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Karate 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:
Kristin Häikiö (Lørenskog KK) og Hans Erik Hornell (Haugesund KK) foreslås.
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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.

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.
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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.

SAK 2 Behandle beretning
Beretning framgår på side 6-27.

Styrets innstilling:
Beretningen godkjennes.

SAK 3 Behandle seksjonens
regnskap
Seksjonens regnskap framgår på side 28-31

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.
Seksjonsdrift
Fellesdrift forbund
Totalt

Kr. 98,- pr enkeltmedlem pr år
Kr. 42,- pr enkeltmedlem pr år
Kr. 140,- pr enkeltmedlem pr år

Styrets innstilling:
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Styrets innstilling er at kontingenten holdes uendret.

Seksjonsstyrets beretning for
tingperioden 2018-2020
Innledning
Seksjonsstyrets medlemmer som ble valgt inn på tinget 2018:
·

Leder:

Jannikke Berger

·

Nestleder:

Arild R. Kolstad

·

Medlem:

Torbjørn Amundsen

·

Medlem:

Anne Hovda

·

Medlem:

Line Svendsen

·

1. Varamedlem:

Kate Gry Røed

·

2. Varamedlem:

Espen Nordal

Styret er et valgt organ og medlemmenes arbeid er basert på frivillighet.
Perioden 2018 – 2020 har vært krevende og utfordrende, men også givende.
Seksjonsstyret samarbeider med forbundsstyret og administrasjon for å etterleve tingets
vedtak og strategi for perioden. Dog har dette arbeidet påvirket og endret som følge av flere
hendelser gjennom tingperioden.
Målet, i tråd med karate sitt møte på tinget, var at alle innen karateseksjonen skulle kjenne
rettferd og likeverd. Derfor beveget man seg videre mot å fremme en re-organisering for å
bedre ivareta klubbene som velger sin tilhørighet under en av de tre konkurransegrenene,
som en begynnelse (mer informasjon under Seksjonsstyrets arbeid i perioden). Videre
ønsker man også å ivareta flertallet av medlemmer som ikke konkurrerer med aktivitet- og
kompetansetilbud. Det var og er et godt samarbeid mellom grenene i seksjonsledelsen, som
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medførte en naturlig overgang til innføringen av en prøveordning med selvstendige komiteer
for tre karate grener som da fikk fokusere på sine respektive aktiviteter, budsjett m.m.
I Norges Kampsportforbund sier organisasjonsnormene følgende:

Seksjonsstyrene innstilles av seksjonsmøtet før forbundstinget og rapporterer til dette
samtidig som det er underlagt forbundsstyrets beslutninger. Seksjonsstyrene skal arbeide
utifra mandat/instruks fastsatt av forbundsstyret i.h.t. lovens §22.
Det påligger seksjonsstyrene å sørge for ivaretakelse av alle idrettslige aktiviteter som hører
under seksjonens område, herunder treningsforhold, treningssamlinger, ev. graderinger,
konkurranser, utdanning av dommere/funksjonærer, m.v.

Styremøter
Ifølge Norges Kampsportforbund sine organisasjonsnormer om Seksjonsstyre er man
tilbudt sekretærhjelp av administrasjonen, som bistår i forberedelse av saker til
seksjonsstyremøtene.

Figur 1-Organisasjonsnormene (seksjonsstyre)

Styret ønsket å bli trygge på hverandre og oppgavene ved et fysisk kick-off møte tidlig i
tingperioden. Dessverre lot ikke dette seg gjennomføre. Første seks måneder av tingperioden var hele forbundets drift påvirket da det ble det avdekket et underslag utført av
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en betrodd ansatte med lang ansiennitet. Denne saken påførte administrasjonen
belastninger som medførte at det tok fem måneder før seksjonsstyret fant det mulig
å gjennomføre web møte nummer to. I tillegg fikk seksjonsstyret beskjed om at
møtebudsjettet for fysiske møter allerede var oppbrukt for 2018. Omorganiseringer
i administrasjonen innebar blant annet at man skulle gå fra å ha flere personer til å være
administrasjons-kontakt på offisielle seksjons-møter, til én person som skulle være med hos
alle, dette for blant annet å dra positive synergier mellom seksjonene. Den aktuelle
adminstrasjonsansatte var tilbake fra permisjon august 2018, og vi fikk gjennomført vårt
andre digitale møte den 1/10-2018 hvorpå deretter etablert en møteplan for resterende del
av perioden.
Meget positivt og nytt for nye og gjenvalgte tillitsvalgte, var at man måtte gå gjennom fem
web-moduler/temamøter som omhandlet organisasjonen, organisasjonens normer og
forventningsavklaring.
Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden, men mange arbeidsutvalgsmøter, arbeidsmøter, og ikke minst grenkomitemøter. Sistnevnte kommer vi tilbake til i rapportene fra hver
grenkomite.
Alle møtereferater for seksjonen er tilgjengelig på
https://kampsport.no/organisasjon/styrene/karate/referater-2/referater/

Følgende gren komiteer (alfabetisk) innen seksjonen:
•
•
•

Fullkontakt Karate Gren Komite (FK GK)
o Dommerkomite
Shotokan Gren Komite (SI GK)
o Dommerkomite
World Karate Federation Gren Komite (WKF GK)
o Dommerkomite

I tillegg har følgende komite vært konstituert som fagkomite på tvers:
•

Teknisk Komite (TK)

Seksjonsstyrets arbeid i perioden
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Som videreføring av forrige tingperiode, samt siste tings vedtak, har styret i karateseksjonen
har hatt som mål å videreføre og utvikle felles arrangementer og samarbeid, samt skape
rettferdig økonomisk fordeling mellom bredde og topp, geografisk og uavhengig
grentilhørighet. Dessverre har internasjonale direktiver endret mye av forutsetningene i
perioden for at dette skulle lykkes helt, men vi er på god vei. Internasjonale direktiver
medførte uenighet i Norge, hvor noen grupperinger påpekte at man gikk på kompromiss
med likeverd ved å etterfølge de internasjonale direktivene fra WKF. Det har over lengre tid
vært vurdert en organisasjonsendring innen forbundet for å bedre ivareta både bredde og
topp. Denne organisasjonsendringen har derfor påvirket det påbegynte arbeidet seksjonen
hadde for langtidsplanen.
Organisasjonsendring – Grenkomiteer blir opprettet
Presidentskapet fremskyndet en organisasjonsendring, og vedtok en prøveordning, som ble
publisert 26/2-2019:

Nytt organisasjonskart ble behandlet i forbundsstyret for å løse opp i, og eliminere,
spenninger og få mer fokus på aktivitet.
Foranledningen for dette er blant annet:
o NIFs pågående moderniseringsprosess,
o Indre spenninger i norsk idrett mellom topp og bredde samt
o Flere interne utfordringer i Kampsportforbundet, spesielt innen karate
– Dette handler om anerkjennelse, ressursfordeling og opplevd rettferdighet. Slik som
Kampsportforbundet er skrudd sammen er det flere medlemsgrupper som er misfornøyde.
Det ønsker vi å gjøre noe med, sier presidenten i Kampsportforbundet, Kjell Sivertsen.
Presidenten og generalsekretæren la frem forslag til skisser for en fremtidig reorganisering
av forbundet under helgens forbundsstyremøte. Inntrykket til presidenten er at forslaget ble
svært godt mottatt av styret. Det ble gitt entydig mandat om å fortsette utredningsarbeidet
som tar sikte på en høringsprosess før endelig vedtak på neste forbundsting i 2020. Styret
fattet også strakstiltak for å understøtte prosessen videre.
– Det er viktig at modellen er konsistent og logisk oppbygd slik at den står seg innad som
utad, sier generalsekretær Trond Søvik.
Det er derfor tatt høyde for NIFs moderniseringsprosess og grendefinisjoner, nye
kampidretter som kan komme, samt medlemmenes egenopplevelse av kampsportene med
sine grupperinger og ulik vektlegging av konkurranse, selvutvikling og selvforsvar, jf.
forbundets visjon.
Alle konkurransegrener av størrelse foreslås med egen seksjon, slik at fokus kan styrkes mot
aktivitet. Foreløpig anslag er lagt til 2.000 medlemmer i 20 klubber. Det balanseres mellom
tre internasjonalt godkjente konkurransegrener hvor forbundet står tilsluttet internasjonalt
særforbund og tre konkurransegrener som ikke gjør det, men hvor omfanget og
etterspørselen er stor. Utover dette plasseres øvrige kampsporter innunder disse seksjonene
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ut ifra en nærmere logikk som vil framkomme av høringsdokumenter når de foreligger på
senere tidspunkt. Alle idrettene innen fleridrettseksjonen omplasseres som følge av dette.

