krav Maga global: 11 klubber i Norge. (ikke medlem)
Krav Maga Hurum liten klubb (medlem)
Krav Maga Instituttet. Lillestrøm (ikke medlem)
IKI Norge. Del av verdensomspennende organisasjon. Liten klubb i Frogner i Sørum (ikke
medlem)
Krav Maga Norge. Til sammen åtte klubber. Arendal, Oslo (2), Jessheim, Hamar, Asker og
Bærum, Moss. (medlem)
IKF, Valhall arena Oslo, liten klubb. (usikker på om medlem) International Krav Maga
Federation
IKF- cqb,Israel Kapap Federation, ikke etablert, er på veg inn. Har utdannet instruktører, men
ikke etablert klubbdrift i Norge.

I tillegg er det flere kampsportklubber som tilbyr krav maga og krav maga lignende trening.
Alle klubbene tilbyr spesialkurs. I perioder arrangeres det gratis selvforsvarskurs for kvinner. Noen av
klubbene tilbyr kurs som er mer tilpasset forsvar, vektere, politi, livvakter. Det er også tilbud om
konflikthåndtering. Flere av klubbene har også tilbud til barn. Noen av klubbene har kun trening for
voksne, det vil si utøvere over 18 år.
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Seksjonsleir
Det var ingen seksjonsleir i tingperioden. Krav Maga Norge har to faste samlinger, som er
åpen for alle. En er i siste uken av januar og den andre er i slutten av mai begynnelsen av
juni. På samlingene er det senariotrening, basis- Krav Maga. I forbindelse med disse
samlingene foregår det også brun og sortbeltegradering. Disse samlingene har ikke hatt
status som seksjonsleir, men er ganske store samlinger innenfor Krav Maga Norge.
Samarbeid med komitéer:
Styret har også i denne Tingperioden hatt ett styremedlem med i hver av komiteene og
samarbeidet med komitéene har fungert bra.
Strategiplan
Høsten 2017 startet seksjonen med å arbeide frem en strategiplan for de neste 6 årene, og
seksjonen har jobbet videre i henhold til planen og ikke gjort de store forandringer eller
omprioriteringer. Planen har vært tilgjengelig på forbundets nettsider.
Planen har vært bygget på NKF sin virksomhetsidé samt verdier og visjon. Resultatmål for
2024 er i ikke prioritert rekkefølge:
•
•
•

10 % av alle klubber har gjennomført klubbutviklingsaktiviteter. Resultat er 0 for
tradisjonelle klubbutviklingskurs via Kampsportforbundet
Media utvalg i regionene med medlemmer fra de regioner vi har klubber ikke
gjennomført. Utlyst men ingen påmeldt
Minimum en temasamling pr. år med minst 20 deltakende klubber. Gjennomført

I tillegg kan det nevnes de 4 innsatsområdene seksjonen ser på som viktige:
•
•
•
•

Kompetanseutvikling – kompetanse på klubbdrift, trening, dommere og
talentutvikling
Merkevarebygging – Gjøre sporten mer kjent. Vi må overvinne mytene om sporten
Arrangement – Både interne og eksterne er viktige for synliggjøring av sporten
Anlegg – anlegg er en grunnleggende forutsetning for ønsket aktivitet

Styret fordelte innsatsområdene mellom seg:
• Kompetanseutvikling. Ansvar: Anne
• Merkevarebygging. Ansvar: Annett
• Arrangement. Ansvar: Leif Gunnar
• Anlegg. Vi fant ut etter en diskusjon i styret at dette var noe Adm, de respektive
kommunene og kretsene har ansvar for.
Kompetanseutvikling:
Hvor er vi?
Klubbutvikling Gratis for klubbene
Et av kriteriene for å kunne få tilskudd i seksjonens tilskuddsordning
Konkurranse kurs Gratis for klubbene
Trenerutdanning Godt sponset av forbundet.
Et av kriteriene for å kunne få tilskudd i seksjonens tilskuddsordning
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Dommer kurs Selvforsvar seminar-

Hva ønsker vi?
Klubbutvikling-

Konkurranse kursDommerkurs-

Det er få konkurranser og dermed få arenaer for dommere å kurse seg.
Gjennomføres årlig
Delvis gratis for klubbene

En dedikert klubbutvikler som kjenner JJ seksjonen
Hvor er vi i forhold til målet om 10% av klubbene som skal gjennomføre kurs
innen 2024
Hvor mange klubber har gjennomført tilbudet pr. nå?
Nye klubber vi har et mål om at %
Årsplan
Samkjøre med konkurranse kursene
Hvor mange dommere er det behov for?

