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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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Forbundstinget 
 

 

SAK 1  Konstituering  
1.1 Godkjenne representantene  
 
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 representanter godkjennes.  

 

1.2 Valg av funksjonærer som ikke behøver være valgte 
representanter – dirigenter og protokollførere  
  
Dirigenter:  
Marit Pedersen og Bjørn Gran foreslås som dirigenter.  

Protokollførere:  
Mari Pettersen og Anne Hofmo Bjølgerud foreslås som protokollførere.   

Styrets innstilling:  
Forslag til dirigenter og protokollførere godkjennes.  

 
1.3 Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
 
Protokollundertegnere: 
Stine Haugsdal (Bergen karate klubb) og Geir Havreberg (Etne kyokushin karate klubb), foreslås som 
protokollundertegnere. 

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 NKF, herunder beretninger fra tingvalgte organer  
3. Behandle NKFs regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors beretning og 

kontrollutvalgets beretning  
4. Fastsette kontingent 
5. Engasjere revisor til å revidere NKFs regnskap 

Styrets innstilling:  
Forslag til sakliste godkjennes. 

 

1.6 Godkjenning av forretningsorden  
  
Forbundstinget 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 dirigentenes e-postadresser marit.pedersen49@gmail.com og 
bjorngran@outlook.com med kopi til styreleder post@kampsport.no og protokollførere 
mari@kampsport.no og anne@kampsport.no . 

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

Styrets innstilling:  
Forslag til forretningsorden godkjennes.   

SAK 2 Behandle beretning for NKF  
 

Beretning fra styret og ev. tingvalgte organer framgår på side 7-18.  
 

Styrets innstilling:  
Beretningen godkjennes. 

 

SAK 3 Behandle NKFs regnskap  
 

Revidert regnskap (inkl. balanse og regnskapsprinsipper/noter), styrets økonomiske beretning, 
revisors beretning og kontrollutvalgets beretning framgår på side 19-47. 
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Styrets innstilling:  
Revidert regnskap (inkl. balanse og regnskapsprinsipper/noter), styrets økonomiske beretning, 
revisors beretning og kontrollutvalgets beretning godkjennes for 2018 og 2019. 

 

SAK 4 Fastsette kontingent 
 

Kontingent for medlemsklubbene: 
Nåværende satser for klubbenes medlemskontingent til NKF er; 

 

Av dette går kr. 42,- til fellesdrift og resten til seksjonsdrift.  

Ingen av seksjonsstyrene har til sine seksjonsmøter før tinget foreslått endring i satsene. 

 
Styrets innstilling:  
Forbundsstyret foreslår at kontingentsatsene vedtas uendret. 
 

SAK 5   Engasjere revisor til å 
revidere NKFs regnskap  
 
BDO har revidert forbundets regnskap i nesten 20 år og da ved de 
samme personene. Styret foreslår nå et skifte til AS Revision og har 
innhentet fastprisavtale for dette på kr. 115.000,-/år.  
 

Styrets innstilling:  
AS Revision engasjeres til å revidere NKFs regnskap. 
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Forbundstyrets beretning 
for tingperioden 2018-2020 

 

Innledning 

Våre verdier «Trygghet – Samhold – Respekt» skal være grunnmuren for forbundets virksomhet, slik 
at man kan oppnå langtidsplanens virksomhetsidé; «NKF skal tilrettelegge for sunn klubbdrift og 
livslang idrettsglede for enkeltmedlemmene. NKF skal representere sine medlemmers interesser i 
nasjonale og internasjonale sammenhenger.» De utvalgte innsatsområdene i langtidsplanen har vært 
Medlemsutvikling, Merkevarebygging og Kompetanseløft. Innenfor dette valgte forbundsstyret å ha 
særlig fokus på organisasjonsutvikling og arrangementsutvikling for sitt arbeid denne perioden. 

Denne beretningen vil gi en oppsummering av hva forbundsstyret har oppnådd på de ulike områdene 
fra langtidsplanen. Samtidig kan det innledningsvis nevnes at følgende forhold naturlig nok har 
preget styrets arbeid og som det redegjøres nærmere for i beretningen; 

- Underslaget september 2018 
- Nytt medlemssystem 
- Reorganiseringsprosess 
- Covid-19 pandemien 

 
Nå står for første gang både taekwondo og karate på OL-programmet (i Tokyo) og forhåpentligvis blir 
det ikke siste gang begge idrettene gjør det. Om vi klarer å kvalifisere utøvere er i skrivende stund 
uavklart, men vi vet at det er satset blod, svette og tårer fra utøvere og støtte-apparat for å oppnå 
den store drømmen. Vi håper covid-19 ikke fremtvinger avlysning av OL. 

En av de som har store prestasjoner er Margaret «Magga» Aase som kom til kvartfinalen i NRKs 
«Mesternes Mester». Hun har store mesterskap bak seg innen Ju-Jitsu International Federation og 
brasiliansk jiu-jitsu, samt også vår nye idrett MMA. Gjennom TV-ruta var hun en svært god 
ambassadør for norsk kampsport. Forbundsstyret slutter seg til gratulantene. Les intervju her! 

Møter og representasjon 

Presidenten har sammen med generalsekretæren forberedt alle forbunds-styremøter og ledermøter, 
herunder også sammen med visepresidentene ved de fleste anledninger. På første styremøte ble 
organisasjonsnormer og møteplan vedtatt og seksjonsstyrene konstituert/ oppnevnt. Senere har 
forbundsstyret også lagt til rette for andre relevante utvalg med mandater. Alle (seksjons)styrene fikk 
en innføring etter sommerferien i forbundets virksomhet og vedtatte organisasjonsnormer via 
Microsoft Teams-møter som ble innspilt og lagret for gjenhøring av styremedlemmene. Det ble også 
vedtatt «faddere» i forbundsstyret til de ulike innsatsområdene i langtidsplanen. Inger Wold har tatt 
permisjon fra styret av private årsaker men meldt sin tiltredelse igjen i november 2020. 

Forbundsstyret har avholdt 2 ledermøter i tingperioden med alle seksjonsstyrene og representanter 
fra stilartsorganisasjoner med samarbeidsavtale. Det er i skrivende stund avholdt 13 styremøter og 
styret har så langt i perioden behandlet 118 saker og fattet 95 vedtak. Det er ikke oppnådd 
konsensus i 3 saker som gjelder reorganisering (vedtak 49, 65 og 75) samt 1 sak om 50-års 
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jubileumsprosjekt -23, men ellers har samtlige vedtak vært enstemmige. Styret har praktisert 
åpenhet gjennom offentliggjøring av sakslister og referater på NKFs internettsider.  

Presidentskapet har fordelt representasjonsoppgaver mellom seg og bl.a. deltatt på idrettstinget i 
2019 og andre idrettsledermøter i Norges idrettsforbund (NIF) og Særforbundenes Fellesorganisasjon 
(SFF) og andre arenaer. NKF har også deltatt med generalsekretæren på ovennevnte, samt vært 
tungt inne i NIFs moderniseringsprosess og på andre adm./faglige møteplasser.  

Forbundsstyret har behandlet og besvart høringer som bl.a. NIFs moderniseringsprosess1, 
lovendringsprosess, spillemiddelsøknad, utstyrsordning, ny idrettsmelding, strategisk dokument. 
m.m. Videre har styret behandlet forslag til ny langtidsplan som framlegges til tingbehandling. Det er 
også vedtatt årlige virksomhetsplaner og noen utviklingsplaner, bl.a. på kommunikasjon. 
Arrangementsplanen er tatt opp til gjennomgang flere ganger uten at planen har blitt endret. 
 

 

Måloppnåelse på hovedområdene fra langtidsplanen 
(Kapitlene/overskriftene er hentet direkte fra tingvedtatt langtidsplan.) 

Medlemsutvikling 

Medlemspleie 

Norges Kampsportforbund og alle kampsportklubbene er medlemsbaserte og derfor må 
medlemspleie stå sentralt. Som forbund skal klubbenes interesser ivaretas ved bl.a. å være en 
serviceinstans som skal styrke rammevilkår, gi hjelp til selvhjelp og drive utviklingsarbeid. Klubbene 
skal ivareta medlemskapene gjennom trygge rammer, fellesskap og godt treningstilbud.  

Utviklingen på medlemsområdet skjer primært i klubbene hvor det å forebygge frafall samt drive 
nyrekruttering bør stå sentralt. Medlemsantallet har dessverre vært nedadgående i denne 
tingperioden på tross av at nye kampsporter er tatt opp. Forbundsstyret har derfor hatt fokus på 
organisasjonsutvikling gjennom reorganiseringsprosessen for å søke å revitalisere forbundet. 

Samle kampsportene 

Etter søknad vedtok Idrettsstyret 4. april 2019 å ta opp muay thai og MMA som nye idretter i Norges 
Kampsportforbund. Dette som et ledd i å samle kampsportene. Fra før er det etablert et 
anleggssamarbeid mellom kampidrettsforbundene for boksing, bryting, fekting, judo, kampsport og 
kickboxing.  

Forbundsstyret har anbefalt alle seksjonsstyrene å samle kampsportene våre i felles NMer og andre 
arrangementer, herunder NM veka som er et samarbeidsprosjekt mellom Idrettsforbundet og NRK. 
De mest profilerte idrettene under NM veka 2018 og 2019 var de som normalt ikke er fremme i 
media ellers. Dessverre er det ingen av seksjonene/idrettene våre som så langt har deltatt, men noen 
er i gang med planlegging av deltakelse i NM veka vinter 2022. 

 
1 https://www.idrettsforbundet.no/tema/moderniseringsprosjektet/  
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Flerkulturell (og inkluderende) kampsport 

På dette området registreres at nordmenn med innvandrerbakgrunn ofte har kampsport som 
referanse fremfor andre idretter som ofte står sterkt i Norge. Det er mest gutter/menn som deltar. 
Det er imidlertid vanskelig å fremskaffe data som det kan bygges konkrete mål på. Følgelig har ikke 
dette området blitt arbeidet direkte med men indirekte gjennom arbeidet med Idrettsforbundets 
moderniseringsprosess hvor kjønnsbalanse og arbeid mot økonomiske barrierer er inkludert. Styret 
er kjent med at flere klubber samarbeider med idrettskrets på dette området. 

Arbeidet med kjønnsbalanse utgjør en integrert og naturlig del av forbundets virke, jf. mer info under 
«Kompetansebygging».  

Tiltak for å redusere økonomiske barrierer har vært via utstyrsordninger til klubber og AlleMED 
kampanjen, jf. innkjøp av utstyr til klubbene finansiert gjennom omsøkte midler fra 
Sparebankstiftelsen DNB på kr. 3 mill. Det er også oppfordret til gjenbruk av utstyr. Oslo Economics 
har gjennomført undersøkelse om kostnader innen barne- og ungdomsidretten hvor kampsportene 
karate og taekwondo var inkludert. Les mer her! 

Merkevarebygging 

Stevneutvikling 

Forbundets fremste eksponeringsarenaer er arrangementene våre. For å være attraktive for mulige 
samarbeidspartnere/sponsorer må vi utvikle bedre arrangementer. Arrangørklubbene må 
understøttes slik at de kan få sportslig og økonomisk verdiskaping. Forbundet må derfor skolere og 
hjelpe disse til å lykkes og bygge større arrangementskompetanse i klubbene. På samme måte som 
den daglige treningen pågår i klubbene må stevnene også driftes og eies av konkurransemiljøene 
gjennom klubbene fremfor administrasjonen i forbundet, som på sin side skal gi hjelp til selvhjelp. 

Innføring av arrangementsplanen har imidlertid vært utfordrende og det har vært noen omkamper 
knyttet til denne.  Arbeidet har gått saktere enn ønsket, men man har tatt tiden til hjelp for å gjøre 
klubber bedre rustet og trygg nok til å ta på seg arrangøroppgaven. Klubbene har blitt noe tryggere 
ved at det er åpnet for sikringsfond. Det har likevel blitt avlyst flere stevner i 2019 og antall 
deltakere/starter har gått ned. Les mer her! 

De mest profilerte idrettene 
under NM veka 2018 og 
2019, presentert av 
kringkastingssjef Thor 
Gjermund Eriksen på NIFs 
ledermøte november 2019 
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NM reglement er innført for å sikre kvalitet og samtidig gi hjelp til arrangører. «Event Manager» er 
innlagt på kampsport.no slik at alle arrangementer fra Sportdata aktivitetssystemet speiles på 
forsiden og gjør arrangementene tilgjengelige. Videre er det orientert om status for innføringen på 
nettsidene ved ulike artikler. 

Mål om at NMene i karate og taekwondo skal lage (lineær) TV-produksjon ble for kostbar for 
seksjonene som da har ønsket å se på nye og mer moderne formater via streaming.      

Grunnet koronapandemien har NKF vært nødt til å avlyse mange stevner i 2020 og sett på nye 
løsninger for å opprettholde noe stevneaktivitet. Sommeren 2020 gjennomførte NKF flere piloter i 
WKF karate og WT taekwondo på online stevnegjennomføring. Stevnegjennomføringen går ut på at 
deltagere filmer seg selv og laster opp klippet i en portal hos vår samarbeidspartner SportData. 
Klippet vil da bli vurdert av kvalifiserte dommere som gir en score. Slik er det dermed mulig å 
gjennomføre konkurranser i mønster digitalt. Piloten var en stor suksess og flere av idrettene våre 
har fortsatt med e-stevner utover høsten 2020, herunder har også fullkontakt karate gjennomført sitt 
første e-stevne.  

Styrke omdømmet 

Det har blitt utarbeidet og vedtatt en egen kommunikasjonsplan som administrasjonen arbeider 
utifra. I.f.t. målsettingene fra langtidsplanen er det «innsolgt» 4 saker til riksdekkende medier. Her 
var målet dobbelt så høyt men kanskje litt urealistisk. Kommunikasjonsressursene økes imidlertid i 
år. Når det gjelder utviklingen på sosiale medier er målene oppnådd og jobbes videre med. Det er 
utarbeidet en egen media analyse for første og andre halvdel 2019. Media-analysen ble presentert 
på ledermøtet oktober 2019 og media-analysen for første halvår 2020 finnes her.  
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Synlighet i media  

Synligheten av kampsport i mediene har steget jevnt gjennom tingperioden. Nedenfor finnes en 
grafisk fremstilling av estimert annonseverdi fra 2017 og ut 2019. Det understrekes at dette 
inkluderer all dekning av kampsport i perioden, inkludert lokale/regionale mediers dekning av mindre 
klubbarrangement, oppslag i riksdekkende medier basert på utspill fra forbundet sentralt, samt 
dekning av toppidrett:  

 

 

Forbundsstyret og administrasjonen har gjennom tingperioden erfart at det er vanskelig å få 
gjennomslag for kampsportrelaterte saker i riksdekkende medier. I 2019 ble det utarbeidet to 
halvårlige medierapporter som underbygget at innsatsen på dette området må styrkes hvis målene i 
planverket mtp. innsalg av saker og kronikker skal nås. Det må brukes mer ressurser på å finne og 
bearbeide de gode historiene, samt opparbeide et godt nettverk i riksdekkende medier, og dermed 
større gjennomslagskraft.  