– Det er forbundsstyrets håp at dette forslaget til reorganisering vil bidra til ro og fokus i
organisasjonen. Vi skal skape mestring, ikke tapere, sier visepresidentene Line Gulbrandsen
og Øyvind Andreassen.
– Det er vårt ønske at forslaget skal få en bred politisk debatt og tilslutning i organisasjonen,
slik at trygghet og forutsigbarhet oppnås og fokus kan ligge på aktivitetsstyring, avslutter
presidenten.
I ettertid har grenkomiteene for Kyokushin karate og JKA karate blitt endret til Fullkontakt
karate og Shotokan karate som mer korrekt navn for klubbene og konkurranseregelverk man
representerer og har ansvar for.

Ansvar og rolle for seksjon og grenkomiteer
Dette var noe udefinert i starten, og derfor utredet og publisert veiledning på kampsport.no og

redegjort for 19. Mars 2019:

Hver grenkomité vil operere innenfor mandatet for seksjonsstyret innen sin gren, jf.
organisasjonsnormenes vedlegg 4. Det vil si at seksjonsstyret for karate vil ta en mer
overordnet rolle og føre tilsyn med sine grenkomiteer.
I dette ligger at seksjonsstyret skal;
o Påse at grenkomiteene etterfølger forbundsstyrets føringer om reorganisering samt
arrangementsplan
o Påse at grenkomiteene følger langtidsplanene
o Påse at budsjettene følges opp
o Påse at konkurranseregler og bestemmelser følges opp
I tillegg må seksjonsstyret fordele budsjettmidlene i henhold til matematisk beregning utifra
medlemstall.
Grenkomiteene på sin side skal være operativt ansvarlige i forhold til ovennevnte og ta
ansvar for drift og faglige forhold innen sin gren. I hver grenkomité sitter også medlemmer
av seksjonsstyret.

10

Seksjonsmøter og forbundsting 2020
Det må være saklig grunn dersom et overordnet styre (seksjonsstyre eller forbundsstyret)
skal overprøve en grenkomité utifra sitt mandat.
Med fokus på hver sin gren vil forhåpentligvis karate i sum få en større kraft og positiv
utvikling fremover. Erfaringene vil måtte inngå i utredningsarbeidet og de anbefalinger
forbundsstyret vil fremlegge for forbundstinget 2020.
Det er naturlig at nyopprettede komitéer må få litt tid til å gå seg til, og at man tar med seg
erfaringene videre til læring og forbedring for en eventuell re-organisering av forbundet.
Erfaringen fra perioden er ikke lang, men man ser at det har vært enklere og fungert best for
de grener med ikke-Olympisk tilknytning. WKF grenkomite som ble etablert av Forbundsstyret startet og gjennomførte veldig mye bra frem til de selv ønsket å trekke seg, da de ikke
fikk den støtten de menter var naturlig fra forbundet. Nye medlemmer ble valgt etter
en nominasjonsrunde annonsert på web og sosiale medier, vil fortsette arbeidet frem til
tinget velger sine nye tillitsvalgte.
Presidentens ord om reorganiseringen av februar 2019 (publisert første gang 4/3-2019,
redigert 18/4-2019): https://kampsport.no/forbund/reorganisering-ord-fra-presidenten/

Stilartsamarbeid og felles NM

I 2019 var NM avholdt på samme dag i tre forskjellige byer.
https://kampsport.no/karate/karate-nm-2019/

Seksjonen ble invitert til NM-veka 2020 på Lillehammer, i regi samarbeidet mellom NRK
og Norges idrettsforbund med Norsk Tipping som hovedsponsor. Seksjonen ønsket at alle tre
grener sto samlet for en eventuell forpliktelse og gjennomføring.
Hver enkelt grenkomite behandlet saken, men det ble ikke fullt flertall for felles arrangement og man vedtok NMer i tre forskjellige byer med forskjellig dato isteden. Da ville
utøvere ha mulighet til å delta på flere greners NM om det var ønskelig og aktuelt.
I 2020 fikk vi gjennomført NM for WKF, mens JKA-NM og Fullkontakt Karate NM ble
rammet av smittebegrensningstiltakene i forbindelse med Korona pandemien, og måtte
dessverre utsette/avlyse sine arrangementer.

COVID-19 / Korona

Videre ble alle fysiske arrangement i 2020 kansellert.
Det har derfor vært løpende og tidkrevende vurdering av terminlister og alternative måter å
skape aktivitet. Det har vært gjennomført e-stevner, og man ser på økt bruk og tilbud av
denne løsningen. WKF var først ute med e-stevne for kata, og flere følger etter.
All informasjon om smittebegrensingstiltak veiledning og aktivitet er styrt og informert
via fellesskapet. Det er laget en hovedside for forbundet:
https://kampsport.no/aktivitet/arrangement/koronavirus/
For å stimulere til mer aktivitet i klubbene ble det vedtatt at budsjettposten for
klubbtilskudd kunne økes. Grenkomitéene stod for omfordelingen.

Regionale Utviklingsprogram
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Fullkontakt Karate
Fullkontakt Karate fikk søkt og godkjent midler fra Utviklingsfondet opprettet i Forbundsstyret (2017), fond ment for ikke-Olympiske idretter som har talentutvikling. Søknader
evalueres og godkjennes av Sportssjefen. Ved to anledninger har disse midlene vært fryst i
perioden, og derfor ikke tilfalt satsingen for talentutvikling innen Karate. Årsakene har vært
uvissheten om økonomien etter underslaget, og Koronaviruset.
https://kampsport.no/forbund/regionale-utviklingsprogram-via-seksjonene/
https://kampsport.no/forbund/stotte-til-regionale-utviklingsprogram-er-kansellert/
WKF
I 2018 mottok Karateseksjonen kopi av en bekymringsmelding sendt forbundsstyret fra flere
tidligere landslagstrenere og profilerte klubbtrenere i Norge.
Bekymringen dreier seg om landslagsstrukturen og manglende opplegg fra forbundets side,
som hadde besluttet å legge ned en aktivitet som ivaretok 25-30 av landets beste fightere.
Disse hadde felles samlinger i regi av forbundet, ca. 8 per år.
Utøverne i denne gruppen, som var i alle aldre var bl.a. utøvere med gjentagende medaljer i
forbundets internasjonale uttaksstevner og gjentagende deltagelser i mesterskap som EM,
VM og Nordisk.
Det ble riktignok opprettet regionale samlinger 4 ganger per år. Kravet til deltagelse på de
regionale samlingene var at utøver var minimum 12 år og deltatt på et stevne eller to.
Bekymringen gikk da ut på at det er lite tilfredsstillende for utviklingen av en erfaren
utøver, f.eks en senior, med gjentagende deltagelser i EM og VM, å trene sammen med en
utøver på 12 år med minimal konkurranseerfaring. I tillegg ble det reduksjon i antall
samlinger.
Karateseksjonen forstår at det er en utfordring og er informert om at situasjonen rammer
den totale aktivitet og gjør at man mister de beste utøverne som av ulike årsaker ikke kan
være på et fulltidslag. Disse utøverne er et viktig bidrag til rekrutteringen av
konkurranseutøvere. Av samme grunn ser man også at dette rammer den totale deltagelsen
i konkurranser, bla. NM som sist hadde over 100 færre deltagere.
Karateseksjonen vedtok 18. desember 2018, KAS48/18 vedtak 13, følgende: Regionalt
opplegg 2019-2020 >> Styret, ved Kate Gry Backe Larsen og Torbjørn Amundsen, fortsetter
arbeidet med dette i arbeidsmøter over nyttår. Forslag presenteres 1. mars 2019.
Det har siden den gang vært prøvd å komme til løsning for neste generasjons
toppidrettsutøvere sammen med toppidrettsansvarlige i forbundet. Dette ansvaret er nå
hos WKF grenkomiteen.
Langtidsplan for seksjonen

Styret kom tidlig i gang med et godt strukturert planverk med delmål og tidsplan for å jobbe
godt og konstruktivt med målsettingene for tingperioden. Den praktiske oppfølging og
gjennomføring ble overført til grenkomiteene når disse ble opprettet. Styret har latt
komiteene jobbe selvstendig. Det eneste vi har tatt oss frihet til å mase på er å kommunisere
ut informasjon til medlemmene via nyhetssaker på kampsport.no, sosiale medier og
nyhetsbrev. Sammen med hjelp fra kommunikasjonsavdelingen i administrasjonen tør vi
påstå at dette er blitt langt bedre gjennom perioden. Det har vært en kommunikasjonsplan
for når man publiserer hva. Det er fortsatt en lang vei å gå, og viktig at man fortsetter med
kommunikasjonsarbeidet.
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Internasjonalt arbeid

Det er Forbundsstyrets President som primært representerer Norges Kampsportforbund i de
internasjonale avtalene/medlemskapene. Når Presidenten ikke har mulighet, prøver man å
sende en stedfortreder. Styremedlem Anne Hovda var vår representant på den nordiske
kongressen for WKF i Finland, 2018.
Anne Hovda er også fra arrangørklubben for Nordisk 2020 som var planlagt avholdt i
Stavanger, dessverre avlyst/flyttet som følge av COVID-19 pandemien.