Selvforsvar seminaret er i rute – bruke seminaret til å informere om seksjonens satsingsområder.
Invitere adm. Kristiane som har god kjennskap til klubbutvikling.
Jeg har prøvd å lage en gjennomførbar handlingsplan for dette siste arbeidsåret for sittende styre.
Vi har få arenaer vi møter klubber.
Konkurranser er en av dem. Det har vært få av disse til nå i perioden, men vi er på god vei til å rette
dette opp.
Her er det viktig at det er noen fra styret som kan formidle budskapet til seksjonen. Spesielt tror jeg
det er viktig å få ut at det finnes konkurransekurs og trenerkurs her hvor ungdommen møtes.
Selvforsvars kurset er en arena hvor trenere og klubbledere møtes. Dette er den arenaen vi treffer
flest av våre medlemmer som påvirker i klubbene.
Vi må bruke anledningen! Her er det styret som har agendaen.
Har ikke snakket med Christoffer eller Kjartan om å samkjøre dommer kurs og konkurranse kurs. Men
noe må gjøres for å få tilsig av dommere.
Vi har vedtatt at det skal satses nasjonalt på dommere. Her må DK komme på banen og lage og
gjennomføre en plan.
Det vil nok være lurt om det er en fadder fra styret til hvert av disse prosjektene.
Merkevarebygging:
Arrangement:
Det har vært liten og ingen aktivitet på arrangementssiden i ju-jutsu seksjonen. Arrangementer har
blitt avlyst på grunn av for liten deltakelse. NM-Veka ble avlyst grunnet dårlig kommunikasjon
mellom arrangørklubb og administrasjonen i forbundet!
Håpet er å få opp aktiviteten i fremtiden!

Konkurranser
Det har vært gjennomført ett stevne i denne tingperioden. 3.november 2018 arrangerte Sarpsborg
Kampsport Klubb NM. Det var 8 klubber og 50 deltakere. Seksjonen retter en stor takk til klubb,
dommere og arrangement komite for at NM ble gjennomført.
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Deltagelsen i Norgesmesterskapet var for lite til at det ble delt ut noen kongepokal da flere utøvere
trakk seg i forkant av mesterskapet. Ellers var rammen rundt NM flott, og Combat Challenge en
suksess.
Haugesund Open ble avlyst.
NM- veka i Stavanger ble avlyst.

Nedleggelse av konkurranser
Grunnet stadige avlysninger av stevner velger Styret på sitt møte 27. april 2019 å avvikle satsingen og
belasting av seksjonens økonomi ifm. konkurranseaktivitet, frem til konkurransemiljøet selv etablerer
stevner og aktivitet som skaper grunnlag for videre satsing. Samtidig opprettholdes konkurranseutviklingsprosjektet.
Det understrekes at det er klubbene og medlemmene som må skape konkurranse aktivitet, men
seksjonens styre vil legge forholdene til rette for dette.

Støtte til klubbene
Seksjonen har tilskuddsordninger klubbene kan søke. Det har vært informert om tilskuddsordningen
til alle klubbene i nyhetsbrev og nettsidene til NKF. Og vi vil på det sterkeste oppfordre klubbene til å
søke. Ett av kriteriene for å kunne søke er at en har drevet med klubbutvikling.
Det har vært gitt kr. 90 000 i tilskudd til klubbene i tingperioden og 4 har tilfredsstilt søkerkriteriene.