På bakgrunn av analysene i 2019 vil arbeidet med å videreutvikle og selge inn saker – da også i 
samarbeid med klubber og stilartsorganisasjoner – økes i det videre. Planen var å effektuere dette 
allerede fra april 2020, men dette har ikke vært gjennomførbart grunnet korona-situasjonen.  

Erfaringen fra mediearbeidet i tingperioden understreker at en stor mulighet med tanke på 
riksdekkende mediearbeid er opptaket av MMA i forbundet. Annonseverdien for MMA i 1. halvår 
2019 var det dobbelte av taekwondo og karate i samme periode. Forbundet fikk svært mange 
oppslag i riksdekkende medier på bakgrunn av pressemeldingen om at MMA og muay thai var tatt 
opp som idretter. I tillegg fikk forbundet god dekning i VG på bakgrunn av vår artikkel om fremtiden 
for MMA i oktober 2019. 
 
I tillegg til utarbeiding og innsalg av saker sentralt har det i tingperioden vært prioritert å utvikle gode 
verktøy for klubbene, samt å benytte forbundets digitale flater for å fremme klubbenes saker og 
historier i noe større grad. I 2019 ble derfor blant annet forbundets profil/designmanual, som alle 
stilartsorganisasjoner og klubber oppfordres til å benytte seg av, forenklet og oppdatert. I tillegg har 
det blitt prioritert mer plass i nyhetsbrev og på kampsport.no til klubb- og stilartsorganisasjons-
relevante saker som vinterleirer, kick off-arrangementer og samlinger.        
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Kompetansebygging 

Måling og kåring av kompetanse 

Det har blitt jobbet systematisk med kompetanseheving fra administrasjonens side under 
overoppsyn av forbundsstyret. Dette har ledet til en økning på 12,2% flere registrerte deltakertimer 
på kompetanseheving i Idrettsforbundets Idrettskurs, noe som er 4,2% bedre enn målsettingen.  

 

Vi scorer også svært høyt på Idrettsforbundets målinger av særforbundenes «Kvalitet og 
Verdigrunnlag». Det er vedtatt krav til klubber om dokumenterte kompetansetiltak for å være 
søkeberettiget på interne tilskuddsordninger – dette for å støtte oppunder «kompetanseløft» i 
langtidsplanen.  

Det jobbes også målbevisst med å oppnå bedre kjønnsbalanse i alle ledd bl.a. via deltakelse fra 
forbundet på Idrettsforbundets mentorprogram for kvinnelige tillitsvalgte/ansatte. Mer info her! 
Dette arbeidet er nå lagt merke til i NIF, noe det kan leses mer om her.  

Inkluderingsarbeid gjennom kompetansebygging anses viktig for få ut organisasjonens potensiale. 
Derfor støttes også Oslo Pride parade og det praktiseres nulltoleranse for enhver form for 
diskriminering og trakassering i idrett, enten det dreier seg om kjønn, seksuell orientering e.a. 

Ungdomsting og ungdomskomité 

Her har det også vært en god tilnærming via administrasjonen gjennom lederkurs for ungdom samt 
søknad på Ung Frivillig Fond som resulterte i kr. 950.000 i støtte til prosjektet i 2020. Les mer her! 
Dette knyttes til kompetansehevende tiltak gjennom forbundets arrangementsarbeid, ungdoms-
tinget og det å inkludere yngre voksne under 26 år som tillitsvalgte. Dette prosjektet ble dessverre 
utsatt pga. koronapandemien, men har en planlagt oppstart igjen høsten 2020. 

Alle særforbundsstyrer er pålagt å ha styremedlem som på valgtidspunktet er under 26 år og i 
kampsportforbundet er denne også leder av ungdomskomiteen. Komiteens arbeid følger vedtatt 
mandat og deres planer og saker har blitt fremlagt og behandlet i forbundsstyret. 

Trenerlisens 

Forbundsstyret har via administrasjonen søkt å oppfylle målsettingene fra tinget 2018 om at alle 
klubber med mer enn 50 medlemmer eller der flertallet av medlemmene er barn og unge, har min. 1 
person med trenerlisens. Det er viktig for kampsportenes omdømme at klubbene tar på alvor at de 
må ha godkjente lisensierte trenere.  

Nærmere 200 klubber har vært flinke til å følge opp forbundstingets ambisjoner men fortsatt er det 
130 klubber som ved inngangen til 2020 manglet lisensiert trener. Styret har derfor utsatt fristen og 



Seksjonsmøter og forbundsting 2020 

13 
 

innført reaksjonsformer i neste omgang om klubbene ikke følger opp. Les mer her og her! Her finnes 
nærmere informasjon om hvilke klubber som har lisensierte trenere.  

Dommerutvikling 

Via medarbeider i kampsportforbundets administrasjon har det blitt ledet et forarbeid i 
Idrettsforbundet om en felles dommerløype som har høstet gode kritikker. Denne er det besluttet å 
utarbeide og det er satt av økonomiske midler til dette via kompetanseutvalget i Idrettsforbundet. 

Forbundsstyret har utfordret seksjonene på arrangement- og dommerutvikling. Det er seksjonene 
som har det faglige og operative ansvaret for å få frem en utviklingsplan for dommerrekruttering og 
lisensiering og derfor må nærmere målformulering skje i seksjonsstyrene. Det bør være et mål å ha 
«kortreiste dommere», dvs. at grenene er mest mulig selvforsynt med dommere i hver landsdel. 
Innen karate seksjonen er det f.eks. satt mål om lisensierte dommere i alle klubber innen 2024 i 
deres programerklæring i langtidsplanen. 

 

De mest omfattende styresakene 

Underslag 
Ikke lenge etter at styret så vidt hadde kommet i gang med sitt arbeid i denne tingperioden ble 
forbundet rammet av en tragisk og dyptgripende sak. Vår betrodde økonomikonsulent i 
administrasjonen valgte å avslutte sitt eget liv etter å ha blitt avslørt for mangeårig underslag av 
forbundets midler. Saken kom opp i media med bl.a. oppslag i NRK Dagsrevyen. Med medvirkning fra 
Idrettsforbundet ble saken håndtert og vår utro medarbeider ble fulgt opp av bedriftshelsetjeneste 
for å ivareta henne, uten at det hjalp. I tillegg ble alle interne rutiner gjennomgått sammen med 
revisor og Idrettsforbundet, og revisor er også innkalt til dette forbundstinget. Det ble informert om 
saken på ledermøtet i oktober 2018. 

Saken er dypt tragisk og vi har uttrykt medfølelse overfor de etterlatte. I tillegg har det også vært 
tungt for alle kollegaer på Idrettens Hus i Oslo og særlig vår egen administrasjon. Det er også svært 
mange i klubbene som har uttrykt sin medfølelse på bl.a. Facebook. 

Administrasjonen har blitt omorganisert både som direkte følge av underslaget gjennom tap av den 
ansattes kompetanse og for å møte Idrettsforbundets moderniseringsprosess med forventede 
reduserte spillemidler til særforbundene samtidig med høyere krav om effektivitet.  

Idrettens Regnskapskontor (IRK) stilte opp for å videreføre økonomiarbeidet og ytterligere grave 
etter og avdekke forhold. Disse fikk imidlertid en utfordring da de ved årsskiftet 2018/2019 byttet 
regnskapssystemer og det ble kluss i oppfølgingen av alle særforbundene som bruker IRK, noe som 
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førte til en samordnet klage fra disse. Det tok derfor lang tid å få regnskap for 2018 på plass og nye 
verktøy og rapporteringsrutiner i 2019. Dette er i større detalj rapportert om også til det tingvalgte 
Kontrollutvalget. I regnskapet følger nærmere informasjon i notene om tapsbeløp og forsikringssum. 

Tap av kompetanse førte også til tyngre, dyrere og saktere prosesser med innføring av nytt 
medlemssystem, jf. neste styresak.  

Nytt medlemssystem 
Forbundets medlemssystem, MySoft, er gammelt, utdatert og uten integrasjon mot Idretts-
forbundets Sentrale Database (ISD). Vi var derfor pålagt å anskaffe nytt eller bruke Idrettsforbundets 
medlemssystem, KlubbAdmin. Sistnevnte inneholder ingen skreddersøm for kampsport slik vi er vant 
med gjennom MySoft. Etter anbudsrunde valgte forbundsstyret å gå til anskaffelse av nytt 
medlemssystem via Albatross IT Consultants (AITC) og da med en omfattende kravspesifikasjon med 
bl.a. integrasjon med ISD, bruk av elektronisk AvtaleGiro, og moderne brukergrensesnitt. 

Når vi som følge av underslaget mistet vår økonomikonsulent gikk også kompetanse tapt som var 
viktig inn mot det nye medlemssystemet og økonomifunksjonaliteten der med reskontro o.a. Dette 
både forsinket og «fordyret» investeringen vår i medlemssystemet og fikk en slags dominoeffekt med 
flere samtidige uheldige forhold knyttet til leveransen.  

Noen pilotklubber ble med i testing og utprøving av det nye medlemssystemet. Før sommeren 2019 
valgte imidlertid Idrettsforbundet å oppgradere KlubbAdmin til en versjon 2.0 som kalles Idrettens 
Medlems System (IMS) og valgte også AITC som leverandør. Etter sommeren ble det da etablert 
dialog for å se på samkjøring med utgangspunkt i kampsport systemet. Her tok det noe tid før 
Idrettsforbundet landet sin strategi med valg av løsning, enten kjøpe ut kampsportforbundet og 
bygge videre på den eller bygge en separat «multi tenant» løsning og invitere kampsport inn.  

Sistnevnte ble valgt sent på høsten og deretter har det vært dialog og forhandlinger om det er 
hensiktsmessig for kampsportforbundet å fortsette eget løp eller inngå samkjøring med Idretts-
forbundet, og i så fall hvordan og på hvilke betingelser. Videre arbeid med egen løsning ble da satt på 
vent, noe som gjorde det vanskelig å informere både utad og til egne pilotklubber. Kampsport-
forbundet ønsket ikke å bli bundet men komme i best mulig forhandlingssituasjon. Dette førte også 
til at det gamle MySoft systemet fortsatt har blitt benyttet «på overtid». 

På forbundsstyrets møte 21. februar var Idrettsforbundets Pål Kristen Rønnevik, leder for NIF Digital, 
til stede og presenterte hva som kunne tilbys Kampsportforbundet ved samordning i IMS. Forbunds-
styret ba da generalsekretæren om å sluttføre forhandlingene og få frem en avtale til godkjenning. 
Avtale med NIF ble inngått 22. april 2020 etter forutgående styrevedtak (67). Nærmere informasjon 
om kostnader og finansiering framgår i notene til regnskapet. 

Reorganiseringsprosess 
I forrige tingperiode kom det informasjon fra World Karate Federation (WKF) om flere forhold som 
regulerte de nasjonale medlemsforbundenes virksomhet, herunder hvordan begrepet «karate» 
skulle brukes uniformt i.f.m. NM. Dette førte til mye uro frem til og på forrige forbundsting.  

Forbundsstyret registrerte også etterdønninger og hadde derfor samhandling, særinteresser og 
organisering som tema på ledermøtet i oktober 2018 og fattet senere vedtak i desember samme år 
om å fortsette debatt om organisering på overordnet nivå. Dette ble fulgt opp i februar 2019 med 
påbegynning av en reorganiseringsprosess og en midlertidig utprøving av grenkomiteer i karate.  



Seksjonsmøter og forbundsting 2020 

15 
 

Siden den gang har temaet stått på agendaen til samtlige styremøter og det har blitt orientert om i 
forbundets kanaler samt på ledermøtet i oktober 2019, samt vært ute på høring og invitert til 
fortløpende spørsmål og innspill via våre kanaler. En oppsummering av hele prosessen kan leses her! 

Hovedårsaken til at styret har hatt fokus på et mulig reorganiseringsforslag til forbundstinget er: 

● Interne utfordringer i.f.t. hva som oppleves som rettferdig (anerkjennelse og fordeling av 
ressurser) på tvers av idrettsgrenene i Kampsportforbundet. Les mer om disse spenningene her! 

● Moderniseringsprosess i norsk idrett med krav om effektivisering, godt styresett med klarere 
ansvars- og rolleforståelse, kjønnsbalanse og arbeid mot utenforskap/økonomiske barrierer.  
 

Denne tingperioden har vært preget av mye uro og frustrasjon i organisasjonen vår. Noen har ikke 
hatt tro på at klubbene kan klare å gjennomføre stevner ved ansvarliggjøring og tilføring av 
arrangementskompetanse, andre har vært opptatt av at sin «gruppering» skal ha større faglig 
selvstyre, herunder også i.f.t. toppidretten, og noen har mest fokus på økonomi- og ressursfordeling 
innen sin kampsport og har uttrykt misnøye med tingenes tilstand. Dette understreker bare 
betydningen av det at det legges frem et forslag til reorganisering på tinget 2021. 

Gjennom opprettelsen av grenkomiteer innen karate håpte forbundsstyret at hver gren kunne 
konsentrere seg om sin egen virksomhet og dyrke den. Imidlertid er erfaringene at det samtidig har 
skapt noen spenninger mellom ulike grener/grupperinger. Innen karate seksjonen mener 
seksjonsstyret at grenkomiteene er på riktig vei videre med god innsats fra alle impliserte og 
forbundsstyret setter pris på alt arbeidet som er nedlagt. 

Forslaget som styret legger frem for tinget har blitt diskutert opp og i mente og det er ikke til å legge 
skjul på at temperaturen på styrerommet til dels har vært høy. Det har imidlertid vært viktig for 
styret å skille sak og person.  

Forbundsstyret har hatt en krevende prosess hvor eksistensielle spørsmål har kommet opp som;         

- Hva skal Norges Kampsportforbund være og for hvem?                   
- Hvorfor ha medlemskap i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)?              
- Hvorfor stå tilknyttet de internasjonale særforbundene?                 
- Og hvordan praktisere prinsipper om solidaritet og likebehandling?  