Økonomi
Grunnet underslaget som ble oppdaget i 2018, har det vært vanskelig å få månedsrapporter
og oversikt over den økonomiske statusen gjennom perioden.
Idrettens Regnskapskontor (IRK) stilte i etterkant av underslagssaken opp for å videreføre
økonomiarbeidet, og også for å grave ytterligere. Disse fikk imidlertid en utfordring da de
ved årsskiftet 2018/2019 byttet regnskapssystemer. I tillegg har administrasjonen blitt
omorganisert både som direkte følge av underslaget gjennom tap av den ansattes
kompetanse, samt for å møte Idrettsforbundets moderniseringsprosess. Sistnevnte prosess
innebærer en forventing om reduserte spillemidler til særforbundene i kombinasjon med
høyere krav om effektivitet. Dette påvirker også seksjonene.
Først i slutten av 2019 fikk seksjon regnskapsrapporter. Dette betyr at seksjonen ikke hadde
oversikt over økonomisk status, noe som medførte at man driftet etter forsiktighetsprinsippet. Med andre ord, på sparebluss.
Prøveordningen med tre grenkomiteer betydde at hver gren fikk eget budsjett. Fordelingsnøkkelen ble på samme måte som seksjonene beregnet ut fra hvor mange medlemmer
tilhørende sin gren/seksjon. Grenene fikk sine budsjetter senhøsten 2019. Når regnskapet
for 2019 ble gjennomgått, viste det seg at man hadde hatt høyere inntektsgrunnlag enn
budsjett tildelt. Dette medførte et underforbruk med henholdsvis 35% og 45 % av sine
respektive inntektsgrunnlag, til sammen NOK 443.724. Med et overforbruk i en gren, ble da
seksjonens underforbruk NOK 418.801,- for 2019.
På bakgrunn av dette fattet seksjonen vedtak i møtet 2. juni 2020 om å søke forbundsstyret
om å få disse midlene disponibel til bruk utover inneværende og neste års budsjetterte
inntekt med følgende begrunnelse:

“Aktiviteten i Karate-Norge er nå preget av Corona-tiltakene. I mange klubber har det ikke vært
arrangert treninger siden 13. mars. Klubbene rapporterer tilbake om frykt for å miste medlemmer som
følge av dette. Når det nå langsomt åpnes opp for aktiviteter igjen, vil det derfor være viktig for
grenkomiteene å ha midler til rådighet for å støtte opp om tiltak, arrangementer og initiativer som gjør
at klubbene får i gang aktiviteten igjen, og kan tiltrekke seg nye medlemmer.”

Forbundsstyret fikk først behandlet søknaden tre måneder senere, i sitt møte av 8.
september 2020, med konklusjon om å ta dette i forbindelse med budsjettbehandling til det
fysiske tinget (2021).
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Mer om greners økonomi under hver grenrapport.
Seksjonsledelsen har hatt fokus på utvikling og prosjekter i tråd med langtidsplanen 20182024, kvinnerekruttering, økt samarbeid, klubbutvikling og kommunikasjon. Noen aktiviteter
ble satt på hold i forbindelse med etablering og innkjøring av grenkomiteer, mens andre har
blitt opprettholdt gjennom perioden. Det er ønskelig at man viderefører aktiviteter og
prosjekter som gir grobunn for livslang idrett, bedre idrettslag, og gode vilkår for konkurranse. Dette kan bidra til stabil eller økt medlemsmasse, og fremme idretten vår. For
samtidig å oppnå bærekraftig drift vil det være viktig å satse videre på klubber, medlemmer,
frivillige i regioner slik at de blir selvgående med tanke på å arrangere stevner og selvhjulpen
med dommere.
Seksjonsstyret har kun hatt ett fysisk møte, utenom samling tilknyttet ledersamling og ett
lederkurs i regi forbundet. Øvrige styremøter og arbeidsmøter har vært gjennomført digitale
plattformer, enten i form av MS Teams, epost, chat eller telefoni.
Status og prioriteringer
Som tidligere nevnt preget underslaget i 2018 driften, noe som også resulterte at seksjonsledelsens første anledning til fysisk møte var ved ledersamlingen i oktober. Når Forbundsstyret i starten av 2019 vedtok endring med prøveordning av grenkomiteer i seksjonen
har seksjonsstyret i den gjenværende perioden prioritert å støtte grenkomiteene, samt
behandle varslingssaker på en god og rettferdig måte. Vi har jobbet med å øke samarbeid
mellom dommere, klubber, grenkomitéer og administrasjonen. Vi har tatt alle innspill og
ønsker på alvor. Det kan føles urettferdig når man ikke får viljen sin, men man må som oftest
ta og gi litt. Noen ganger kommer man til enighet, og noen ganger lar det seg ikke gjøre.
Igjen, vi i seksjonen har så langt som overhode mulig latt rettferd og likeverd komme til sin
rett. Verdiene trygghet, samhold og respekt har preget våre handlinger.
Vi anbefaler at så mange som mulig er med på å skape en organisasjon som er i harmoni
med Norges Idrettsforbund og Norges Kampsportforbund sine langtidsplaner.
Vi takker alle medlemmene, klubbene, pårørende, dommere og toppidrettsutøverne for alt
arbeidet og frivillige timer dere legger ned for hverandre og egen del.
Vi benytter samtidig anledningen til å takke alle som har bidratt i sine tillitsverv for
perioden.
Beste hilsen seksjonsstyret,
Jannikke Berger
Seksjonsleder

Arild Kolstad
Nestleder

Torbjørn Amundsen
Medlem

Line Svendsen
Medlem
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Kate Gry Røed
1. varamedlem

Espen Nordal
2. varamedlem

Komiteenes arbeid
1.

Komiteer

Fullkontakt Karate Gren Komite (FK GK)

2018 (etter tinget)
Frem til reorganiseringen av forbundet våren 2019 (omtalt i Karateseksjonsstyrets innberetning
ovenfor, bestod FK GK av:
Leder Susanne Gardøl
Medlem Bo Vidar Larsen (også ansvarlig for Dommerkomité)
Medlem Svein Jonsson
I perioden fra Tinget våren 2018 og frem til reorganiseringen var komiteen primært beskjeftiget med
støtte til stevner og øvrige arrangementer.
Det ble arrangert tre større nasjonale stevner i tillegg til NM, som ble arrangert av Bergen
Karateklubb. Det ble også arrangert 3 regionale stevner og et antall lokale
barnestevner/stevnekaruseller.
Det ble arrangert et eget dommerkurs på høsten 2018. I tillegg ble det avholdt dommerkurs på de
nasjonale stevnene (ikke på NM).

2019.
Etter reorganiseringen våren 2019 ble det klart at FK GK skulle tilføres flere oppgaver, og komiteen
ble dermed utvidet. Susanne Gardøl trådte til siden som leder grunnet arbeids- og
utdannelsessituasjon, og Svein Jonsson trådte ut av komiteen. FK GK var etter dette sammensatt som
følger:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Torbjørn Amundsen
Susanne Gardøl
Svanhild Sunde
Tommy Ottesen
Bo Vidar Larsen, - også leder Dommerkomiteen
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FK GK har hatt 6 møter i perioden mars 2019 til februar 2020. Samtlige har blitt gjennomført som
telefon-/Skype/Teams møter.