For 2018
Klubbnavn

Tiltakstype

Polarsirkelen
kampsportklubb
Polarsirkelen
kampsportklubb
Romerike
Jujutsuklubb
Trondheim Ju
Jitsu Klubb

Treningssamling

Trondheim Ju
Jitsu Klubb
Trondheim Ju
Jitsu Klubb

Kompetanseheving

Dommerkurs

Rekruttering

Produksjon materiell

Rekruttering
Treningssamling
Treningssamling

Kort beskrivelse av
tiltaket
BJJ seminar Marko
Oikarainen
Flyere/plakater,
Facebook annonser.
Treningsleir med Soke
Jimmy Kei Yamaue
Sommerleir Langesund,
Strømstad

SUM Jujutsu

Vedtak
4 000
10 000
27 692
308

25 000
8 000
75 000

For 2019
Klubbnavn

Tiltakstype

Oslo
kampsportklubb
Oslo
kampsportklubb

Kompetanseheving
Integrering

Kort beskrivelse av
tiltaket
Trenerkurs

Vedtatt

Dekning av kostnader
ifm økonomiske
barrierer
Sum Jujutsu:

5000
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10000

15 000,-
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Økonomi
Styret hadde budsjettert med tæring på egenkapital i både 2018 og 2019 pga. økt satsing på
konkurranse/talentutvikling samt kompetanseheving. Styret brukte ikke hva som lå innenfor rammen
og endte med ett lite overskudd på i 2018 og betydelig større i 2019. Se regnskap!
Styrets langtidsbudsjett for 2019/20 viser at styret ønsker å fortsette satsingen på kompetanseheving
og det er satt av i budsjett øremerkede midler til klubbutviklingstiltak, trenerutvikling og
dommerkurs.

Avslutning
Denne perioden har seksjonen ikke fått den forventede økningen i medlemstallet. Ei heller innenfor
konkurranse og økt seksjonsaktivitet.
Som i forrige tingperiode så opplever seksjonen at en del klubbledere og hovedtrenere har nok med
å drive klubbene, har sine faste stilartssamlinger, og har begrenset tid til å delta på arrangementer i
regi av seksjonen. Alle arrangementer i regi av seksjonen må derfor annonseres i svært god tid på
forhånd.
Februar seminarene som ble avholdt i 2019 og 2020 var meget vellykkede, og en tilbakemelding fra
seminaret i 2020 viser at klubbene har en del felles utfordringer når det gjelder å skape aktivitet, og
det var bred enighet om at her må en gjøre noe.
Seksjonen og administrasjonen kan bistå med rådgivning og verktøy for å hjelpe klubbene på vei.
Kanskje en skal se på om å få til ett samarbeid på tvers av seksjonene, og at hver seksjon står som
arrangør hvert sitt år, for og på tvers utveksle erfaringer, synspunkter og utfordringer?
Seksjonsstyret anbefaler derfor det nye styret å jobbe for at lignende samlinger blir en fast
begivenhet. Seksjonen vil takke komitéer, utvalg, stevnearrangører og stevnedeltagere for det
arbeidet som de har lagt ned i tingperioden.
Vi vil også gi honnør til alle ledere, instruktører og ressurspersoner som legger ned en enorm innsats i
medlemsklubbene.
Margaret «Magga» Aase kom til kvartfinalen i NRKs «Mesternes Mester». Hun har store mesterskap
bak seg innen Ju-Jitsu International Federation og brasiliansk jiu-jitsu. Gjennom TV-ruta var hun en
svært god ambassadør for jujutsu og seksjonsstyret vil slutte seg til gratulantene. Les intervju her!
Den 12. mars ble vi som alle andre rammet av Covid-19, og dette har bydd på utfordringer med en
kontaktsport som Jujutsu er. All trening stoppet opp nesten over natten og klubber slet med hvordan
en kunne gjennomføre treninger på en sikker måte. Noen klubber mistet noen få medlemmer, og
noen klarte å rekruttere nye. En liten netto nedgang i seksjonen ble det allikevel på medlemsmasse.
Til sist vil jeg på vegne av jujutsu seksjonen rette en stor takk til administrasjonen i NKF for all bistand
og assistanse i tingperioden.
På vegne av seksjonsstyret
Rolf Magne Larsen /
Seksjonsleder
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Avd.regnskap 2018
Regnskap jujutsu 2018
Noter

Regnskap 2018

INNTEKTER
Tilskudd

56

-188 920

Andre inntekter

57

-325 700

SUM DRIFTSINNTEKTER

-514 620

KOSTNADER
Lønnskostnader

58

34 467

Andre kostnader

59

49 028

Reisekostnader

60

318 692

Kontingenter/gaver

61

15 572

Tilskudd

62

88 000

Forsikring m.m.