Utover dette har det vært uenigheter om styresammensetning og økonomifordeling ift. seksjoner og 
grener. Spørsmål har blitt løftet til NIF i denne sammenheng og det avventes i skrivende stund svar 
fra NIF. 

Andre forhold 
Det har også vært andre saker styret har viet oppmerksomhet. Økonomistyring og orienteringssaker 
med toppidrett har vært oppe på alle møter. Noen enkeltsaker ift. seksjonene, herunder 
suppleringsvalg i taekwondo (WT) seksjonen, kongepokal fordeling, dispensasjonssøknad ift. 
arrangementsplanen, m.m. har det også vært. 

Forbundsstyret fikk en varslingssak på bordet i starten av 2020 som gjaldt organisering av 
toppidretten, påstander om forskjellsbehandling av utøvere, samt påstand om feil bruk av ressurser 
innen toppidrettens jenteprosjekt. Styret vedtok å oversende saken til Norges idrettsforbund i april.  
      
Forbundet fikk tilbakemelding fra NIFs juridiske avdeling 9. september hvor konklusjonen er at det 
ikke finnes faktisk grunnlag for påstandene om feil fra forbundets side, jf. info her. 
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I.l.a. sommeren framkom flere artikler i Dagbladet og Budstikka som kunne bære preg av 
forhåndsdømming av forbundet. Det er derfor enkelte forhold som bør nevnes, da de ikke medfører 
riktighet: 
 
● I Dagbladet fremgår at «det koker i NKF, at flere klubber har uttrykt misnøye med ledelse, at NIF 

har fått flere varsler på bordet og at NIF skal behandle sak om kulturen i NKF». Dette medfører 
ikke riktighet. Det er kun én klubb som har gitt én varslingssak, hvor da tre forhold tas opp. I 
klubbens argumentasjon henvises det til flere år gamle saker som i samarbeid med 
Olympiatoppen for lengst er avsluttet. Dette er det nærmeste man kommer flere klubber og 
saker som faktisk er adressert. 

 
● At Budstikka hevder de kjenner til at det har vært uenighet om ordlyden med at «forbundsstyret 

ikke kan se at det foreligger kritikkverdige forhold» stemmer ikke, da vedtaket var og er 
enstemmig. Dette fremgår da også av styrereferatet. Det medfører heller ikke riktighet at 
presidenten har bedt vedkommende klubbleder om å trekke seg. 

 
● Det må også presiseres at forbundets regnskaper revideres og kontrolleres før behandling 

ved forbundstinget med alle klubbene involvert. Innsyn i rapporter til Olympiatoppen (OLT) og i 
regnskap på bilagsnivå er det mer begrenset innsyn på. Dette skyldes GDPR/personvernhensyn.   

 
● NKF er ikke underlagt offentlighetsloven eller rigget for innsyn på dette nivået, men har likevel 

gitt Dagbladet adgang til dette så langt praktisk mulig. NKF ønsker å bidra til 
åpenhet, men da innenfor de lovpålagte rammer.   

 
Tidlig i perioden måtte styret sørge for at den siste ankesaken til det forrige tingvalgte ankeutvalget 
ble behandlet. Forbundsstyret oppnevnte sanksjons- og ankeutvalg selv og fikk løst dette, og nye 
saker har blitt behandlet og framgår i anonymisert form på kampsport.no.  

Det er også vedtatt påtalebegjæring til NIFs domsorgan ifm. en sak fra forrige tingperiode som også 
var anmeldt til politiet. Avgjørelsen ligger nå ute i anonymisert form her.  

Rett før forrige forbundsting ble Norges Kampsportforbund sertifisert som Rent Særforbund av 
Antidoping Norge. Vi har da forpliktet oss til å jobbe for ren idrett, rene utøvere og rene klubber. 
Dette har derfor vært satt opp som tema på flere ledermøter i forbund med seksjoner og mange i 
forbundsstyret har gått foran som gode eksempler og tatt e-kurset Ren Utøver. Forbundsstyret 
oppfordrer for øvrig alle i forbundet til å ta antidopingarbeidet på alvor. 

Via administrasjonen jobbes det også med en rekke andre forebyggende tiltak på flere områder, 
herunder det å være trygg på trening, som er et verktøy for å sette seksuell trakassering og overgrep 
mot barn på dagsorden.   

Det har også blitt inngått noen samarbeidsavtaler med leverandører og sponsorer og vi vil da trekke 
frem særlig vår hovedsponsor på utstyrssiden, BeCool, og deres nettbutikk combatstore.no.  
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En annen samarbeidsavtale gjelder Cameralla som er en avtale som kan føre til at vi alle får frem 
bedre bilder og filmer fra kampsport samt gir klubbene er relevant og moderne mulighet for 
ekstrainntekter. Mer info her! 

Til slutt er det verdt å nevne at vi f.o.m. 2020 har en enda bedre medlemsforsikring som, i tillegg til å 
dekke skader som oppstår uten kontakt og skader som oppstår ved knusing, også har fått et element 
av reiseforsikring i seg. Les mer her!  

Korona 

Korona viruset slo kraftig inn i mars måned og eskalerte til uante dimensjoner. Her skjedde 
utviklingen så fort at generalsekretæren måtte iverksette tiltak fortløpende. Norsk idrett og hele 
samfunnet har blitt rammet hardt. Da situasjonen ble oppfattet som uforutsigbar og råd og 
retningslinjer ble endret daglig, ble det valgt en klar linje fra Kampsportforbundet fra 10. mars. Det 
kan leses mer om dette her! Kampsportforbundet har for øvrig vært tett på og svært delaktig i 
samspillet med helsemyndighetene via NIFs delegasjon. Flere medarbeidere ble permitterte, men 
etter sommeren har disse gradvis kommet i fullt arbeid igjen. Det har blitt fokusert på digitale kurs, 
webinarer/møter og e-stevner utover høsten. Det har vært begrenset med fysiske stevner, jf. 
artikkel. 

Økonomi 
Økonomioppfølgingen har vært krevende i denne tingperioden. Etter underslaget som ble avdekket 
ble det raskt iverksatt aksjoner for å videreføre regnskapsfunksjonen. Idrettens regnskapskontor 
(IRK) ble engasjert samt en egen controller funksjon. Dette grepet reduserer risikoen for nye 
underslag ved å fordele oppgaver innen økonomiføring og oppfølging på ulike funksjoner fremfor en 
enkelt betrodd medarbeider. IRK har egne lønnsmedarbeidere og egne regnskapsførere og en ledelse 
via autorisert regnskapsfører. 

Overgangen til IRK skjedde imidlertid ikke uten uheldige omstendigheter. Overgang til skybasert 
Visma regnskapsløsning ble utfordrende for IRK da alle klientenes regnskaper for 2018 skulle 
avsluttes over nyttår i gammelt Visma system samtidig med at 2019 skulle føres i det nye. Dette 
fungerte ikke med den følge at IRK kom ordentlig på etterskudd samt blandet bokførte 2018 og 2019 
bilag. Klagene lot ikke vente på seg og Kampsportforbundet kom lengst bak i køen fordi vi var siste og 
mest uplanlagte klient i systemet, som følge av ekstraordinær hendelse med underslaget. 

I de første månedene av året var det ingen særforbund som fikk tilgang til det nye regnskapssystemet 
eller rapportgeneratoren. Det var dermed vanskelig å føre kontroll med økonomien. Det ble krevd 
møte med NIFs økonomisjef og fremmet en skriftlig reklamasjon som vi fikk gjennomslag for, dvs. 
uforbeholden beklagelse samt noe økonomisk kompensasjon. IRK ble også omorganisert.  

Regnskapet for 2018 ble påbegynt så sent som 11. april. Siden Kampsportforbundet både er stort og 
komplekst i sin form (vesentlig annerledes enn ordinære særforbund som IRK har som klienter), samt 
at IRK ikke kjente vårt forbund fra før, førte til at avstemmingen av regnskapet tok lengre tid enn 
vanlig. Siden NIF belaster alle særforbundene med utgifter til fellestjenester, samt standardiserer IT-
tjenester og produkter som Visma inngår i, er vi tvunget til å benytte de produkter som NIF 
tilrettelegger for, selv om vi skulle velge å ha egen regnskapsmedarbeider eller kjøpe tjenester 
eksternt. Det har derfor ikke vært noe alternativ for Kampsportforbundet å velge vekk Visma eller 
IRK. IRK leverer dessuten momsfrie tjenester og har ikke noe kommersielt resultatmål. 
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Visma skybasert løsning er tilrettelagt for maskinlæring slik at det i fremtiden kan settes på 
parametere som gjør systemet mer og mer automatisert. Det må derfor kunne påregnes at systemet, 
når det er innkjørt, vil kunne ha en positiv effekt og utvikling, selv om det på kort sikt har virket rigid 
og vi har hatt uheldige opplevelser i startfasen. 

Det har vært krevende for både forbundsstyret og administrasjonen å opprettholde fokus og trykk på 
alle oppgaver som skal gjøres, herunder ekstraordinært arbeid med medlemssystemet, samtidig med 
alle disse utfordringene med økonomistyringen. 

Vi håper at medlemsmassen og alle frivillige/tillitsvalgte i minst mulig grad har blitt negativt berørt og 
håper det er raushet og romslighet i organisasjonen til å forstå situasjonen, legge det bak oss og se 
optimistisk på fremtiden.   

 

Avslutning 

Det har som nevnt vært en svært turbulent tingperiode med uforutsigbare hendelser som har 
rammet forbundet hardt, både idrettspolitisk og administrativt. Vi har imidlertid kommet oss 
gjennom og forhåpentlig lagt grunnlaget for en ny og bedre tingperiode med forbundsstyrets forslag 
til ny langtidsplan på tinget 2021 som bygger på Idrettsforbundets strategidokumenter «Idretten Vil» 
og «Idretten Skal».  

Videre er det tilrettelagt samarbeid med Idrettsforbundet i.f.t. regnskapsføring og nytt moderne 
medlemssystem. Og ikke minst legger forbundsstyret frem en ny og fremtidsrettet, moderne og 
effektiv reorganiseringsforslag på tinget i 2021. Nå er det viktigere enn noengang å samles og se 
fremover på tvers av ulikheter og kontroverser. Reorganiseringsforslaget skal bidra til dette. 

Forbundsstyret vil benytte anledningen til å takke alle frivillige tillitsvalgte og funksjonærer for sitt 
virke for norsk kampsport i alle medlemsklubbene. Styret vil også rette en takk til administrasjonen 
og generalsekretæren for sitt arbeid i en krevende tid. 

DocuSign 19. nov. 2020 
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Regnskap/balanse 2018 
 

 

Regnskap NKF samlet       

          

  Noter Regnskap 2018 Regnskap 2017 Budsjett 2018 

          

          

INNTEKTER         

          

Salgsinntekter 4 -637 862 -333 497 -575 000 

         

Tilskudd 5 -20 806 207 -17 011 275 -20 100 000 

         

Andre inntekter 6 -11 450 316 -10 964 502 -10 926 000 

          

SUM DRIFTSINNTEKTER   -32 894 385 -28 309 274 -31 601 000 

          

KOSTNADER         

          

Lønnskostnader 7 10 156 959 9 999 939 9 773 678 

         

Andre kostnader 8 15 454 712 8 200 273 8 838 085 

         

Reisekostnader 9 6 801 724 6 553 373 3 789 531 

          

Reklame/annonser 10 79 841 36 153 268 000 

         

Kontingenter/gaver 11 883 941 516 374 217 250 

         

Tilskudd 12 1 848 124 1 640 149 550 000 

         

Forsikring, div. m.m. 13 1 029 902 1 154 183 8 650 014 

          

SUM DRIFTSKOSTNADER   36 255 203 28 100 445 32 086 558 

          

Finansposter 14 -1 329 433 -155 852 -80 000 

          

RESULTAT/OVERSKUDD   2 031 385 -364 681 -405 558 

 
I dokumentene til forbundstinget 2018 ifm. langtidsplaner og budsjett framgår info om investering i 
nytt medlemssystem begrunnet i at dette ikke er integrert mot NIFs sentrale database og er gammelt/ 
utdatert. Kostnadene skulle tas over fem år gjennom periodisering/avskrivning men styret har valgt å 
belaste dette i sin helhet i tingperioden, kr. 3,6 mill. (2018) og 4,25 mill. (2019) inkl. mva, jf. note 8.  

I samarbeid med NIF i 2020 har medlemssystemet blitt klargjort for innfasing som nå pågår. 
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Disponeringer (se også avd./seksjonsregnskaper): 

 
               2 392 663  Resultat fellesdrift/toppidrett 

Ovf. fra bundet egenkapital for nytt medlemssystem -3 598 516 
Belastes egenkapital toppidrett til IKT fond 123 240 

Totalt fellesdrift med toppidrett til fri egenkapital -1 082 613 

    
Overføres fri egenkapital karate  -196 574 
Overføres fri egenkapital taekwondo WT  -173 347 
Belastes fri egenkapital taekwon-do ITF  27 550 
Overføres fri egenkapital jujutsu  -8 261 
Overføres fri egenkapital fleridrett  -10 648 
Overføres fra utviklingsfond  -185 456 
Belastes seksjoner til IKT fond  1 003 841 
Totalt seksjoner fra fri egenkapital  457 105 

   
Belastes bundet egenkapital for nytt medlemssystem     3 598 516  
Overføres til IKT fond  -1 127 081 
Belastes utviklingsfond  185 456 

   
Sum disponering  2 031 385  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSREGNSKAP 2018 

REGNSKAPSPRINSIPPER 

1. Regnskapet for Norges Kampsportforbund er satt opp i samsvar med gjeldende forskrifter fra Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) med bruk av Norsk Standard Kontoplan. I tillegg 
er alle konteringer knyttet opp mot avd./seksjoner og prosjekter. Det avleveres månedlige rapporter på 
prosjektnivå mellom forbundstingene. 

2. Regnskapsføringen er i perioden ført etter regnskapsprinsippet (periodiseringsprinsippet). Det innebærer 
at inntekter bokføres i den perioden de er inntjent og kostnader bokføres i den perioden de er påløpt. Dette 
er i samsvar med regnskapsbestemmelser for alle ledd tilsluttet NIF. 

3. Regnskapet er ført i henhold til god regnskapsskikk for å ivareta den informasjons- og sannhetsplikt som 
foreligger overfor omverden. 