Aktiviteter 2019
Stevneaktiviteten ble dessverre redusert i 2019 til sammenlikning med året 2018. I fullkontaktmiljøet
ønsker ikke et flertall klubber å påta seg risikoen som arrangørklubb etter ny arrangørmodell.
Seksjonsstyret har derfor sett på bedre løsninger som kan bidra til økt interesse for å være
arrangørklubb. Som resultat av dette er det nå mulig å benytte seg av et garantifond samt utarbeide
stevneveiledere som kan bidra til at klubbene lettere blir selvdrevne ved gjennomføring av
arrangement.
NM ble arrangert av Flekkefjord karateklubb, som også markerte sitt 40-års jubileum ved denne
anledningen.
Av andre arrangementer vil vi spesielt trekke frem:
•

Vinterleiren i Etne Januar 2019 med over 200 deltakere. Med topp instruktører fra Europa, og
over 60 Dangraderte, et stort antall klubbledere/hovedinstruktører i klubber og
representanter fra alle fraksjoner og stilarter, har vinterleiren befestet seg som fullkontaktfamiliens “kick-off”. FK GK arrangerte et informasjonsmøte for alle klubbledere, noe som
også er blitt en tradisjon, og en viktig arena for å få ut informasjon og hente inn impulser fra
miljøet gjennom direkte dialog.

•

Treningssamling av,- for,- og med kvinner; avholdt i Gandsfjord Oktober 2019 med
økonomisk tilskudd fra FK GK. Denne samlingen var en stor suksess både sportslig og
miljømessig, og det er besluttet å gjenta suksessen høsten 2020,- dersom ikke tiltak mot
Korona-smitte setter en stopper for dette.

Regionalt utviklingsprogram for fullkontakt – kumite og kata
I februar 2019 fikk FK GK godkjent et regionalt utviklingsprogram for konkurranseutøvere i kumite og
kata. Opplegget var organisert med regionansvarlige som skulle stå ansvarlig for å gjennomføre fire
regionale samlinger, og utpeke utøvere som skulle få delta på fire nasjonale samlinger. Programmet
omfattet budsjettmidler til støtte for gjennomføring av samlingene, samt støtte til de klubbene som
fikk anledning til å sende utøvere til nasjonale samlinger. Det var lagt opp til individuell oppfølging av
utøvere, og et samarbeid med regionale ressurser for å øke utøvernes egenkompetanse om fysisk
trening, kosthold, med mer. Det var også lagt opp til et samarbeid med Antidoping Norge.
De bevilgede økonomiske midlene ble imidlertid trukket tilbake og “frosset” i forbindelse med den
tidligere omtalte omorganiseringen av forbundet.

Aktiviteter 2020:
Stevneaktivitet fram til våren 2020 har, naturlig nok, vært preget av smitteverntiltakene. Kyokushin
Open ble som vanlig arrangert av Bergen Karateklubb i Februar, mens NM, som skulle arrangeres av
Tromsø karateklubb i forbindelse med markering av klubbens 40-års jubileum, måtte avlyses.
Vinterleiren ble for øvrig arrangert i månedskiftet januar-februar som vanlig, og denne gangen
anerkjent med “offisiell” kick-off status fra FK GK. Vinterleiren var som vanlig godt besøkt av høyere
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graderte, klubbledere og klubbinstruktører, og er således en viktig arena for læring, erfaringsutveksling og etablering av nye kontakter og vennskap i miljøet.
Grunnet COVID-19 pandemien har de fleste arrangement blitt utsatt og deretter avlyst. Kata
pilotstevne ble derfor gjennomført i begynnelsen den 14. november. Vi ønsker å videreføre denne type
stevnegjennomføring som et alternativ. Det planlegges veiledning for både utøvere, coach og
dommere for stevnegjennomføring på en dag.

Noen generelle betraktninger om aktivitetsnivået
Fullkontaktmiljøet i Norge består av ca. 25 klubber og litt over 2000 utøvere. Miljøet domineres av
Kyokushin, som er delt inn i flere fraksjoner. De siste årene har Makotokai etablert seg i Norge med
flere klubber, som trives og vokser. Aktivitetsnivået er generelt sett høyt og deltakelsen på lokale,
regional og nasjonale stevner er god, spesielt når det gjelder de yngre årsklassene.
Når det gjelder seniorklassene, stiller det seg dessverre litt annerledes. Her har man nok sett et
generasjonsskifte hvor en rekke utøvere har trukket seg tilbake fra aktiv konkurranse, mens nye ikke
har kommet til i samme grad. Høsten 2019 måtte Lørenskog Cup avlyse seniorklassene på grunn av
lav deltakelse, samtidig som det var opp imot 130 påmeldte i klassene under 18 år. Den høye
aktiviteten i de yngre klassene lover bra for fremtiden, og det ovenfor nevnte regionale
utviklingsprogrammet var et av flere tiltak som FK GK ønsket å gjennomføre for å styrke
rekrutteringen til konkurranser ytterligere.

FK Dommerkomité
FK Dommerkomité har i perioden hatt Bo Vidar Larsen som leder og eneste faste medlem. Høsten
2019 kom Ulf Emsøy inn som nytt medlem.
Høsten 2019 gjennomførte FK DK en undersøkelse blant alle dommere med lisens. Hensikten med
undersøkelsen var å kartlegge hvem som faktisk var aktive, og som hadde tid, lyst og anledning til å
bidra på nasjonalt nivå, og hvem som hadde ambisjoner også om dømming internasjonalt.
Totalt har vi 130 lisensierte dommere. Av disse er ca. 50 aktive pr. I dag, og dømmer jevnlig på
nasjonale og internasjonale stevner. Mange (alle?) Kyokushin-fraksjonene har krav om
dommerutdanning i forbindelse med Dan-gradering. Dette fører, paradoksalt nok, til en
“overrekruttering” av personer som ønsker å ta dommerkurs og avlegge eksamen/få lisens. Det viser
seg imidlertid at flertallet ikke går inn som aktive dommere etterpå. Ettersom aktivitetsnivået/antall
stevner er begrenset, fører denne situasjonen til at aktive dommere, som har en ambisjon og et
ønske om å dømme aktivt, faktisk blir litt begrenset fordi man også må slippe til Dan-kandidater.
Når det gjelder andelen kvinnelige dommere, så har denne (dessverre) vært stabilt lav (ca. 15%) over
flere år. Diss kvinnene har vært hjørnedommere og dømt jevnlig, men ikke tatt steget videre. I tråd
med føringene på tinget 2018, har man økt fokuset på denne gruppen, og vi kan nå melde om at vi
har uteksaminert vår første kvinnelige mattedommer, Linn Erga fra Bryne karateklubb. Det er også
flere talentfulle kvinnelige dommeraspiranter med ambisjoner på vei, så dette lover godt.
FK DK innstilte tre dommere til å motta stipend for internasjonal dommerutvikling/deltakelse på
internasjonale dommerkurs. Stønaden ble formelt innvilget av FK GK, og utbetalt til de angjeldende
dommernes klubber.
FK DK har i de senere årene valgt å arrangere dommerkurs i forbindelse med regionale og nasjonale
stevner (ikke NM). Dette for å spare reisekostnader, og for å kunne legge til rette for praktisk trening
og oppfølging av aspirantene på stevnet.
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Økonomi
FK GK fikk sitt eget budsjett i forbindelse med den før nevnte omorganiseringen. FK GK har i stor
grad benyttet sine penger til direkte støtte/underskuddsgaranti for nasjonale og regionale stevner, i
tillegg til tilskudd til den før nevnte Kvinnesamlingen samt dommerstipendet.
Som følge av ettervirkningene av underslagssaken (omtalt av Karateseksjonsstyret) og
omorganisering i NKF administrasjon/økonomifunksjon, tok det noe tid å få på plass korrekte
rapporter. FK GK styrte imidlertid 2019 i land med et lite overskudd, - ubrukte midler som var tenkt
skutt inn i den før nevnte regionale satsningen. De ubrukte midlene er søkt overført som disponible
for 2020-budsjettet.
For 2020 er det nesten ikke påløpt utgifter; underskuddsdekning for Kyokushin Open samt et avsatt
tilskudd til Tromsø karateklubb i den utstrekning klubben ikke får dekket sitt tap for avlyst NM 2020
gjennom garantiordningen for stevnearrangører som kom på plass i forbindelse med regjeringens
økonomiske støttepakker, er så langt de eneste utgiftspostene i 2020.