600

SUM DRIFTSKOSTNADER

506 359

RESULTAT

-8 261

Disponeringer:

Fri EK

Inngående balanse fra 2017

-281 474

Resultat 2018 overskudd

-8 261

Overføres IKT fond
Ny egenkapital

115 894
-173 841

Notenes tallrekke fremkommer som fortsettelse fra totalregnskapet med balanse og øvrige
avd./seksjoner som behandles på forbundstinget.
15

Seksjonsmøter og forbundsting 2020
Noter til jujutsu 2018
NOTE Tekst

2018

56

Rammetilskudd NIF

-188 920
-188 920

57

Medlemsinntekter (seksjonsavgifter samt andel forbundsavgift)
Påmeldingsinntekter
Momskompensasjon

-283 738
-20 400
-21 562
-325 700

58

Honorar inkl feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Andre personalkostnader

22 400
3 465
8 602
34 467

59

Leie lokaler (lagerleie utstyr)
Frakt ved stevner
Lønn selvstendig næringsdrivende
Andre fremmedtjenester og bruk av Sportdata
Utstyrsgodtgjørelse dommere

11 200
12 003
11 500
14 065
260
49 028

60

Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter
Reisekostnader dommere (som er spesifisert/kodet i regnskapet)

61

Premier/gaver (kostnadsført restlager)
Påmeldingsutgifter

13 545
2 027
15 572

62

Tilskudd til klubber

88 000

16

288 724
29 968
318 692
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Avd.regnskap 2019
Regnskap jujutsu 2019
Noter

2019

INNTEKTER
Tilskudd

54

-195 316

Andre inntekter

55

-294 952

SUM DRIFTSINNTEKTER

-490 268

KOSTNADER
Lønnskostnader

56

20 340

Andre kostnader

57

14 793

Reisekostnader

58

189 083

Kontingenter/gaver

59

15 226

Tilskudd

60

45 265

Forsikring m.m.

0

SUM DRIFTSKOSTNADER

284 708

RESULTAT

-205 560

Disponeringer:
Inngående balanse fra 2018

-173 841

Resultat 2019 overskudd

-205 560

Overføres fri egenkapital NKF
Ny egenkapital

151 760
-227 640

Notenes tallrekke fremkommer som fortsettelse fra totalregnskapet med balanse og øvrige
avd./seksjoner som behandles på forbundstinget.
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Noter til regnskapet for jujutsu for 2019
NOTE Tekst

2019

54

Rammetilskudd NIF

-195 316
-195 316

55

Medlemsinntekter (seksjonsavgifter samt andel forbundsavgift)
Påmeldingsinntekter
Momskompensasjon
Andre inntekter (viderefakturerte kostnader fra NM 2018)

-263 657
0
-19 967
-11 328
-294 952

56

Honorar inkl feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Andre personalkostnader

17 700
2 640
0
20 340

57

Leie lokaler (lagerleie utstyr)
Frakt
Lønn selvstendig næringsdrivende
Utstyr (klistremerker til premier)
Andre fremmedtjenester og bruk av Sportdata
Utstyrsgodtgjørelse dommere

12 600
0
0
1 227
966
0
14 793

58

Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter
Reisekostnader dommere (som er spesifisert/kodet i regnskapet)

59

Premier/gaver
Påmeldingsutgifter (februar seminar foredragsholder/psykologspesialist)

600
14 626
15 226

60

Tilskudd til klubber

45 265

18

185 287
3 796
189 083