GENERELLE NOTER TIL REGNSKAPET 

1. Resultatet viser et underskudd på kr 2 031 385. Underskuddet skyldes at man i 2018 har kostnadsført kr 
3 598 516 til nytt medlemssystem. Beløpet er belastet tidligere bundet egenkapital til formålet inklusiv kr 
346 171 av årets avsetning på kr 1 127 081. Fra utviklingsfondet disponeres kr 185 456 og fri egenkapital 
godskrives med kr 625 506 for Kampsportforbundet samlet inklusive seksjoner. 

2. Det er ikke utbetalt styrehonorar i perioden. 

3. Norges Kampsportforbund er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF. Deltagerne i 
konsernkontoordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser 
som følger av eller måtte oppstå i anledning av konsernkontoordringen. Banken har rett til å motregne i 
konti utenfor konsernkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert krav banken måtte 
ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet.  

Netto fordring på konsernkonto klassifiseres som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på konsernkonto 
klassifiseres under annen kortsiktig gjeld. Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær 
bankkonto ved at Norges Kampsportforbund til enhver tid har tilgang til innestående midler på 
konsernkonto. Pr. 31.12.18 utgjør forbundets netto fordring/gjeld på konsernkonto kr. 11 811 762. 
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NKF balanse       
      
  Noter 2018 2017 
EIENDELER       
        
Kortsiktige fordringer 15 897 834 848 079 
Varer/medaljer på lager   0 379 549 
Depositum husleie 16 377 716 407 352 
Inventar  0 210 769 
Kundefordringer 17 778 531 492 228 
Bankinnskudd, kontanter 18 12 349 227 9 528 509 
        
SUM EIENDELER   14 403 308 11 866 486 
        
GJELD OG EGENKAPITAL       
        
Fri egenkapital fellesdrift/toppidrett   -4 003 342 -2 920 729 
Bundet egenkapital utviklingsfond   -373 055 -558 510 
Bundet egenkapital IKT fond   -780 910 -3 252 345 
Egenkapital seksjoner   -1 505 765 -1 962 867 
        
Sum Egenkapital 19 -6 663 072 -8 694 451 
        
Leverandørgjeld 20 -5 556 982 -486 154 
Skattetrekk   -323 897 -384 885 
Skyldig offentlige avgifter 21 -348 421 -293 831 
Annen kortsiktig gjeld 22 -1 510 936 -2 007 165 
        
Sum Gjeld   -7 740 236 -3 172 035 
        
SUM GJELD OG EGENKAPITAL   -14 403 308 -11 866 486 
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Noter til NKF samlet 2018     
      

NOTE Tekst   2018 
4 Salgsinntekter, sponsorinntekter   -637 862 
        
5 Rammetilskudd/driftsmidler inkl. funksjonshemmede  -10 158 499 
  Barne- og ungdomsmidler - post 3  -4 164 405 
  Toppidrettstilskudd inkl. utviklingsorientert ungdom  -3 323 501 
  Regional støtte fra idrettskretser  -159 802 
  NIF sparebankstiftelsen  -3 000 000 
    -20 806 207 
        
6 Kursinntekter   -349 208 
  Medlemsinntekter (obl. forsikring samt kontingent fra klubbene)   -6 608 530 
  Momskompensasjon   -1 395 701 
  Adm. IT gebyr samt SMS påslag ved NKFs medlemsverktøy/betalingssystem -569 684 
  Påmeldingsinntekter/egenandeler dommere og landslag, kurs unge ledere -2 031 194 
  Diverse inntekter fellesdrift/toppidrett    -392 144 
  Diverse inntekter seksjoner    -103 855 
     -11 450 316 
        

7  Lønn/hon. for adm., trenere og kurslærere   6 904 598 
  Feriepenger  862 421 
  Arbeidsgiveravgift  1 246 595 
  Tlf./bredbånd ansatte/tillitsvalgte  145 610 
  Pensjon/forsikring m.m. (NKFs pensjonsordning tilfredsstiller vilkårene for OTP) 918 429 
  Kursutgifter  31 363 
  Diverse (fri avis, bedriftshelsetjeneste, kantine/sosiale utg. o.a.)  47 943 
     10 156 959 
  Lønn og annen godtgjørelse til forbundets generalsekretær er utbetalt med kr. 908 579,- for 2018   
        
8 Kontorkostnader/leie, fellesforvaltning på Idrettens Hus (Oslo/Bergen/Molde) 2 035 987 
  NIF IT basiskostnader, ASP-drift og vedlikehold NKFs medlemsverktøy 813 883 
  Treningsutstyr seksjonsutgifter/landslag 2 859 097 
  Inventar, reparasjoner, frakt,   121 923 
  Revisjon (inkl. MVA)  151 269 
  Leie/lisens datasystemer/maskiner  106 310 
  Utstyrsgodtgjørelse dommere  56 420 
  Fremmedtjenester (herav 3 mill. i treningsutstyr til klubbene) 5 255 512 
  Trykksaker/kopier   128 594 
  Rekvisita, internett, tlf., porto, møtekostnader m.m.  327 201 
 Nytt medlemssystem  3 598 516 
     15 454 712 
       
9 Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter   6 801 724 
  (adm., forbundsstyret, seksjonsstyrer, komiteer, int. repr., trenere/landslag, kurslærere, m.fl.)   
        

10 Reklame/annonser markedsføring toppidrett  79 841 
        

11 Kontingenter internasjonale organisasjoner, representasjonsgaver og premier  712 242 
  Påmeldingsutgifter  171 699 
     883 941 
       

12 Tilskudd klubber /utøvere   1 848 124 
        

13 Forsikringspremier   697 737 
  Lisenser  281 355 
  Gebyrer og div. kostnader  50 810 
     1 029 902 
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14 
Renteinntekter (avsatt 3 mill. av overskuddslikviditet på 
høyrente)   -191 134 

  Erstatning   -1 140 000 
  Purregebyr  -8 077 
  Rentekostnad  9 778 
      -1 329 433 

 

Økonomisk utroskap avdekket i september 2018 er estimert til min. kr. 3 mill. Erstatning for tapet 
(forsikring og dødsbo) er inntektsført med 1.140.000 som note 14 viser.  

 

Noter til NKF balanse 2018   
      

NOTE Tekst 2018 
      

15 Periodisering post 2 - inntektsført 2016 - utbetales over 3 år, 2017-2019 273 590 
  Feilfakturering fra leverandør og forskuddsbetaling 393 814 
  Periodiserte inntekter 196 174 
  Kendo EM AS 34 256 
   897 834 
      

16 Depositum husleie:   
   Toppidrettslokaler 229 205 
   Bolig landslagsutøvere 94 685 
   Bolig landslagstrener 53 826 
    377 716 
      

17 Kundefordringer  890 531 
  Avsetning tap på fordringer -112 000 
    778 531 
  Avsetning er vurdert å dekke fordringer som er usikre.    
      

18 Bank brukskonto og lisenskonto 7 845 333 
  Bank høyrente (overskuddslikviditet) 3 966 431 
  Bank skattetrekkskonto 537 463 
    12 349 227 
      

19 Fri egenkapital fellesdrift -3 818 482 
  Bundet egenkapital utviklingsfond -373 055 
  Bundet egenkapital IKT fond -780 910 
  Egenkapital toppidrett -184 860 
  Egenkapital karate  -784 048 
  Egenkapital taekwondo WT -333 198 
  Egenkapital taekwon-do ITF  -186 973 
  Egenkapital jujutsu  -173 841 
  Egenkapital fleridrett  -27 704 
    -6 663 071 
      

20 Albatross IT 1 991 275 
  NEH AS 1 579 235 
  Tilskudd klubber 518 973 
  Øvrige leverandører 1 467 498 
    5 556 981 

  Høy leverandørgjeld ved utgangen av 2018 skyldes i hovedsak investeringer i 
idrettsutstyr samt nytt medlemssystem hvor store kostnader har påløpt mot 
slutten av året.  
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21 Merverdiavgift -159 465 
  Arbeidsgiveravgift -188 956 
   -348 421 
      

22 Skyldig arbeidsgiveravgift av feriepenger -114 753 
  Feriepenger -813 844 
  Skyldig fagforeningskontingent -5 393 
  Avs.forlite IT-kostnader -75 492 
  Avs.seksjonsstøtte utg.ført 2017, utbetalt 2018 0 
  Utstyrsmidler  -160 485 
  Kreditsaldo kunder -41 374 
  Avsetning lønnskostnader  -144 016 
  Stipender enkeltutøvere -15 626 
  Avsetning andre påløpte kostnader -139 951 
      

    -1 510 934 
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Regnskap NKF fellesdrift/toppidrett 2018 
      
  Noter Regnskap 2018 
      
      
INNTEKTER     
      
Salgsinntekter 23 -637 862 
      
Tilskudd 24 -19 481 876 
      
Andre inntekter 25 -6 265 341 
      
SUM DRIFTSINNTEKTER   -26 385 079 
      
KOSTNADER     
      
Lønnskostnader 26 9 948 204 
      
Andre kostnader 27 13 807 460 
      
Reisekostnader 28 4 304 745 
      
Reklame/annonser 29 74 139 
      
Kontingenter/gaver 30 326 194 
      
Tilskudd 31 624 896 
      
Forsikring m.m. 32 1 021 537 
      
SUM DRIFTSKOSTNADER   30 107 175 
      
Finansposter 33 -1 329 433 
      
RESULTAT   2 392 663 

   
   

Disponeringer fellesdrift (ekskl. toppidrett):  
Inngående balanse fellesdrift fra 2017 -2 488 285 
Resultat 2018 underskudd  2 268 320 
Fra bundet egenkapital til nytt medlemssystem -3 598 516 

   
Ny egenkapital fellesdrift   -3 818 481 

   
Disponeringer toppidrett   
Inngående balanse toppidrett fra 2017 -432 443 
Resultat 2018 toppidrett, underskudd 124 343 
Overføres IKT fond  123 240 
Ny egenkapital toppidrett   -184 860 
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Noter til NKF fellesdrift/toppidrett  2018   
      

NOTE Tekst 2018 
      

23 Sponsoravtaler, barter og salg webshop -637 862 
      

24 Rammetilskudd/driftsmidler inkl. integrering -8 834 167 
  Barne- og ungdomsmidler  - post 3 -4 164 405 
  Utviklingsorientert ungdomsidrett -1 797 001 
  Sparebankstiftelsen DNB, jf. note 24 -3 000 000 
  Toppidrettstilskudd fra OLT -1 526 500 
  Regional støtte fra idrettskretser -159 802 
    -19 481 875 
      
      

25 Kursinntekter -347 208 
  Medlemsinntekter (obl. forsikring samt kontingentandel toppidrett) -2 959 860 
  Adm. IT gebyr samt SMS påslag ved NKFs medlemsverktøy/betalingssystem -569 684 
  Påmeldingsinntekter, egenandeler toppidrett -360 397 
  Momskompensasjon -1 140 151 
  Bingo -208 827 
  Anleggssamarbeid -100 000 
  Egenandeler Ting -495 897 
  Diverse inntekter  -83 317 
    -6 265 341 
      

26 Lønn/hon. Inkl feriepenger for adm., trenere og kurslærere 7 594 780 
  Arbeidsgiveravgift 1 097 049 
  Tlf./bredbånd ansatte/tillitsvalgte 145 611 
  Pensjon/forsikring m.m. (NKFs pensjonsordning tilfredsstiller vilkårene for OTP) 918 429 
  Kursutgifter 31 363 
  Diverse (inkl. fri avis, kantine/sosiale utg. o.a.) 160 974 
    9 948 204 
      

27 Kontor- og toppidrettslokaler, leie/fellesforvaltning m.m. 1 766 563 
  NIF IT basiskostnader, ASP-drift og vedlikehold NKFs medlemsverktøy 813 883 
  NKF stipender/utgiftsdekning for landslag/utøvere samt idrettsutstyr 865 479 
  Treningsutstyr finansiert med midler fra Sparebankstiftelsen DNB, jf. note 21 3 012 528 
  Inventar, reparasjoner, frakt 40 806 
  Revisjon (inkl. MVA) 151 269 
  Leie/lisens datasystemer/maskiner 78 232 
  Fremmedtjenester (IKT bistand, kurslærere/klubbguider/veiledere m.m.) 842 800 
  Fremmedtjenester (trenere og støtteapparat landslag/toppidrett) 1 896 909 
  Fremmedtjenester (honorar økonomisk og juridisk bistand) 373 186 
  Trykksaker/kopier (medl.pass, utøverkontrakter, utdanningsmateriell, rollups o.a.) 60 709 
  Rekvisita, internett, tlf., porto, møtekostnader m.m. 306 581 
  Nytt medlemssystem 3 598 516 
    13 807 461 
      

28 Flyreiser 1 432 425 
  Overnatting 1 848 871 
  Diett og bevertning 525 679 
  Andre reisekostnader 497 771 
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Sum reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter (adm., forbundsstyret, komiteer, int. repr., 
trenere/landslag  4 304 745 

  og kurslærere m.fl.)   
29 Reklame/annonser (Give-aways artikler) 74 139 
      

30 Kontingenter internasjonale organisasjoner, nho, bingo  66 583 
  Gaver, premier.  96 720 
  Påmeldingsutgifter landslag 162 891 
    326 194 
      

31 Tilskudd utøvere landslag  605 000 
  Andre tilskudd 24 896 
    629 896 
      

32 Medlemsforsikring 697 737 
  Programlisenser, domeneavg. m.m. 273 573 
  Bank og kortgebyrer 38 154 
  Diverse kostnader 12 073 
    1 021 537 
      

33 Renteinntekter (avsatt 3 mill. av overskuddslikviditet på høyrente) -191 133 
  Erstatning -1 140 000 
  Purregebyr -8 077 
  Rentekostnad 9 777 
    -1 329 433 

   
 Toppidrett er utskilt økonomisk fra seksjonene og direkte underlagt forbundsstyret f.o.m. 2006.  
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Forbundsstyrets økonomiske 
årsberetning 2018 

 

Norges Kampsportforbund (NKF) er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF) samt internasjonale særforbund for h.h.v. taekwondo, karate, 
wushu, jujutsu og kendo. NKFs virksomhet er å fremme sine kampsporter i Norge og 
representere idrettene internasjonalt. NKF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi 
og ansatte slik at den imøtekommer de krav og utfordringer særidrettenes medlemmer, 
norsk idrett og internasjonal idrett stiller. 

NKF innbefatter seksjoner for h.h.v. karate, taekwondo (WT/ITF), jujutsu og fleridrett. Det 
samarbeides på tvers av medlemsforbund i NIF i.f.t. anlegg o.a. NKF har også inngått 
samarbeidsavtaler med de fleste utenforstående stilartsorganisasjoner i Norge. 