Avsluttende kommentarer
Etter en litt nølende oppstart med ny komitesammensetning etter omorganiseringen, har FK GK
kommet opp i fart, og har hatt god aktivitet frem til Koronautbruddet. FK GKs budsjett og planlagte
arrangementer ville gitt god aktivitet i 2020. Det er å håpe at situasjonen nå snart kan normalisere
seg, slik at tiltakene kan materialisere seg til glede for våre klubber og utøvere.
Torbjørn Amundsen
Leder

Shotokan Gren Komite (Shobu Ippon GK)

Innledning
Forbundsstyret i NKF ba styret i karateseksjonen opprette grenkomiteér for de 3 konkurranseregelverkene i karate - WKF, Fullkontakt og JKA for på den måten få bedre arbeidsforhold for alle
regelverkene i seksjonen.
Arild Kolstad fra karateseksjonen tok umiddelbart kontakt med de 3 stilartorganisasjonene NTKF, NSF
og JKA Norway for å prøve å finne en felles plattform for samarbeid for shotokan-klubbene i Norge.
Shotokan Grenkomité ble konstituert 8/5-2019 med medlemmer fra NTKF, JKA Norway og en åpen
plass til NSF.
Shotokan Grenkomité har i 2019 - 2020 bestått av:
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Arild Kolstad, Leder (JKA Norway)
Finn Hansen, Medlem (JKA Norway)
Fredrik Pettersen, Medlem (JKA Norway)
Stig Rønning, Medlem (NTKF)
Tobias S. Kvernebo, Medlem (NSF)
I tillegg har Jannikke Berger som leder i karateseksjonen deltatt som observatør på enkelte møter.

Dette skjedde i 2019
Konstituering
Grenkomitéen blir konstituert i møte på Scandic Flesland 08.05.2019.
Tilstede var:
Arild Kolstad, (JKA Norway)
Finn Hansen, (JKA Norway)
Fredrik Pettersen, (JKA Norway)
Stig Rønning, (NTKF)
Daniel Sønstevold (NKF adm.)
2. Møtevirksomhet
Fysiske møter:
•
•
•
•

08.05.2019 (Clarion Flesland)
05.06.2019 (Clarion Flesland)
21.09.2019 (Scandic Flesland)
04.11.2019 (Clarion Flesland)

Digitalt møte:
•

11.12.2019 (Teams)

Økonomi

Tildelt budsjett kr. 305.461.Ettersom det ikke var planlagt stevner i komitéens regi siste halvdel av 2019 går budsjettet i
hovedsak til kick-off for de representerte stilartsorganisasjonene og klubbtilskudd søkbart for
klubbene.
BUDSJETT 2019
Vedtatt budsjett av 05.06.2019:
Inntekter
Klubbtilskudd
Kick-Off 2019
Møter
Kostnader
Overskudd

kr. 305.461.kr. 150.000.kr. 145.000.kr. 10.000.kr. 305.000.kr.
461.-

REGNSKAP 2019
Utdrag:
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Inntekter
Klubbtilskudd
Kick-Off 2019
Annet
Møter
Kostnader
Overskudd

kr. 436.241.kr. 64.000.kr. 134.456.kr. 11.339.kr. 33.091.kr. 242.886.kr. 193.355.-

Kick-Off 20-21 september 2019
Samlingen var beregnet for styremedlemmer, TK-medlemmer og høyere graderte utøvere innenfor
JKA Norway, NTKF og NSF. Formålet med samlingen var at stilartsorganisasjonene, JKA Norway, NTKF
og NSF, som alle er plassert under Shotokan Grenkomité, skulle lære hverandre bedre å kjenne for å
kunne lage en god plattform for et videre samarbeid.
En gedigen suksess på alle plan :-)
Totalt 56 deltakere.
Instruktører:
Geir Arild Larsen 7. Dan JKA, Sjefsinstruktør JKA Norway.
Stig Rønning 5. Dan, Landslagstrener og TK-medlem NTKF.
Martin Boag 4. Dan, Landslagstrener NTKF.

Klubbtilskudd 2019
10 søknader innvilget på tilsammen kr. 64.000.- . Totalt forelå det 12 søknader på totalt kr. 84.500.-,
hvorav 2 søknader ble avvist fordi de ikke tilfredsstilte formalia.

Oppsummering 2019
Fokus for Shotokan Grenkomité i 2019 har vært å bli kjent med hverandre og menneskene bak NTKF,
JKA Norway og NSF, fjerne gamle misforståelser og bygge bærekraftige relasjoner for fremtiden.
Synes vi har lykkes veldig godt med målene for 2019 og en god plattform for 2020 er lagt.

Dette har skjedd i 2020
Økonomi
Vedtatt budsjett av 25.01.2020:
Inntekter
kr. 553.350.Stevner
kr. 110.000.Kurs / utdanning
kr. 75.000.Klubbtilskudd
kr. 100.000.Kick-Off 2020
kr. 100.000.Treningssamling Elite kr. 100.000.Andre utgifter
kr. 40.000.Møter
kr. 30.000.Kostnader
kr. 555.000.Underskudd
kr. 1.650.Dommerkurs Oslo 24. - 25. januar
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Det ble avholdt dommerkurs på Ullevål i regi av NKF og grenkomitéen. Formålet med kurset var at
dommere fra NTKF og NSF som ikke har gyldig lisens skal få dommerlisens og muligheten til dømme
shobu ippon stevner i regi av NKF og grenkomiteen. Kurset betales av grenkomiteen i sin helhet.
Deltakere: 9 deltakere. 7 stk. fra NTKF og 2 stk. fra JKA Norway.
Kursholdere: Rune Magne Johannessen 5 Dan JKA og José Dos Santos 6. Dan JKA.
Det legges tilrette for 1 stk. dommerkurs i året i regi av NKF og grenkomitéen, fortrinnsvis med
plassering i Oslo.

Møtevirksomhet
Fysiske møter:
•

25.01.2020 (NKF Oslo)

Digitalt møte:
•

24.04.2020 (Teams)

JKA NM 2020 14.03.2020 / UTSATT/ AVLYST
Grunnet Korona-pandemien måtte vi ta den tunge men riktige beslutningen om å utsette JKA-NM
2020 med kun 3 dager igjen til stevnestart. Til JKA-NM var det påmeldt 270 startere, 32 lag fra totalt
27 klubber.
Bjørgvin Karateklubb hadde lagt til rette for et fantastisk JKA-NM som vi håper å kunne ta igjen i
september. Ny foreløpig dato er satt til lørdag 26.september 2020.

JKA Open Øst 2020 18.04.2020 / AVLYST
Grunnet Korona-pandemien ble alle stevner i regi av NKF avlyst. Bærum Shotokan Karateklubb skulle
vært vertskap for JKA Open Øst, men slik ble det dessverre ikke denne gangen. Ny dato er ikke satt.

JKA Open Vest 06.09.2020 / AVLYST
Åpent shotokan-mesterskap for junior fra 13 år og voksne med brunt og sort belte. Konkurrerer etter
JKA-regelverket i både kumite og kata. Arrangørklubb: Bjørgvin KK.

JKA NM 2020 26.09.2020 / AVLYST
Ny dato for JKA-NM er satt.

Kick-Off / AVLYST
På samme måte som i 2019 så ønsker vi å arrangere en samling for de høyest graderte og personer i
nøkkelposisjoner i de forskjellige stilartsorganisasjonene som er samlet i komitéen.
Kanskje i en litt annen form enn sist, men det blir fokus på tillit og samhold.

Klubbtilskudd 2020
Det er lagt opp til at klubbene kan søke om støtte på totalt kr. 100.000.-. Mulig omfordeling av midler
slik at søknadspotten kan økes og søknadskriteriene tilpasses. Tilskuddsrammene endret til kr.
130.000.- iht. vedtak.

Oppsummering
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Fokus for Shotokan Grenkomité i 2020 har vært å få til et enda tettere samarbeid mellom
stilartsorganisasjonene og økt felles aktivitet i regi av NKF og Shotokan Grenkomité. Flere felles
stevner som JKA Open Øst og JKA Open Vest var planlagt, men hovedfokus var JKA-NM 2020.
Grunnet Covid-19 pandemien ble all fysisk aktivitet i regi av grenkomitéen kansellert fra mars måned.
Norge stengte ned dager før vi skulle gjennomføre et JKA-NM i Bergen med kjempeoppslutning
og hele 277 startere. Bjørgvin Karateklubb som arrangørklubb av JKA-NM hadde gjort
et fantastisk stykke arbeid og alt lå til rette for et kjempearrangement. Arrangementet ble forsøkt
flyttet til ny dato, men kunne dessverre ikke gjennomføres i 2020.
JKA Open Øst, JKA Open Vest og Kick-Off led dessverre samme skjebne som JKA-NM og ble avlyst.
Til tross for vanskelige forhold i et år som har vært sterkt preget av nedstengninger, strenge
restriksjoner og lite fysisk kontakt har flere av klubbene våre vært innovative og kreative for å holde
hjulene i gang. Klubber var tidlig ute med blant annet åpne online-treninger på Facebook som gjorde
det mulig for alle som ønsket det å følge flere treninger i uken fra egen stue. En spesiell takk til
Bjørgvin Karateklubb som var primusmotor på online-treninger.
Online-treninger er et fantastisk tilbud som veldig mange av medlemmene våre har satt og
setter utrolig stor pris på. Takk for innsatsen alle sammen!

World Karate Federation Gren Komite (WKF GK)
Perioden 2019/2020

Perioden 2020

Grenkomiteen har gjennom perioden 2019-2020 hatt som hovedmålsetning å tilrettelegge
og oppmuntre til mer aktivitet i regionene etter innspillet på tinget i 2018. En viktig føring for
dette arbeidet har vært å bygge på det gode samarbeidet det er mellom en rekke klubber i
ulike regioner på tvers av stilarter og stilartsorganisasjoner.
Regionstrenere
For å spre kompetanse og for å gi et bredere tilbud om konkurransetrening ble det oppnevnt
fem regionstrenere. Hver regiontrener har ansvaret for å gjennomføre to samlinger i sin
region hvert halvår. Hovedmålsetningen for treningene har vært å skape en arena hvor
utøvere fra ulike klubber får mulighet til å trene sammen, spre kompetanse om konkurranse22
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trening til flere klubber og å ha flere tilbud på tvers i regionene ut over de regionale
stevnene. Det har også vært viktig å skape en fellessatsing for å gi mulighet for
talentutvikling for de som ønsker å satse mot toppidrett.
Det ble også utnevnt en regional trener i kata som er blitt brukt på samlinger og kickoff. I
tillegg har regionaltrener for kata startet et særskilt satsingsprosjekt for å konkurranse kata i
Norge.
Tilbakemeldingene fra klubber og utøvere som har deltatt på samlingene har vist at både
trenere og arrangementsform har vært en suksess.
Kickoff
Grenkomiteen har arrangert kickoff høst 2019 og vinter 2020. Kickoff fungerer som en
fellessamling på tvers av regionene og gir utøvere i ulike landsdeler en mulighet for å trene
sammen for å skape motivasjon og inspirasjon. Samlingene har også vært en mulighet
for regionstrenere å treffe hverandre for å utveksle kompetanse og ideer. Planlagt kickoff for
høsten 2020 måtte dessverre avlyses på grunn av smittefaren rundt covid-19.
Regionale konkurranser
En viktig oppgave for grenkomiteen er også å tilby gode regionale konkurranser. I samarbeid
med dommerkomiteen er det utarbeidet nye vektklasser for bruk i regionale konkurranser,
samt arbeidet med eget coach kurs er startet.
Nordisk
Grenkomiteen fikk i 2019 ansvar for uttak til Nordisk mesterskap og uttaket ble gjennomført
som en del av kickoff samlingen i august. Det norske laget bestod kun av utøvere utenfor
toppidrettssatsingen fra forbundet og klarte å hevde seg svært godt. Med fem gullmedaljer
og 21 medaljer endte Norge som fjerde beste nasjon. Isolert sett kun på kumite delen av
stevnet, endte Norge som nest beste nasjon.

Samarbeid bredde og topp

En av hovedmålsetningene for grenkomiteen har vært å bedre samarbeidet mellom bredde og
toppidrett, og vi har etter hvert kommet frem til en svært god samarbeidsform med toppidrettsenheten i forbundet. Det er nå kommet på plass gode møteplasser for regionale trenere i samarbeid
med landslagstrener/toppidrettsansvarlige, slik at vi kan legge til rette for kompetansespredning og
aktiviteter ut i alle regioner. Vi opplever at toppidrettsenheten er svært positiv til å bidra til å utvikle
alle regioner, og vi har stor tro på samarbeidet topp og bredde vil gi gode resultater.

E-stevner

Da covid-19 pandemien inntraff våren 2020 og det ble en brå stopp på planlagte stevner og
arrangementer, så vi det som svært viktig å sette i gang initiativ for å opprettholde motivasjon og
aktivitet blant medlemsklubbene våre. Etter innspill fra administrasjonen, ble det så snart et
regelverk ble satt opp, satt i gang med e-stevner innen kata. Som første gren i forbundet
gjennomførte vi et prøvestevne, og deretter en sommercup for å gi medlemmene et tilbud når det
meste av annen aktivitet falt bort. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på e-stevnene og satte
derfor opp en vintercup også, som strekker seg gjennom vinteren 2020-2021, da vi ennå ikke vet når
vanlig aktivitet kan gjenopptas.

Kommunikasjon
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En annen viktig del av arbeidet vårt er å kommunisere godt med medlemsklubbene i seksjonen. Vi
har i inneværende periode mottatt svært god hjelp av kommunikasjonsansvarlige i administrasjonen,
og hatt fokus på å jevnlig komme med nyheter gjennom nyhetsbrev og artikler på kampsport.no.

DOMMERKOMITE

Det har i perioden 2018-2020 vært to dommerkomiteer innenfor WKF. Dommerkomiteen 2018-2019
ble utnevnt av karateseksjonen, mens dommerkomiteen fra 2019 og videre har vært utnevnt av
grenkomite WKF. Rapportene for dommeraktivtetene er derfor todelt, en for seksjonsoppnevnt
komite og en for grenkomite oppnevnt komite.
Rapport fra DK-Leder, 2018/2019
Undertegnede var ønsket av Seksjonsstyret som leder av DK sommeren 2018. Etter en lengre
betenkningstid ble ledervervet akseptert.
Så snart det var anledning, ble det planlagt en dommerkabal til stevner høsten 2018.
Plan for NM 2019 var også kommet godt i gang, og vi visste at det ville bli utfordringer med
beslutningen om at NM ville bli arrangert på kun en dag, og at dommerbehovet var stort.
SAMARBEID OG TILSTEDEVÆRELSE I REGIONER
DK ønsket å gjøre seg kjent med dommere i Nord Norge, og valgte å reise til Bodø for å bistå med
gjennomføringen av Nord Norsk Cup. Dommer Muzli Hakaj, ble med, og det viste seg at det var svært
viktig for gjennomføringen. Alle deltakende dommere gjorde en god innsats, men nivået krevde
støtte fra erfarne dommere, først og fremst med tanke på sikkerheten for utøverne. Muzli Hakaj og
undertegnede, dømte hele dagen som hoveddommere. Stevnet ble gjennomført på en god og
forsvarlig måte.
ØKONOMI
DK/budsjettarbeid og planlegging for 2019 ble vanskelig av den årsak at budsjett med fordelingsnøkkel per gren ikke var klart. Vi ble informert om at dette var som følge av de uheldige
omstendighetene rundt underslaget og overføring av regnskap fra forbundet internt til Idrettens
Regnskapskontor (IRK). Misnøyen bredte seg raskt blant dommere når det etter hvert ble kjent at DK
ville bli tildelt et betydelig lavere beløp enn tidligere. DK prøvde å gjøre alle til lags, med forsøk på
andre løsninger med en ny fordeling. Arbeidet fra høsten 2018 og videre ble veldig vanskelig å få
endene til å møtes samtidig som å finansiere alles ønsker om støtte til internasjonal og nasjonal
dømming. Dette medførte at et antall erfarne dommere ikke stilte opp i samme utstrekning som
tidligere, og man opplevde dommermangel på enkelte stevner, noe som vanskeliggjorde
gjennomføringen.
STEVNEGJENNOMFØRINGER
DK opplevde at sentrale dommere trakk seg fra stevner hvor de var satt opp, og det førte til at
stevner sto i fare for å bli avlyst. Det kunne ikke aksepteres at stevner skulle avlyses grunnet
dommermangel. Dette medførte blant annet at to fra DK reiste til Vestlandscup, for at stevnet kunne
bli gjennomført på en trygg, og sikker måte.
KOMPETANSE UTVIKLING
DK ønsket å identifisere hvilke dommere som var motiverte, og klare for å ta steget opp til å fungere
som hoveddommere på NM, det vil si å oppnå A-lisens. Det ble tidlig klart at det var tre aktuelle
kandidater som alle var svært motiverte, og ivrige til å trene, og blir bedre, slik at A-lisens kunne
være innen rekkevidde på NM. Teori skulle finne sted dagen før og praktisk prøve på NM 2019.
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DK sitt fokus var NM 2019, og å være med på å bidra til en god gjennomføring. Arbeidet bestod i å
løfte frem flere dommere som kunne delta, som trygge og gode dommere. I januar 2019 ble det lagt
en plan for alle dommere som var tiltenkt å dømme på NM, først og fremst Østlandsdommere.
Første helg i februar var 7 dommere til stede på Landslagssamling på Tøyen. Samlingen startet kl.
10.00 og kontinuerlig dømming i 8 timer. Saleh Zomlot var ansvarlig for gjennomføringen. De tre
kandidater til A-lisens fikk ekstra god oppfølging.
Alle aktuelle dommere stilte selvfølgelige opp på Østlandscup andre helg i februar.
Neste samling ble arrangert 9. mars, uken før NM, og 8 dommere deltok. Samlingen var i samarbeid
med Regiontrener Arild Lund, med oppstart kl. 10.00, og kontinuerlig dømming i 7 timer.
Undertegnede var ansvarlig for gjennomføringen. Det ble god trening for alle.
Fra WKF dommerside FB
Frank Jensen
29. januar 2019