NKFs virksomhet administreres fra forbundskontoret på Idrettens Hus, Oslo/Ullevål stadion, 
samt fra regionskontorer i Bergen og Molde på Idrettens Hus i fylkene. Virksomheten drives i 
henhold til tingvedtatte målsettinger og langtidsplan. Forbundet hadde 41 736 medlemskap i 
2018 med grunnlag i klubbenes registrering i NIFs samordnete idrettsregistrering . Det var 
totalt 13 årsverk knyttet til administrasjonen med regionskontorer og de samlede 
lønnsutgifter totalt for forbundet inkl. forbundstrenere, kurslærere/veiledere o.a. var på kr. 
10 156 959,- . Forbundsstyret har heller ikke i 2018 tatt ut styrehonorar. 

Fortsatt drift 
Årsregnskapet er avgitt under forutsetningen av fortsatt drift, da det etter styrets oppfatning 
ikke er forhold som tilsier noe annet. 

Miljø 
Det er godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert noen skader eller ulykker i.f.m. arbeidet. 
Arbeidsfordelingen mellom styret og administrasjonen fremkommer av vedtatte 
organisasjonsnormer. Utover dette legges forbundets personalhåndbok og HMS plan til 
grunn. 

NKF søker å etterleve og tilrettelegge forholdene for kjønnsfordeling i organisasjonen, jf.  
NIFs lov §2-4, både i.f.t. tillitsvalgte og ansatte.  

Sykefraværet i 2018 var på 117 dager. 

NKFs virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 

Årsregnskap 
Årsregnskapet 2018 viser et underskudd på kr. 2 031 385 mot fjorårets overskudd på  

kr. 364 681,- Styret foreslår disponeringer av resultatet herunder slik at bundet egenkapital 
for investering i nytt medlemssystem belastes. 
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Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet rettvisende bilde av forbundets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Det er etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet vesentlige 
forhold som har betydning for årsregnskapet. 

Lov 
NKF har en lov som er i tråd med lov for NIF, og den økonomiske årsberetningen er avgitt i 
tråd med regnskapsloven. 

Fremtidsutsikter 
Kampsportforbundet følger NIFs krav til rapportering og dokumentasjon av forbundets 
virksomhet/aktiviteter. Utfordringen er som før forutsigbare rammevilkår for idretten totalt 
sett. Forbundsstyret har imidlertid tro på at Kampsportforbundet fortsatt vil stå bra rustet til 
å møte fremtiden gjennom effektivisering og omstilling etter behov.  
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Regnskap/balanse 2019 
 

 
Regnskap NKF samlet       
          
  Noter 2019 2018 Budsjett 2019 
          
          
INNTEKTER         
          
Salgsinntekter 4 -866 812 -637 862 -575 000 
         
Tilskudd 5 -18 768 647 -20 806 207 -17 680 000 
         
Andre inntekter 6 -10 675 529 -11 450 316 -9 340 335 
          
SUM DRIFTSINNTEKTER   -30 310 987 -32 894 385 -27 595 335 
          
KOSTNADER         
          
Lønnskostnader 7 9 825 083 10 156 959 10 747 571 
         
Andre kostnader 8 13 462 348 15 454 712 7 184 320 
         
Reisekostnader 9 5 834 081 6 801 724 3 995 900 
          
Reklame/annonser 10 292 862 79 841 23 000 
         
Kontingenter/gaver 11 593 763 883 941 237 000 
         
Tilskudd 12 1 458 767 1 848 124 545 000 
         
Forsikring, div. m.m. 13 1 278 506 1 029 902 6 664 344 
          
SUM DRIFTSKOSTNADER   32 745 409 36 255 203 29 397 135 
          
Finansposter 14 -106 428 -1 329 433 -100 000 
          
RESULTAT/UNDERSKUDD   2 327 995 2 031 385 1 701 800 

 

I dokumentene til forbundstinget 2018 ifm. langtidsplaner og budsjett framgår info om investering i 
nytt medlemssystem begrunnet i at dette ikke er integrert mot NIFs sentrale database og er gammelt/ 
utdatert. Kostnadene skulle tas over fem år gjennom periodisering/avskrivning men styret har valgt å 
belaste dette i sin helhet i tingperioden, kr. 3,6 mill. (2018) og 4,25 mill. (2019) inkl. mva, jf. note 8.  

I samarbeid med NIF i 2020 har medlemssystemet blitt klargjort for innfasing som nå pågår. 
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Disponeringer (se også avd./seksjonsregnskaper):  
   

Resultat fellesdrift inkl. toppidrett  3 672 908 
Overføres fra bundet egenkapital for nytt medlemssystem -780 910 
Overføres fra seksjonene til fri egenkapital NKF  -1 328 805 
Overføres fra utviklingsfond til Taekwon-do ITF seksjonen -50 000 

Totalt fellesdrift med toppidrett fra fri egenkapital 1 513 193 

    
Overføres fri egenkapital karate  -441 657 
Overføres fri egenkapital taekwondo WT  -408 398 
Overføres fri egenkapital taekwon-do ITF  -36 113 
Overføres fri egenkapital jujutsu  -205 560 
Overføres fri egenkapital fleridrett  -253 186 
Belastes seksjonene til fri egenkapital  1 328 805 

Totalt seksjoner til fri egenkapital  -16 109 

   
   

Belastes bunden egenkapital for nytt medlemssystem 780 910 
Belastes utviklingsfond  50 000 

   
Sum disponering  2 327 995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSREGNSKAP 2019 

REGNSKAPSPRINSIPPER 

Regnskapet for Norges Kampsportforbund er satt opp i samsvar med gjeldende forskrifter fra Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) med bruk av Norsk Standard Kontoplan. I tillegg 
er alle konteringer knyttet opp mot avd./seksjoner og prosjekter. Det avleveres rapporter på prosjektnivå 
mellom forbundstingene. 

Regnskapsføringen er i perioden ført etter regnskapsprinsippet (periodiseringsprinsippet). Det innebærer 
at inntekter bokføres i den perioden de er inntjent og kostnader bokføres i den perioden de er påløpt. Dette 
er i samsvar med regnskapsbestemmelser for alle ledd tilsluttet NIF. 

Regnskapet er ført i henhold til god regnskapsskikk for å ivareta den informasjons- og sannhetsplikt som 
foreligger overfor omverden. 

GENERELLE NOTER TIL REGNSKAPET 

1. Resultatet viser et underskudd på kr 2 327 995. Underskuddet skyldes at man i 2019 har kostnadsført kr 
4 250 005 til nytt medlemssystem. Deler av beløpet er belastet tidligere bundet egenkapital til formålet på 
kr 780 910. Resten belastes fri egenkapital for Kampsportforbundet samlet inklusive seksjoner. 

2. Det er ikke utbetalt styrehonorar i perioden. 

3. Norges Kampsportforbund er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF. Deltagerne i 
konsernkontoordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser 
som følger av eller måtte oppstå i anledning av konsernkontoordringen. Banken har rett til å motregne i 
konti utenfor konsernkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert krav banken måtte 
ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet.  

Netto fordring på konsernkonto klassifiseres som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på konsernkonto 
klassifiseres under annen kortsiktig gjeld. Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en 
ordinær bankkonto ved at Norges Kampsportforbund til enhver tid har tilgang til innestående midler på 
konsernkonto. Pr. 31.12.19 utgjør forbundets netto fordring/gjeld på konsernkonto kr. 4 445 405. 



Seksjonsmøter og forbundsting 2020 

35 
 

NKF  balanse       
        
  Noter 2019 2018 
EIENDELER       
        
Kortsiktige fordringer 15 2 076 553 897 834 
Depositum husleie 16 148 659 377 716 
Kundefordringer 17 1 886 339 778 531 
Bankinnskudd, kontanter 18 4 964 649 12 349 227 
        
        
GJELD OG EGENKAPITAL       
SUM EIENDELER   9 076 200 14 403 308 
        
Fri egenkapital fellesdrift/toppidrett   -2 440 149 -4 003 342 
Bundet egenkapital utviklingsfond   -323 055 -373 055 
Bundet egenkapital IKT fond   0 -780 910 
Egenkapital seksjoner   -1 571 873 -1 505 765 
        
Sum Egenkapital 19 -4 335 077 -6 663 072 
        
Leverandørgjeld 20 -2 592 894 -5 556 982 
Skattetrekk   -305 437 -323 897 
Skyldig offentlige avgifter 21 -428 160 -348 421 
Annen kortsiktig gjeld 22 -1 414 633 -1 510 936 
        
Sum Gjeld   -4 741 123 -7 740 236 
        
SUM GJELD OG EGENKAPITAL   -9 076 200 -14 403 308 
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Noter til NKF samlet       
          

NOTE Tekst   2019 2018 
          
4 Sponsoravtaler, barter og salg webshop   -866 812 -637 862 
          
5 Rammetilskudd/driftsmidler inkl. paraidrett  -10 198 005 -10 158 499 
  Barne- og ungdomsmidler  -4 279 558 -4 164 405 

  
Toppidrettstilskudd inkl. utviklingsorientert 
ungdomsidrett  -3 695 739 -3 323 501 

  Regional støtte fra idrettskretser  -145 248 -159 802 
  Sparebankstiftelsen DNB i 2018, jf. note 8  0 -3 000 000 
  Andre tilskudd (VO-midler, utstyrsmidler til klubber)  -450 097 0 
     -18 768 647 -20 806 207 
          
6 Kursinntekter   -491 453 -349 208 

  
Medlemsinntekter (obligatorisk medlemsforsikring samt andel 
forbundsavgift) -6 705 417 -6 608 530 

  
Adm./IT gebyr samt SMS påslag ved NKFs 
medlemsverktøy/betalingssystem -578 337 -1 395 701 

  
Påmeldingsinntekter/egenandeler dommere, landslag/toppidrett, kurs 
unge ledere -795 660 -569 684 

  Momskompensasjon   -1 642 137 -2 031 194 
  Diverse inntekter fellesdrift   -385 609 -392 144 
  Diverse inntekter seksjoner   -76 917 -103 855 
      -10 675 529 -11 450 316 
          

7 
Lønn/hon./stipend inkl feriepenger for adm., trenere, kurslærere og 
utøvere 7 762 699 7 767 019 

  Arbeidsgiveravgift  1 155 995 1 246 595 
  Tlf./bredbånd ansatte/tillitsvalgte  78 666 145 610 

  
Pensjon/forsikring m.m. (NKFs pensjonsordning tilfredsstiller vilkårene 
for OTP) 858 429 918 429 

  Kursutgifter  0 31 363 
  Diverse (fri avis, kantine, o.a.)  -30 707 47 943 
        

  
Lønn til generalsekretær utgjør i 2019 kr 901 051 og annen 
godtgjørelse kr 36 229   9 825 083 10 156 959 

  (totalt kr 908 579 i 2018).       
          
8 Kontorkostnader/fellesforvaltning og halleie   2 462 254 2 035 987 
  IKT kostnader hovedsakelig fra NIF og MySoft   846 855 813 883 
  Treningsutstyr/seksjonsutgifter   1 022 487 1 118 578 
  Inventar, reparasjoner, frakt    123 683 121 923 
  Revisjon (inkl. MVA)   110 000 151 269 

  
Annen bistand, attestasjoner og redegjørelser fra 
revisor   177 500   

  Leie/lisens datasystemer/maskiner   83 541 106 310 
  Utstyrsgodtgjørelse dommere   5 720 56 420 
  Fremmedtjenester    3 917 009 3 983 503 
  Trykksaker/kopier    11 600 128 594 
  Rekvisita, internett, tlf., porto, møtekostnader m.m.   451 694 327 201 
  Treningsutstyr til klubbene i 2018, jf. note 5   0 3 012 528 
  Nytt medlemssystem   4 250 005 3 598 516 
      13 462 348 15 454 712 
          
9 Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter   5 834 081 6 801 724 
          

10 
Reklame/annonser (artikler, markedsbistand, profilmanual, 
sponsorvegg) 292 862 79 841 
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11 Kontingenter, gaver og premier   225 632 712 242 

  
Påmeldingsutgifter (landslag og dommere, 
representasjon)   368 131 171 699 

     593 763 883 941 
         

12 Tilskudd klubber   1 458 767 1 848 124 
          

13 Forsikringspremier   886 573 697 737 
  Lisenser  253 168 281 355 
  Gebyrer og div. kostnader  138 765 50 810 
     1 278 506 1 029 902 
         

14 Renteinntekter (overskuddslikviditet på høyrentekonto)   -116 038 -191 134 
  Valutagevinst  -3 248 0 
  Erstatning   0 -1 140 000 
  Purregebyr  0 -8 077 
  Rentekostnad  2 401 9 778 
  Valutatap  10 458 0 
      -106 428 -1 329 433 
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Noter til NKF balanse     
        

NOTE Tekst 2019 2018 
        

15 Periodisering post 2, inntektsført 2016, utbet. o/3 år, 2017-2019 0 273 590 
  Feilfakt. fra lev. og forskuddsbetalte kostn. (Tryg/ Storebrand) 1 802 838 393 814 
  Påløpte inntekter (adm./IT gebyr 3. tertial) 239 459 196 174 
  Kendo EM AS 34 256 34 256 
   2 076 553 897 834 
        

16 Depositum husleie:     
   Toppidrettslokaler 0 229 205 
   Bolig landslagsutøvere 94 780 94 685 
   Bolig landslagstrener 53 880 53 826 
    148 659 377 716 
        

17 Kundefordringer  1 998 339 890 531 
  Avsetning tap på fordringer -112 000 -112 000 
    1 886 339 778 531 
  Avsetning er vurdert å dekke fordringer som er usikre     
        

18 Bank brukskonto og lisenskonto 3 386 265 7 845 333 
  Bank høyrente (overskuddslikviditet) 1 059 139 3 966 431 
  Bank skattetrekkskonto 519 244 537 463 
    4 964 649 12 349 227 
        

19 Fri egenkapital fellesdrift -2 440 148 -3 818 482 
  Bundet egenkapital utviklingsfond -323 055 -373 055 
  Bundet egenkapital IKT fond 0 -780 910 
  Egenkapital toppidrett 0 -184 860 
  Egenkapital karate  -735 423 -784 048 
  Egenkapital taekwondo WT -444 957 -333 198 
  Egenkapital taekwon-do ITF  -163 852 -186 973 
  Egenkapital jujutsu  -227 640 -173 841 
  Egenkapital fleridrett  0 -27 704 
    -4 335 076 -6 663 071 
        

20 Tilskudd klubber -337 081 518 973 
  Øvrige leverandører -2 255 813 5 038 008 
    -2 592 894 5 556 981 

        
21 Merverdiavgift -114 769 -159 465 
  Arbeidsgiveravgift -313 390 -188 956 
   -428 160 -348 421 
        

22 Skyldig arbeidsgiveravgift av feriepenger -124 251 -114 753 
  Feriepenger -881 206 -813 844 
  Skyldig fagforeningskontingent 6 329 -5 393 
  Forskuddsbetalt inntekt -400 000 0 
  Avs.for lite IT-kostnader 0 -75 492 
  Utstyrsmidler  0 -160 485 
  Kreditsaldo kunder 0 -41 374 
  Avsetning lønnskostnader  0 -144 016 
  Stipender enkeltutøvere -9 071 -15 626 
  Avsetning andre påløpte kostnader -6 434 -139 951 

    -1 414 633 -1 510 934 
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Regnskap NKF fellesdrift/toppidrett   

      

  Noter 2019 

      

      

INNTEKTER     

      

Salgsinntekter 23 -866 812 

      

Tilskudd 24 -17 399 481 

      

Andre inntekter 25 -6 152 536 

      

SUM DRIFTSINNTEKTER   -24 418 828 

      

KOSTNADER     

      

Lønnskostnader 26 9 648 082 

      

Andre kostnader 27 12 279 239 

      

Reisekostnader 28 4 037 277 

      

Reklame/annonser 29 256 862 

      

Kontingenter/gaver 30 373 954 

      

Tilskudd 31 384 759 

      

Forsikring m.m. 32 1 217 991 

      

SUM DRIFTSKOSTNADER   28 198 164 

      

Finansposter 33 -106 428 

      

RESULTAT   3 672 908 
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Noter til regnskapet for NKF fellesdrift/toppidrett for 2019   
      

NOTE Tekst 2019 
      

23 Sponsoravtaler, barter og salg webshop -866 812 
      

24 Rammetilskudd/driftsmidler inkl. paraidrett -8 828 839 
  Barne- og ungdomsmidler  -4 279 558 
  Utviklingsorientert ungdomsidrett -1 780 739 
  Toppidrettstilskudd fra Olympiatoppen -1 915 000 
  Regional støtte fra idrettskretser -145 248 
  Andre tilskudd (VO-midler, utstyrsmidler til klubber) -450 097 
    -17 399 481 
      

25 Kursinntekter -481 503 
  Medlemsinntekter (obligatorisk medlemsforsikring samt andel forbundsavgift) -3 021 627 
  Adm./IT gebyr samt SMS påslag ved NKFs medlemsverktøy/betalingssystem -578 337 
  Påmeldingsinntekter, egenandeler landslag/toppidrett og kurs unge ledere -278 368 
  Momskompensasjon -1 407 093 
  Databingo -97 925 
  Anleggssamarbeid -75 000 
  Diverse inntekter (egenandeler toppidrett, leie av hall, lisenser m.m.) -212 684 
    -6 152 536 
      

26 Lønn/hon./stipend inkl feriepenger for adm., trenere, kurslærere og utøvere 7 608 814 
  Arbeidsgiveravgift 1 132 619 
  Tlf./bredbånd ansatte/tillitsvalgte 78 666 
  Pensjon/forsikring m.m. (NKFs pensjonsordning tilfredsstiller vilkårene for OTP) 858 429 
  Diverse (fri avis, bedriftshelsetjeneste, kantine, o.a.) -30 447 
  Diverse personalkostnader 2019 er negativ pga. for stor avsetning til aga for 2018.    
    9 648 082 
      

27 Kontor- og toppidrettslokaler, leie/fellesforvaltning m.m. 2 308 129 
  NIF IT basiskostnader, ASP-drift og vedlikehold NKFs medlemsverktøy 788 483 
  NKF stipender/utgiftsdekning for landslag/utøvere samt idrettsutstyr 637 111 
  Inventar, reparasjoner, frakt 65 259 
  Revisjon (inkl. MVA) 110 000 
  Annen bistand, attestasjoner og redegjørelser fra revisor 177 500 
  Leie/lisens datasystemer/maskiner 75 816 
  Fremmedtjenester: anleggsbistand, konsulenthjelp IKT, Visma expense, foto m.m. 379 491 
  Fremmedtjenester: landslag/toppidrett (trenere/støtteapparat m.m.) 2 275 528 

  
Fremmedtjenester; økonomisk og juridisk bistand (Idrettens regnskapskontor fra okt. 
2018) 816 967 

  Trykksaker/kopier  7 593 
  Rekvisita, internett, tlf., porto, møte/kurskostnader m.m. 387 358 
  Nytt medlemssystem 4 250 005 
    12 279 239 
      

28 Utgifter for landslag/toppidrett, forbundsstyre, komiteer, ansatte, kurslærere/veiledere:   
  Flyreiser 1 549 092 
  Overnatting 1 315 898 
  Diett og bevertning 725 497 
  Andre reisekostnader 446 790 
    4 037 277 
      

29 
Reklame/annonser (Slips og give aways artikler, markedsbistand, profilmanual, 
sponsorvegg) 256 862 

      
30 Kontingenter internasjonale organisasjoner, NHO, databingo tillatelse  70 855 
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  Gaver, premier (sosiale utgifter/blomster/påskjønnelser) 41 535 
  Påmeldingsutgifter landslag 261 565 
    373 954 
      

31 Andre tilskudd (utstyrsmidler til klubber, jf. note 24) 384 759 
    384 759 
      

32 Medlemsforsikring og behandlingsforsikring 886 573 
  Programlisenser, domeneavg. m.m. (NTB, Visma, Strex, m.m.) 195 048 
  Bank og kortgebyrer 46 878 
  Diverse kostnader (Facebook ads, sluttvederlagsordning, korreksjoner 2018) 89 493 
    1 217 991 
      

33 Renteinntekter (overskuddslikviditet på høyrentekonto) -116 038 
  Valutagevinst -3 248 
  Erstatning 0 
  Purregebyr 0 
  Rentekostnad 2 401 
  Valutatap 10 458 
    -106 428 
      

 
Toppidrett er utskilt økonomisk fra seksjonene og direkte underlagt forbundsstyret f.o.m. 2006.  
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Forbundsstyrets økonomiske 
årsberetning 2019 

 

Norges Kampsportforbund (NKF) er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF) samt internasjonale særforbund for h.h.v. taekwondo, karate, 
wushu, jujutsu og kendo. NKFs virksomhet er å fremme sine kampsporter i Norge og 
representere idrettene internasjonalt. NKF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi 
og ansatte slik at den imøtekommer de krav og utfordringer særidrettenes medlemmer, 
norsk idrett og internasjonal idrett stiller. 

NKF innbefatter seksjoner for hhv. karate, taekwondo (WT/ITF), jujutsu og fleridrett. Det 
samarbeides på tvers av medlemsforbund i NIF i.f.t. anlegg o.a. NKF har også inngått 
samarbeidsavtaler med de fleste utenforstående stilartsorganisasjoner i Norge. 

NKFs virksomhet administreres fra forbundskontoret på Idrettens Hus, Oslo/Ullevål stadion, 
samt fra regionskontorer i Bergen og Molde på Idrettens Hus i fylkene. Virksomheten drives i 
henhold til tingvedtatte målsettinger og langtidsplan. Forbundet hadde 38 755 utfakturerte 
medlemskap i 2019 med grunnlag i klubbenes registrering i medlemssystemet. Det var totalt 
13 årsverk knyttet til administrasjonen med regionskontorer og de samlede lønnsutgifter 
totalt for forbundet inkl. forbundstrenere, kurslærere/veiledere o.a. var på kr. 9 825 083,- . 
Forbundsstyret har heller ikke i 2019 tatt ut styrehonorar. 

Fortsatt drift 
Årsregnskapet er avgitt under forutsetningen av fortsatt drift, da det etter styrets oppfatning 
ikke er forhold som tilsier noe annet. 

Miljø 
Det er godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert noen skader eller ulykker ifm. arbeidet. 
Arbeidsfordelingen mellom styret og administrasjonen framkommer av vedtatte 
organisasjonsnormer. Utover dette legges forbundets personalhåndbok og HMS plan til 
grunn. 

NKF søker å etterleve og tilrettelegge forholdene for kjønnsfordeling i organisasjonen, jf.  
NIFs lov §2-4, både i.f.t. tillitsvalgte og ansatte.  

Sykefraværet i 2019 var på 158 dager som utgjør en fraværsprosent på 8,3. 

NKFs kontorbaserte virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 

Årsregnskap 
Årsregnskapet 2019 viser et underskudd på kr. 2 327 995,- mot fjorårets underskudd på  

kr. 2 031 385,-. Styret foreslår disponeringer av resultatet herunder slik at bundet 
egenkapital belastes (IKT- og utviklingsfond) samt fri egenkapital.  
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Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet rettvisende bilde av forbundets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Det er etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet vesentlige 
forhold som har betydning for årsregnskapet. 

Lov 

NKF har en lov som er i tråd med lov for NIF, og den økonomiske årsberetningen er avgitt i 
tråd med regnskapsloven. 

Fremtidsutsikter 
Kampsportforbundet følger NIFs krav til rapportering og dokumentasjon av forbundets 
virksomhet/aktiviteter. Utfordringen er som før å ha forutsigbare rammevilkår for idretten 
totalt sett. Forbundsstyret har imidlertid tro på at Kampsportforbundet fortsatt vil stå bra 
rustet til å møte fremtiden gjennom nytt medlemssystem som det er investert i samt 
omstilling i administrasjonen og effektivisering av organisasjonen.  
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Toppidrettsrapport 2018 og 2019 
   
 

 
 

Annika Sælid (karate) med sitt OL-gull, 

Sebastian Garau (wushu) med sitt EM-gull, 

Nina Bansal (taekwondo mønster) med sitt EM-gull og 

Randi Dyngeland (taekwondo kamp) med sitt EM-gull. 
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Ifølge vedtatt virksomhetsplan som ligger til grunn for toppidretten har 
toppidretten fire målområder. Nedenfor følger status for hvert av disse 
områdene, samt øvrige områder som berører toppidretten. 
 
Målområde 1: Toppidrett og landslag   
Medaljer i offisielle mesterskap innenfor de prioriterte idrettene.  
Karate: EM, VM, Premier League, kvalifisering til European Games.  
Taekwondo: VM, EM, Grand Prix, kvalifisere én til OL 2020 via ranking.  
 
Måloppnåelse  
Måloppnåelsen for landslagene taekwondo kamp, taekwondo mønster, karate og wushu har i 
tingperioden vært tilfredsstillende selv om vi hadde håpet på noe flere offisielle medaljer for 
seniorene i EM og VM innen taekwondo kamp og karate.  Når det gjelder juniorer som er under 
kontrollert utvikling har de hatt en god utvikling og kan vise til medaljer i Ungdoms-OL, VM og EM.  

 
Resultater (sr./jr.)  
I 2019 tok norske utøvere 15 medaljer i offisielle konkurranser, mens resultatet var 11 medaljer i 
2018. Det ble tatt medaljer innen idrettene karate, taekwondo kamp og mønster, samt wushu. Norge 
klarte også å kvalifisere seg til European Games, noe som var ett av resultatmålene. Det har foreløpig 
ikke blitt tatt medaljer i Premier League eller Grand Prix-stevner, men Richard Ordemann vant Grand 
Prix-finalen i 2018 og kvalifiserte Norge til Grand Slam finalen. Det er positivt er at alle på landslaget i 
karate og fire av de seks som er på landslaget i taekwondo har klart å kvalifisere seg til Premier 
League- og Grand Prix-stevner. Premier League-stevnene er åpne kun for de 64 beste i verden, mens i 
Grand Prix-stevner er det kun de 31 beste som får delta. I Grand Prix-finalen er det kun de 16 beste 
taekwondo-utøverne i verden som kan delta. Når landslagsutøvere kommer inn på laget starter de 
som regel med null ranking poeng. I løpet av få år har de utviklet seg slik at de kan delta Premier 
League og Grand Prix-stevner. Dette betyr at det har vært en målbar prestasjonsutvikling. Vi ser også 
på juniorsiden at kontrollert utvikling over tid er det som gir resultater.  

OL-kvalifisering  
Våren 2019 lå Richard Ordremann i taekwondo an til å bli direkte kvalifisert til OL via ranking poeng. 
Han kunne da blitt den første herreutøver fra Norge til sommer-OL etter at taekwondo kom på OL-
programmet i 2000. Dessverre ble Richard skadet to ganger i løpet av sommeren og høsten og mistet 
verdifull trening og gikk glipp av viktige ranking poeng. Dette førte til at han falt fra femte til 
åttendeplass på rankingen og kom under listen. Siden Norge ikke klarte å kvalifisere seg via ranking 
poeng er neste mulighet OL kvalifiseringen for Europa.  

For å kvalifisere seg til OL i karate via ranking må man være blant de fire beste i verden ved utgangen 
av april 2020. Foreløpig har Norge ingen på dette ranking nivået.  Når karate startet opp OL-
prosjektet høsten 2016 hadde ingen av utøverne ranking poeng. Landslagstreneren har utviklet 
utøverne slik at alle er kvalifisert til Premier League og enkelte utøvere ranket blant de 20 beste i 
verden. Norge hadde en mulighet til å kvalifisere seg direkte til OL ved å vinne klassen i European 
Games som ble arrangert i Hviterussland våren 2019. Bettina Alstadsæther var den eneste fra Norge 
som klarte å kvalifisere seg til European Games. I European Games  ble det ingen medalje til Bettina 
Alstadsæther og dermed ingen OL-plass.  Norges siste mulighet til å kvalifisere seg til OL er å vinne 
medalje i OL-kvalifiseringen. Her kan Norge stille med 3 kvinner og 3 herrer i kumite pluss en herre og 
kvinne i kata. Det er fullt mulig å kvalifisere seg da de fire beste i de forskjellige vektklassene allerede 
er kvalifisert via ranking og dermed ikke deltar i konkurransen.  
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Korona stoppet OL-kvalifiseringen 
På grunn av koronautbruddet ble OL-kvaliken til taekwondo som skulle ha vært arrangert i Milano 
først forsøkt flyttet til Moskva, men deretter ble hele OL-kvaliken utsatt. Landslagene har opplevd at 
alle de store konkurransene har blitt  utsatt eller kansellert. IOC bestemte seg for å flytte sommer-OL 
til neste år. Pr i dag har World Taekwondo informert om at OL-kvaliken for Europa skal arrangeres i 
2019. Når det gjelder karate er det foreløpig ikke kommet noe informasjon om når eller hvor OL-
kvalifiseringen skal arrangeres. Alle utøvere som er aktuelle for OL-kvalikene har trent for fullt hele 
tiden, da i tett samarbeid med landslagstrener og Olympiatoppen. Det at karate og taekwondo har 
fått ett år til ytterligere forberedelser gjør at muligheten for kvalifisering til og medaljer i OL øker.  