Til alle dommere i region ØST. Dommertrening med region/landslaget i Jordal Idrettshall
(Tøyen/ Galgeberg) førstkommende lørdag kl 10.00. Grip muligheten til mye dømming! Meld dere NÅ på fb-gruppa. DK
Fra WKF dommerside FB. 14 feb 19
Frank Jensen
14. februar 2019

Til ALLE dommere! Det vil bli arrangert kurs i praktisk dømming lørdag 9. mars i Skedsmo dojo, Strømmen storsenter. En siste trening
før NM, alle som har mulighet og spesielt dere som er påmeldt til NM bes holde av denne dagen. fra kl 10-17. Ta med Gi. Enkel
matservering. Kurset er gratis. Hilsen DK. Ps. Det er ikke behov for tilbakemelding om du IKKE kommer. Påmelding er
til: lederwkfdk@gmail.com

NM og LAG-NM
Under Lag NM i november 2018, ble DK lovet full støtte fra alle sentrale dommere med arbeidet
fremover, og fokuset nå var planlegging mot NM 2019.
Et antall dommere fremmet mistillit mot DK ca. 2 uker før NM. Etter en relativt rask vurdering,
besluttet undertegnede å trekke seg fra ledervervet. NM stod i fare for ikke å bli gjennomført, og jeg
ønsket intet ansvar for det, om så skulle ha skjedd. DK gjorde det som gjøres kunne, for å samle et
tilstrekkelig antall dommere som ville være med, utenom de ca 15-20 som hadde undertegnet
mistillitsbrevet.
Forbundet stod som arrangør av NM i samarbeid med arrangørklubbene Bærum Kampsport Klubb og
Sarpsborg Karate Klubb, med Kate Gry Bache Larsen som prosjektleder.
Frank Jensen
Tidligere WKF DK leder

Årsberetning Dommerkomiteen WKF – 2019/2020
Dommerkomiteen (DK) består av følgende medlemmer per 26.04.2020:
Stian Simble Berglund – Leder
Vidar Mjånes – Medlem
Terje Rosell – Medlem
Det har i perioden vært endringer i dommerkomiteen. Som følge av opprettelse av WKF Grenkomite
og utnevnelse av ny dommerkomite våren 2019 har den sittende dommerkomiteen ikke kunnet
jobbe med fullstendig oversikt over hverken aktiviteter eller budsjetter i 2019. Det har vært krevende
for DK med manglende og/eller svært forsinkede budsjetter og rammer både i 2019 og 2020. Dette
har gjort det vanskelig å planlegge aktiviteter og utnytte midler optimalt for dommerkomiteen.
DK i tall: (april 2019-april 2020)
Antall møter i DK (Skype)

12
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Antall arbeidshelger
2
Deltakelse på styremøter for karateseksjonen
0
Antall dommerkurs holdt
2
Antall dommerkurs – avlyst pga. få påmeldte
4
Work shop nasjonalt
2
Dommernytt
1
Dommerkomiteen (DK) hadde sitt første møte i april 2019. Vidar Mjånes var leder i DK frem til juni
2019. Han valgte å trekke seg som leder av private årsaker. Stian Simble Berglund tok da over som
leder mens Vidar gikk inn som medlem i komiteen. Nåværende dommerkomite fungerer veldig bra.
DK har jobbet med å kartlegge dommeres ambisjoner via en spørreundersøkelse der vi har bedt
dommere om å fortelle hvilke ambisjoner de har med dømmingen. Dette fordi vi ønsker å vite hvilke
som er interessert i en utviklingsstige og hvem som kan være aktuelle for videre lisensiering og
kursing.
Vi har ikke lagd så mange Dommernytt i perioden, men heller satset på å informere fortløpende
enten på nett eller mail, men også på de nasjonale treffpunktene vi har (NM- ind. NM lag og WS).
DK har videre jobbet med rekruttering i 2019/2020. Norge har for få dommere per nå. Det er ca. 20
aktive dommere i hver av de fire regionene. Dette kan høres mange ut, men gitt regelverket og krav
til antall dommere er dette få om det skal gjennomføres et regionalt stevne med to matteområder og
ikke alle er tilstede. Mange dommere dømmer også svært få stevner og kun lokalt.
Det er ca. 30 dommere som DK anser skikket være dommere i et NM. Dette er ikke nok til en effektiv
gjennomføring. Gjennomføring av NM må sikres ved å hente inn dommere fra utlandet for å ha en
tilstrekkelig kvalitet på dømmingen slik at vi sikrer at rett utøver vinner. Det er grunnet få dommere
utfordrende å arrangere regionale stevner. I region Øst har vi gjennomført relativt store stevner med
et minimum av dommere, noe som påvirker kvaliteten og potensielt sikkerheten til utøverne. DK vil i
fremtiden vurdere å avlyse stevner grunnet få dommere.
DK har satt opp dommerkurs i alle regioner
Høsten 2019:
Region Sør – 10 nye Judge B dommere og 2 judge C
Region Vest – Avlyst (2 påmeldte)
Region Nord – Avlyst
Region Øst – Avlyst 1 påmeldt
Region Midt – Gjennomført kurs 3-5 Januar
Våren 2020:
Region Øst – Avlyst (2 påmeldte)
Region Vest – Avlyst (2 påmeldte)
Region Nord – Mars 2020 – Avlyst grunnet korona (10 påmeldte)
Antall dommere pr. 25/4 2020:
Lisens
WKF
EKF

NORD

Kata

3

3

4

Kumite

3

3

5

RA

RB

5

6

26

JA

JB

Sum

12

47

69

10

47
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Som et tiltak for å styrke dommerrekrutteringen, opprettholde aktivitet og sikre tilstrekkelig med
dommere på stevner i regionene har DK foreslått for WKF Grenkomite og innføre krav til at klubber
som stiller med mer enn 4 utøvere må stille med dommer på stevner regionalt. DK har i perioden
arbeidet med ulike saker.
Dette er et utvalg av det vi har arbeidet med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjennomføring av work shop nasjonalt
Behandling av klager fra klubber og enkeltpersoner i miljøet.
Behandlet saker fra karateseksjonen
Kursmateriell – inkl. oversetting og implementering av nytt regelverk
Gjennomføring og tilrettelegging av stevner, inkl. NM
Lisenser
Dommerutvikling og dommerkurs
Coachkurs
Utstyrsavtale til dommere
Ansvarliggjøre og definere oppgaver for regionsansvarlige
Jobber med en langtidsplan for utvikling av dommere

Internasjonalt:
DK tok ut dommere til Nordisk mesterskap 2019. Mesterskapet ble flyttet fra Kaunas i Litauen til
Kolding i Danmark. Norge deltok med følgende 9 dommere i mesterskapet
Robert Hamara – Ass. hoveddommer
Kjell Jacobsen – Tatami Manager
Erik Støen
Vidar Mjånes
Terje Rosell
Stian Simble Berglund – Nordisk DK
Thorbjørn Skagseth
Svein Yngve Tellefsen
Gard Sælid
DK har plukket ut følgende dommere til internasjonale oppgaver i 2019 og 2020
Robert Hamara – WKF (Deltagelse VM, EM etc.)
Kjell Jacobsen – WKF (Deltagelse VM, EM etc.)
Erik Støen – EKF (deltagelse EM)
Vidar Mjånes – EKF (deltagelse EM + kurs) (Bestått EKF JA i kata og EKF JB i kumite)
Terje Rosell – EKF (deltagelse EM + kurs) (Bestått EKF JB i kata og EKF JB i kumite)
Svein Yngve Tellefsen – EKF (deltagelse EM + kurs) (Bestått EKF JB i kata)