Målområde 2: Talentutvikling og utøverrekruttering  
20-25 unge utøvere under kontrollert utvikling.  
 
Måloppnåelse  
Måloppnåelse har vært tilfredsstillende både når det gjelder rekruttering og prestasjoner og at vi har 
fått til gode samarbeidsavtaler med de regionale kompetansesentrene til Olympiatoppen. Noen av 
de som har vært under kontrollert utvikling har gått inn på fulltidslaget og noen er med i kampen om 
å delta i OL-kvalifiseringene. 

Resultater  
Kampsportforbundet har i samarbeid med Olympiatoppen utarbeidet en utviklingslinje for 
morgendagens toppidrettsutøvere. Her får de utøvere som er villige til å prioritere idretten og som 
vil trene og konkurrere på den måten som er påkrevd komme under kontrollert utvikling. De får 
oppfølging av landslaget og av de regionale olympiske kompetansesentrene, og det er etablert  
samarbeid mellom klubb og videregående skole. Forbundet skulle gjerne ha brukt mer ressurser på 
kontrollert utvikling, men foreløpig er det OL-idrettene karate og taekwondo kamp som er prioritert. 
De som er under utvikling i mønster og wushu får oppfølging av sine landslagstrenere. Planen var  at 
etter OL-kvalifiseringene skulle det avsettes flere ressurser til talentutvikling, slik at flere idretter og 
utøvere kunne komme under kontrollert utvikling. På grunn av koronautbruddet er dette satt på 
vent.  
 
Jentene som er under kontrollert utvikling får ekstra oppfølging gjennom et utviklingsprosjekt som 
karate, taekwondo og bryting har i samarbeid med Olympiatoppen, finansiert av Sparebanken. Les 
mer HER 

Karate kumite har 6, taekwondo kamp 12, taekwondo mønster 5 og wushu taolu/sanshou har 4 
utøvere under kontrollert utvikling. Les mer HER 
 
Når det gjelder karate er Norge en av verdens beste nasjoner på juniorsiden. I ungdoms-OL i 2018 
vant Annika Sælid OL-gull og Norge ble tredje beste nasjon. Ismail Bellemkhannate vant EM bronse i 
fjor og satser nå på OL-plass. I junior-VM i 2019 vant Norge sølv ved Nora Handelsby, og Ingeborg 
Pedersen fikk en syvendeplass. Nora vant også VM-sølv for 2 år siden i kadettklassen og Norge kom 
på 22. plass sammenlagt i VM. Til sammenligning kom Danmark på 33. plass med en bronsemedalje. 
Begge disse jentene er under kontrollert utvikling og blir trent av landslagstreneren to ganger i uken. 
 
I taekwondo klarte Milos Pilipovic i 2018, som første taekwondoutøver i Norge, å kvalifisere seg til 
ungdoms-OL. I 2019 vant han sølv i U21-EM. I 2018 tok Randi Dyngeland gull i U21 EM og Tom Talgø 
vant sølv i kadett-EM. I 2019 tok Kristian Borgen bronse i junior-EM. 
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I taekwondo mønster har det vært jobbet målbevisst over flere år med å utvikle talenter. 2019 ble 
det beste året noensinne for mønster, og norske utøvere tok hele 11 gull, 11 sølv og 7 bronser i 
offisielle mesterskap. Av dette ble det EM-gull til Nina Bansal og EM-sølv til Joachim Wien. I Beach 
EM ble det bronse i par til Tuva Kjødnes og Sune Østlie, samt at det også ble sølv i individuelle 
klasser. I Bech VM vant Tuva og Sune sølv både i individuelle klasser og i mix klassen.  
 
I wushu vant Jonas Thoresen Loe både gull, sølv og bronse i junior-EM 2018 i Moskva. I år deltok han 
som yngste utøver i seniorklassen i VM og gjorde en god prestasjon med en sterk poengsum.  I fjor 
tok Ingeborg Hove Gausdal en bronse i juniorklassen og i år vant Sebastian Garau, som første utøver 
fra Norge, gull i kadett-klassen i EM, mens Milos Joksimovic vant sølv i seniorklassen og ble dermed 
den første norske wushu-utøveren som har vunnet medalje i offisielle mesterskap både som junior 
og senior. 

Når det gjelder talentutvikling er det viktig å understreke at det er et fåtall utøvere som vinner 
medaljer som juniorer som gjør det som seniorer. Derfor har landslagsledelsen fokus på langsiktig 
utvikling og ikke jakt etter medaljer på juniorsiden. Dessverre er det en del klubber som ikke er enige 
i dette. Noen mener at landslagsledelsen må ta med flere utøvere når lagene skal konkurrere, slik at 
de kan komme ut for å lære. Det er også ytret ønske om at forbundet dekker stevnekostnadene til 
utøverne. En slik tilnærming/strategi er imidlertid for kostbar og kan ikke forsvares ressursmessig. 
For å utvikle toppidrettsutøvere til seniornivå må man begynne med de juniorene som virkelig vil og 
ikke de som har lyst til å være med når de har tid. Hovedmålet til forbundet er å vinne medaljer i 
seniorklassene og da må det harde prioriteringer til 
 
Trude Gundersen og Nina Solheim, som vant OL-medaljer i taekwondo, vant ingen medaljer som 
juniorer. Richard Ordemann, som har vært  ranket blant de fem beste i verden, har heller ingen 
medalje som juniorutøver.  

Etter at kampsportforbundet ble eget særforbund i 1984 er det kun tre karate-utøvere som har tatt 
medaljer både som junior og senior. Dette er Stein Rønning, Morten Alstadsæther og Gitte Brunstad.  
I jujutsu er det kun Anna Knutsen og i wushu er det Milos Joksimovic. Innen taekwondo kamp og 
mønster er det foreløpig ingen utøvere som har klart dette.  

Målområde 3: Internasjonalt arbeid  
Administrativ styring og deltakelse i internasjonalt arbeid og kongresser 
Utfordre WT/WTE på forutsigbarhet for stevner og regler 
Utfordre WKF og WT på økonomiske barrierer mellom nasjonene som skapes 
Utfordre int. særforbund til å forebygge korrupsjon 

Måloppnåelse  
Etter at sportsavdelingen tok et større ansvar for internasjonal oppfølging har Norge begynt å få 
gjennomslag på noen områder spesielt rette mot World Taekwondo Europa (WTE) 
 
Nordisk  
Taekwondo arrangerte nordisk møte på Island i januar i forbindelse med nordisk mesterskap i 2019. 
Seksjonsleder Gitte Østhus deltok. Det ble også arrangert et nordisk møte i forbindelse med 
taekwondo-VM i Manchester i mai 2019. Her deltok Gitte Østhus, Dag Jacobsen og Mikael Oguz. De 
nordiske landene skal arbeide for at hver nasjon skal arrangere én konkurranse i året, som et 
rekrutteringstiltak, på nivå under G-1.  I forbindelse med U21-EM i Helsingborg i september ble det 
arrangert et møte om landslagssamarbeid mellom de nordiske landene. Her deltok Helle Borgen, 
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Mikael Oguz og Dag Jacobsen fra Norge.  
Karate arrangerte nordisk møte i forbindelse med EM for seniorer som ble arrangert i Guadalajara i 
Spania i mars. Robert Hamara deltok. Karate arrangerte også nordisk møte i forbindelse med nordisk 
mesterskap i Danmark i november 2019 hvor Robert Hamara sammen med grenkomiteleder Øistein 
Haagensen deltok. Norge hadde blant annet fremmet forslag om at utøvere som skal delta i nordisk 
mesterskap kunne ta med seg sin klubbtrener som coach. Dette var for å støtte oppunder 
konkurransevirksomheten i Norge og bruke nordisk mesterskap som et utviklingsstevne for utøvere 
og klubbtrenere, men forslaget ble nedstemt.   

Europa  
EKF avholdt kongress i forbindelse med EM i Guadalajara i Spania i mars og Robert Hamara deltok. 
Den største saken var at arrangørbyen av OL -2024 ikke hadde tatt med karate på OL-programmet.  
  
EWUF arrangerte kongress i forbindelse med EM i Moskva i mai hvor Kim Gibson deltok. EWUF 
vedtok at fra 2020 må alle medlemsnasjoner årlig arrangere nasjonale mesterskap og at 
stevneprogrammet til det internasjonale forbundet må benyttes. Hvis vedtaket ikke etterleves kan 
kampsportforbundet miste medlemskapet. 

WTE  arrangerte kongress i forbindelse med EM for OL-klasser i Dublin i november. Her deltok Helle 
Borgen og Trond Berg. Noen av sakene var innføring av vekt/høyde for kadetter og Norge skulle ta 
opp dette med kontroll av elektroniske vester og hjelmer i forkant av G-stevner.  

EKF Executive Committee bestemte 16. mai at fra 2020 kan man ikke ha dobbeltroller i et mesterskap 
i regi av WKF. En person med status som dommer eller coach på et offisielt mesterskap kan derfor 
ikke være representant for det nasjonale forbundet. Dette vil få konsekvenser for representasjon på 
kongresser og møter innen karate.   

Verden  
WT arrangerte kongress i forbindelse med VM i Manchester i mai og her deltok Gitte Østhus og 
Mikael Oguz. Kongressen vedtok en målsetting om at i neste VM i Kina 2021 skal alle de 209 
medlemsnasjonene delta. Det ble også opplyst om at OL 2024 blir utvidet med en mix klasse.  
 
IWUF arrangerte kongress i Shanghai i forbindelse med VM og her deltok Kim Gibson. 
Idrettsministeren til Kina ble valgt som ny president for IWUF. Han sitter i IOC og er leder for den 
olympiske komiteen i Kina.  Han fortalte at IWUF alltid skal fremme målet og visjonen om å få wushu 
inn i OL, forbedre konkurransesystemet, og gjøre sporten mer i tråd med kravene til den 
internasjonale olympiske komité. I følge IWUF arbeides det for at wushu skal komme på programmet 
i Ungdoms-OL i 2022. I januar fikk vi informasjon fra IOC om at det er slik det blir. Senere fikk vi 
informasjon fra IWUF om at wushu var tatt opp på programmet i Universiaden (OL for studenter).  

Internasjonale saker  
En utfordring er at WTE har etablert mange offisielle konkurranser og at det i tillegg er innført egne 
åpne konkurranser hvor utøvere som vinner medaljer kvalifiserer seg direkte til offisielle mesterskap 
– da i tillegg den utøveren som hver nasjon kan sende. Dette ga utslag i at de store nasjonene sendte 
store tropper til de åpne stevnene for å kvalifisere flest mulig utøvere til offisielle mesterskap, noe 
som igjen førte til at vårt landslag til EM kunne blant annet risikere å møte 6 russere i klassen. Takket 
være godt samarbeid med Trond Berg, som sitter i styret til WTE, ble reglene endret. Se mer HER 

Mange offisielle WTE-konkurranser er som før nevnt en stor utfordring. I løpet av høsten 2019 skal 
det arrangeres hele fem forskjellige europamesterskap innen kamp. Etter at landslagsledelsen, i 
samarbeid med Trond Berg, har tatt dette opp flere ganger med WTE, ser vi en endring. Nå har WTE 
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begynt å arrangere ulike offisielle konkurranser etter hverandre på samme sted. Et eksempel på 
dette er at WTE gjennomførte junior-EM direkte etter kadett-EM på samme sted i Spania i fjor høst. 
 
Landslagsledelsen var med på å bidra til at hotellreglene til WTE ble endret. WTE innførte i 
utgangspunktet at alle akkrediterte i G-stevner eller offisielle stevner i regi av WTE måtte booke 
hotell gjennom arrangøren for å unngå bøter. Dette førte til store merkostnader for klubber gjennom 
arrangørens påslag pr. rom. Dette ble endret til kun å gjelde offisielle konkurranser og kun for 
utøvere.  
 
WT vil fra 2020 innføre ranking for kadetter og juniorer. Fra 2020 ønsker WT også å innføre  
«Generasjon 24». WTE har som målsetting å bli den beste kontinentale unionen og vil derfor etablere 
et eget konkurransesystem for kadetter og juniorer i Europa. Landene i Europa blir inndelt i fem 
områder og i hvert område arrangeres det en egen konkurranse hvor det kåres vinnere som igjen 
møttes til en Grand Finale for alle de fem områdene. Les mer HER  
 
Norge har også tatt til orde for rettferdighet og likebehandling. På grunn av idrettspolitikk byttet 
Hviterussland (arrangør av European Games) ut taekwondo med sambo, noe som førte til store 
protester fra WT uten at dette hjalp. Dette førte til at WT arrangerte «European Games» i alle 
verdensdeler hvor vinneren får 40 ranking poeng. Problemet ble derimot at hver verdensdel brukte 
forskjellige vektklasser. I Europa ble det konkurrert i fem klasser pr. kjønn, mens i Afrika ble det 
konkurrert i åtte klasser, noe som fører til at de som jakter etter OL-ranking i Afrika får en 
kjempefordel sammenlignet med Europa. Et eksempel på dette er at i Afrika er det to utøvere som 
kjemper om ranking poeng i klassen – 80 kilo og i stedet for at disse møttes i samme klasse kunne 
disse delta i to ulike klasser. Norge tok dette opp med WT, men fikk ingen tilbakemelding.  
 
Det arbeides hardt internasjonalt for at karate og wushu skal komme på OL-programmet.  Foreløpig 
har ingen av dem kommet på programmet i Paris 2024, men i desember 2020 vil arrangørbyen Paris 
og IOC avgjøre hvilke tilleggsidretter som kommer på programmet. I januar 2020 fikk vi informasjon 
fra IOC at karate og wushu hadde kommet på programmet til ungdoms-OL i 2022 i Dakar og at 
taekwondo hadde fått med mix-klasse. Mix-klassen vil komme på programmet i OL 2024. WT skal 
innføre ranking poeng i mønster og de arbeider for fullt for å få taekwondo mønster på OL-
programmet.  
 