Spesielle utmerkelser og prestasjoner i perioden:
Robert Hamara: Medlem/sekretær i DK EKF og WKF, dømmer alle prestisjefulle stevner. I tillegg får
han mye tillit i form av å være hoveddommer. Robert er også tatt ut som dommer til Olympiske leker
i Tokyo 2020
Kjell Jacobsen ble i mars 2020 utnevnt til medlem av WKF Teknisk komite
Vidar Mjånes: EKF JA i kata, og EKF JB i kumite / EM for kadett/jr. Budapest
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Terje Rosell: EKF JB i kata, og EKF JB i kumite / EM for kadett/jr. Budapest
Svein Yngve Tellefsen: EKF JA i kata / EM kadett/jr. Budapest
Nivået på de beste dommerne i Norge er fremdeles svært bra, og det er flere dommere som kan
komme på et høyt nivå etter hvert. Norge har pr. i dag syv internasjonale dommere, og 4 dommere
med nordisk lisens i både kata og kumite. At vi har dommere på et høyt internasjonalt nivå, gir oss
mulighet til å dele kompetansen til resten av landets dommere
Instrukser og retningslinjer finnes på www.kampsport.no.
Dommerkomiteens arbeidsoppgaver er beskrevet i organisasjonshåndboken versjon 8, side 32.
Stian Simble Berglund
Leder DK - WKF

Teknisk Komite

Komiteen har i perioden bestått av:
Leder
Medlem
Medlem

Cato Bruarøy
Thomas Nilsen og
Tormod Evensen

Teknisk komite skal ha tre høyere graderte instruktører fra flere stilarter. Komiteens viktigste
oppgave er å gjennomføre tekniske DAN-graderinger (svart belte) for klubber som er
medlem i Kampsportforbundets karateseksjon, men ikke medlem i en stilartsorganisasjon
som har samarbeidsavtale. Teknisk Komite kan også gi uttalelser dersom seksjonsstyret
ønsker det.
I Norge er det flere måter å få godkjent gradering til svart belte i karate av Norges
Kampsportforbund. Den vanligste er graderinger i klubber som er medlem av en godkjent
stilartsorganisasjon, og disse godkjennes da automatisk også av Kampsportforbundet.
Klubber som ikke er medlemmer av slik stilartsorganisasjon kan få sine utøvere gradert
direkte av Kampsportforbundet. Det er da Teknisk Komite som bestemmer graderingspanel,
som skal bestå av høyere graderte instruktører fra flere stilarter. Teknisk komite skal sørge
for at DAN-graderinger gjennomføres teknisk og praktisk, og bestemmer både tidspunkt,
sted og graderingspanel.
Det har i denne tingperioden ikke kommet noen graderingssaker til Teknisk Komite.

Cato Bruarøy
Leder
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Valg Komite
Innstilling er mottatt, men valg vil forekomme på det fysiske tinget.
Følgende medlemmer tingvalgt for perioden:

Medlemsoversikt
Medlemsoversikt /kvinneandel
2012 – 14 516 medlemmer
2013 – 15 109 medlemmer
2014 – 12 294 medlemmer
2015 – 14 165 medlemmer – andel kvinner 4 633 (32,7 %)
2016 – 14 327 medlemmer – andel kvinner 4 792 (33,4 %)
2017 – 15 417 medlemmer – andel kvinner 34,69%
2018 – 14 760 medlemmer – andel kvinner 33,85%
2019 – 14 261 - Fordelingen mellom grenkomiteene er beregnet prosentuelt utifra en
manuell gjennomgang av Daniel og er 43,5% WKF, 25,5% fullkontakt og 31% Shotokan.
Kvinneandelen har pleid å ligge på ca. 33-34%, men det får vi tall på når idrettsregistreringen
er ferdig.
* Ifølge tallene fra idrettsregistreringen har vi bare oversikt over kvinneandel pr. idrett fra 2015.

Oversikt over deltakere i konkurranser
KARATE

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011 2010

WKF

1744

1652

1670

1621

1796

1360

1451

1141

1513 1787

Fullkontakt 471

812

889

823

740

815

536

423

463

324

Shotokan
(SI)

1373
(JKAN)

1482
50
(JKAN)

77

188

284

24

15

220

179

181

184

(NTKF)

(NTKF)
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Sum karate 3769

4130

2609

2521

2724

2459

2011

1579

Avd.regnskap 2018
Regnskap karate 2018
Noter

Regnskap 2018

INNTEKTER
Tilskudd

34

-315 497

Andre inntekter

35

-2 353 473

SUM DRIFTSINNTEKTER

-2 668 970

KOSTNADER
Lønnskostnader

36

50 534

Andre kostnader

37

531 187

Reisekostnader

38

1 079 325

Kontingenter/gaver/premier

39

318 820

Tilskudd

40

487 145

Forsikring m.m.

41

5 385

SUM DRIFTSKOSTNADER

2 472 396

RESULTAT

-196 574

Disponeringer:
Inngående balanse fra 2017
Resultat 2018 overskudd
Overføres IKT fond
Ny egenkapital

Fri EK
-1 110 172
-196 574
522 698
-784 048
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Notenes tallrekke fremkommer som fortsettelse fra totalregnskapet med balanse og øvrige
avd./seksjoner som behandles på forbundstinget.
Noter til karate 2018
NOTE Tekst

2018

34

Rammetilskudd NIF

35

Medlemsinntekter (seksjonsavgifter samt andel forbundsavgift)
Påmeldingsinntekter
Diverse inntekter
Momskompensasjon

36

Lønn/honorar inkl. feriepenger ved kurs
Arbeidsgiveravgift

37

Leie lokaler (halleie og lagerleie utstyr)
Frakt (ifm. stevner/kurs)
Datamaskiner/teknisk utstyr
Leie lyd/maskiner
Representasjonsklær dommere
Utstyrsgodtgjørelse dommere
Fremmedtjenester kostnader arrangørklubb, Sportdata konsulent
Idrettsutstyr, medisinsk utstyr
Honorarer regionale trenere og kickoff
Trykksaker (akkreditering m.m.)
Diverse

129 301
27 588
8 797
28 079
1 000
34 060
154 669
20 029
101 459
16 013
10 194
531 187

38

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

557 743
521 582
1 079 325

-315 497
-315 497
-1 511 752
-750 200
-4 172
-87 349
-2 353 473
42 740
7 794
50 534

(nasjonalt 222.103, internasjonalt 299.479)

39

Kontingenter, premier/gaver (kostnadsført restlager)

318 820

40

Tilskudd til klubber

487 145

41

Lisenser (Nordickarate.net), m.m.

5 385
5 385
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Avd.regnskap 2019
Regnskap karate
Noter

2019

INNTEKTER
Tilskudd

34

-326 178

Andre inntekter

35

-1 817 770

SUM DRIFTSINNTEKTER

-2 143 948

KOSTNADER
Lønnskostnader

36

43 480

Andre kostnader

37

178 275

Reisekostnader

38

769 884

Kontingenter/gaver/premier

39

145 300

Tilskudd

40

543 080

Forsikring m.m.

22 272

SUM DRIFTSKOSTNADER

1 702 291

RESULTAT

-441 657

Disponeringer:
Inngående balanse fra 2018

-784 048

Resultat 2019 overskudd

-441 657

Overføres fri egenkapital NKF
Ny egenkapital

490 282
-735 423
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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 karate for 2019
NOTE Tekst

2019

34

Rammetilskudd NIF

35

Medlemsinntekter (seksjonsavgifter samt andel forbundsavgift)
Påmeldingsinntekter
Diverse inntekter (viderefakturerte kostnader østlandscup)
Momskompensasjon

36

Lønn/honorar inkl. feriepenger ved kurs
Arbeidsgiveravgift

37

Leie lokaler (halleie og lagerleie utstyr)
Frakt (ifm. stevner/kurs)
Datamaskiner/teknisk utstyr (kata system, Sportdata)
Leie lyd/maskiner
Representasjonsklær dommere
Utstyrsgodtgjørelse dommere
Fremmedtjenester kostnader arrangørklubb, Sportdata konsulent
Idrettsutstyr, medisinsk utstyr
Honorarer regionale trenere og kickoff
Trykksaker (akkreditering o.a.)
Diverse

39 085
9 656
32 095
0
0
3 640
21 638
19 442
23 401
17 399
11 920
178 275

38

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

352 134
417 750

-326 178
-326 178
-1 461 829
-247 800
-13 392
-94 749
-1 817 770
37 510
5 970
43 480

Reisekostnader dommere WKF (inkl. internasjonalt) 284.584
Reisekostnader dommere fullkontakt 42.548

769 884

Reisekostnader dommere shotokan (s.i.) 90.618

39

Kontingenter, premier /gaver (Nordisk, pokaler, kick-off, Sportdata)

145 300

40

Tilskudd til klubber

543 080
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