En faktor i kampen om plass på OL-programmet kan være at AIBA, det internasjonale særforbundet 
for boksing, ikke får lov til å organisere og arrangere boksing under OL i Tokyo av IOC. IOC har nedsatt 
en egen komité som skal organisere kvalifisering og gjennomføre boksing under OL. I Norge er det 
Olympiatoppen som skal ta ut hvilke utøvere som skal delta i OL-kvalifiseringen og om boksing 
kommer på programmet i 2024 er usikkert. Se vedlegg  
 
Internasjonale representanter  
Gunnar Nordahl sitter i styret i World Karate Federation (WKF). Robert Hamara sitter i 
dommerkomiteen til WKF og European Karate Federation (EKF). Kjell Jacobsen ble i 2020 valgt inn i 
dommerkomitéen i EKF. Trond Berg sitter i styret i World Taekwondo Europa (WTE)  
 
MMA World Mixed Martial Arts Federation (WMMA) og International Mixed Martiale Arts 
Federation (IMMAF) arbeider for å slå seg sammen og deretter bli godkjent av Global Association of 
International Sports Federations (GAISF), tidligere SportAccord, for deretter å bli anerkjent av IOC og 
komme på OL-programmet. De har derimot ikke fått godkjenning av WADA og har gått til sak. I 
mellomtiden ble Global Association for Mixed Martial Arts (GAMMA) opprettet i 2018 med mål om 
å bli godkjent av GAISF slik at her foregår det en internasjonal maktkamp. Men uansett arbeides det 
for fullt for at MMA skal bli godkjent av GAISF. 
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Muay Thai  
Muay Thai er godkjent som internasjonalt særforbund. De er godkjent av GAISF og har IOC-status på 
samme nivå som karate og wushu.  

Målområdet 4: Antidoping, kosthold og vektregulering  

Måloppnåelse  
Måloppnåelsen har vært delvis tilfredsstillende med tanke på at NKF ble Rent Særforbund i mai 2018. 
Det tar tid å etablere en antidopingkultur.  

De fremste konkurranseklubbene og arrangørklubbene skal ha status som Rent Idrettslag. Forbundet 
opprettholder Rent Særforbund statusen. 
 
Målsettingen er at alle landslagutøvere med støtteapparat skal gjennomføre Ren Utøver og at alle 
klubber som arrangerer nasjonale og regionale mesterskap skal være Rent Idrettslag. Alle 
styremedlemmer, ansatte og komitemedlemmer er oppfordret til å gjennomføre Ren Utøver.  

Status  
Pr. 10. april 2020 har 84 klubber av 461 klubber gjennomført Rent Idrettslag. 24 klubber 
gjennomførte etter den gamle modulen, mens 60 klubber har gjennomført etter den nye modulen 
som ble lansert i mars 2019. Det er flest ITF og karateklubber som har gjennomført.  
 
Når det gjelder konkurranser ble det i 2019 gjennomført 54 konkurranser. Av disse var det kun 20 
som ble arrangert av klubber som hadde status som Rent Idrettslag.  
 
Når det gjelder landslagene hadde alle utøvere og trenere innen taekwondo kamp, taekwondo 
mønster, karate, wushu og kendo gjennomført Ren Utøver. Når det gjelder styrer og komiteer har 46 
prosent gjennomført Ren Utøver, mens 64 prosent av de ansatte har gjennomført.   

Andre områder innen toppidrett 

Kongepokaler  
Kampsportforbundet fikk 7 kongepokaler av NIF til fordeling for 2019, men det ble kun utdelt 6 
kongepokaler. Det er ni år siden olympisk taekwondo kunne dele ut en kongepokal i kvinneklassen. 
Fullstendig liste over alle år ligger HER 

Fordeling 2019  
Kendo:    1 kongepokal  
Karate:    2 kongepokaler  
ITF-Takwond Do: 2 kongepokaler  
WT taekwondo:  1 kongepokal  
 
Treningsanlegg   
Forbundet flyttet våren 2019sin landslags-/toppidrettsaktivitet fra Hasle til Skullerud hvor leieavtalen 
er bedre og mer fleksibel. Toppidretten har som målsetting å flytte til Campus Sognsvann når det ev. 
blir realisert.  

Summit 2024 
Olympiatoppen har etablert et sponsorprosjekt som kalles «sommerløftet». Målsettingen er at de 
sommeridrettene som har prestasjons- og toppidrettskultur på verdensnivå, men som mangler 
ressurser til å ta det siste steget, skal samarbeide om et felles prosjekt. Olympiatoppen har valgt ut 
følgende idretter: Karate, taekwondo, bryting, seiling, triatlon, svømming, padling, roing og 
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skateboard. Det at karate og taekwondo er blitt tatt med i prestasjonsgruppen er en stor 
anerkjennelse av det utviklingsarbeidet som landslagsledelsen/sportsavdelingen har fått til.  
 
Wang skoleåret 2019/2020  
Fra høsten 2019 går det 41 kampsportelever på Wang Toppidrett. Av disse kommer 18 elever fra 
Kampsportforbundet. Alle våre seksjoner har utøvere som går på Wang og de er en viktig 
samarbeidspartner når det gjelder kontrollert utvikling. Fra neste OL-syklus vil det bli et enda tettere 
samarbeid som fører til at Wang-elever kan trene enda mer med landslagene på dagtid.  
 

 

 
Utfordringer frem mot 2024  
Idrettstinget vedtok i slutten av mai 2019 ny langtidsplan for norsk idrett. I langtidsplanen og 
spillemiddelsøknaden til NIF er det lagt klare føringer for særforbundene når det gjelder toppidrett.  

Bedre toppidrett handler om ambisjoner på høyeste prestasjonsnivå, kvalitet i treningsarbeidet, 
utvikling av prestasjonskulturer og det å være verdensledende på kompetanse, også teknisk. Det 
handler om å styrke rammebetingelsene og forutsetningene for landslagene og enkeltutøvere til å 
kunne levere prestasjoner i verdensklasse.   

Videre er det bestemt at særforbundene skal utarbeide utviklingsplaner med mål, virkemidler og 
prestasjonsindikatorer som støtter oppunder langtidsplanen.   

Hva betyr dette for kampsportforbundet?   
Dersom kampsportforbudet skal følge norsk idrett vil dette si at klubber, seksjoner og grenkomiteer 
må prioritere og legge til rette for at flere kan bli med lengre, at flere kan delta i konkurranser, samt 
at det utdannes flere trenere, dommere og stevnepersonell.  

Forbundet må ha et helhetlig talentutviklingsprogram hvor prioriterte konkurranseutøvere får 
kontrollert utvikling i samarbeid med regionale kompetansesentre og videregående skoler. 
Prioriterte idretter må ha fulltidsutøvere som trener sammen hver dag i tett samarbeid med 
Olympiatoppen og landslagstrener.   
 
Ambisiøse mål skaper positivt press når det gjelder utvikling, rekruttering, lønnsomhet og 
medieomtale, og suksessen er avhengig av graden av samhandling.   

Idrett   antall   
Fekting   1  
Bryting   9  
Boksing  3  
Kickboksing   5  
Judo   5  
WT  6  
ITF  5  
Karate   4  
Fullkontakt  1  
Brasiliansk jiu jitsu  2  
      
   41  
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Én faktor for å lykkes er at vi har gode klubber med både virksomhetsplan og sportslig plan. Videre 
må klubbene ha dyktige trenere, ledere med kompetanse, samt trenerkapasitet og økonomi til å 
støtte sine utøvere med treneroppfølging og reisevirksomhet.   

En annen faktor er at landslagene/toppidretten er avhengig av forutsigbar økonomi gjennom 
forbund, Olympiatoppen og markedsinntekter. For å hente inn markedsinntekter må vi ha økt 
synlighet, styrke omdømmet og merkevaren, slik at forbundet kan bli en attraktiv samarbeidspartner. 
Forbundet må kartlegge og definere markedsprodukter og kapitalisere produktene.  

Det er utarbeidet en egen rapport for føringer for toppidretten som er overlevert til forbundsstyret.  

 
Medaljer i offisielle konkurranser i 2019 0g 2018. Hele oversikten ligger HER  
 

2019           

Junior  Junior-VM karate Chile Sølv Karate Nora Handelsby 

senior  Beach-VM taekwondo Egypt Sølv Taekwondo mønster  Tuva Hatlen Kjødnes 

Senior  EM  Antalya Tyrkia  Gull  Taekwondo mønster  Nina Bansal  

Senior  EM Antalya Tyrkia  Sølv Taekwondo mønster  Joachim Wien  

senior  Beach-VM taekwondo Egypt Sølv Taekwondo mønster Sune Østli 

senior  Beach-VM taekwondo – par Egypt Sølv Taekwondo mønster  Tuva Hatlen Kjødnes og Sune Østli 

senior  Beach-EM taekwondo – par Tyrkia Bronse Taekwondo mønster  Tuva Hatlen Kjødnes og Sune Østli 

junior  EM kadett- og junior – kamp Spania Bronse Taekwondo Kristian Storsul Borgen 

Junior  U21-EM taekwondo kamp Sverige Sølv Taekwondo Milos Pilipovic 

senior  Universiaden Italia Sølv Taekwondo Victor Asp 

junior  EM Taido Juniorklasse Kamp Finland Gull Taido Embla Mathsson-Högberg 

junior  EM Taido Juniorklasse Kamp Finland Bronse Taido Embla Mathsson-Högberg 

senior  EM Kung Fu Russland Sølv Wushu Milos Joksimovic 

vetaran  EM Kung Fu Veteranklasse Russland Bronse Wushu Øyvind Garau 

Kadett  EM Kung Fu  Russland gull  Wushu  Sebastian Garau 

            

2018           

senior  Grand Prix finale  Emiratene  Gull Taekwondo Richard Ordemann 

senior  Klubb EM Tyrkia Sølv Taekwondo Richard Ordemann 

senior  Klubb EM Tyrkia Bronse Taekwondo  Victor Asp 

kadett Kadett-EM Spania Sølv Taekwondo Tom Talgø 

junior  U21 EM Polen Gull Taekwondo Randi Dyngeland 

junior  Ungdoms-OL Argentina Gull Karate Annika Sælid 

junior  U21 EM Russland Bronse Karate Ismail Bellemkhannate 

junior  EM Taiji Moskva Bronse Wushu – Taiji Ingeborg Hove Gausdal 

junior  EM Wushu Moskva Gull Wushu  Jonas Thorsen Loe 

junior  EM Taiji Moskva Sølv Wushu – Taiji Jonas Thorsen Loe 

junior  EM Taiji Moskva Bronse Wushu – Taiji Jonas Thorsen Loe 
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Oversikt tillitsvalgte, ansatte og 
æresmedlemmer/hederstegn 

innehavere 
 

Forbundsstyret   

President Kjell Sivertsen Seiken karate klubb  

1. visepresident Line Gulbrandsen Værnes NTN taekwon-do klubb  

2. visepresident Øyvind Andreassen Bergen karate klubb  

Styremedlem Victoria B. Valner Christiania NTN taekwon-do klubb 
Styremedlem Terje Kårstad Stavanger ju jitsu klubb  

Styremedlem Jannikke Berger Bergen karate og kampsport klubb seksjonsleder karate 
Styremedlem Gitte Østhus Oslo taekwondo klubb seksjonsleder taekwondo 
Styremedlem Per Christian Garnæs Asker NTN taekwondo klubb seksjonsleder ITF 
Styremedlem Rolf Magne Larsen Stavanger ju jitsu klubb seksjonsleder jujutsu 
Styremedlem Inger Wold  Aikikan Oslo  seksjonsleder fleridrett 
Styremedlem Gunnar Nordahl Norsk medlem av WKF/EKF  

Varamedlem Svanhild Sunde Trondheim karate klubb  

Varamedlem Torgeir Haukebø Molde NTN taekwon-do klubb  
    

Valgkomité   

Leder Trond Berg Tøyen taekwondo klubb  

Medlem Unni Stangnes Trondheim ju jitsu klubb  

Medlem Vidar Mjånes Os Kobudokan karate klubb  

Medlem Vegard Iversen Bergen NTN taekwon-do klubb  

Medlem Kine Skrimstad Romerike aikido klubb (Har trukket seg) 
    

Kontrollkomité   

Medlem Fiona M. Eide Fana NTN taekwon-do klubb  

Medlem Øyvind Mjelde Stavanger ju jitsu klubb  

Varamedlem Kjell-Erik Andal Enebakk IF - Taekwondo  

    

Representanter til møter i overordnete organisasjonsledd 
Styret fikk fullmakt på forbundstinget til selv å foreta oppnevnelser etter behov. Presidenten er den som 
normalt har forestått dette. 
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Seksjonsstyret karate 
Leder Jannikke Berger Bergen karate og kampsport klubb  
Nestleder Arild Kolstad Lura karate klubb  
Styremedlem Line Svendsen Gandsfjord karate klubb  
Styremedlem Torbjørn Amundsen Lørenskog karate klubb  
Styremedlem Anne Hovda Stavanger karate klubb  
Varamedlem Espen Nordahl Sentrum karate klubb  
Varamedlem Kate Gry Bache Larsen Bærum kampsport klubb  
   

 

Valgkomité   
 

Leder Svanhild Sunde Trondheim karate klubb  
Medlem Vidar Mjånes Os Kobudokan karate klubb  
Medlem Bo Vidar Larsen Bergen karate klubb  
Varamedlem Gunn Hauge Voster Strand karate klubb     

 

Seksjonsstyret  taekwondo    

Leder  Gitte Østhus Oslo taekwondo klubb  

Nestleder  Gro Rishovd Miøen Hwarang Team Drammen  

Styremedlem Knut Olav Brecke Tøyen taekwondo klubb  

Styremedlem Reidun Toft Florø taekwondo klubb  

Styremedlem Geir Øien Røra taekwondo klubb  
Varamedlem Mia Landsem Tøyen taekwondo klubb  
Varamedlem Paul Strømmen Tong-Ir taekwondo klubb  
   

 

Valgkomité   
 

 
 

Leder Nils André H. Olsen Hamar taekwondo klubb  
Medlem John Olav Rasmussen-Moe Kiap taekwondo klubb  
Medlem Ida Braaten Bjerke taekwondo klubb  
Varamedlem Trond Berg Tøyen taekwondo klubb  

 

Seksjonsstyret ITF   

Leder Per Christian Garnæs Asker NTN taekwon-do klubb  

Nestleder Line Gulbrandsen Værnes NTN taekwon-do klubb  

Styremedlem Geir Olav Hågensli Oppdal taekwon-do klubb  

Styremedlem Gro Smenes Røyken NTN taekwondo klubb  

Styremedlem Martin K. Nielsen Christiania taekwon-do klubb  

Varamedlem Hallgeir Betele Christiania taekwon-do klubb  

Varamedlem Linn Johansen Harstad taekwon-do klubb  
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Valgkomité    

Leder Vegard Iversen Bergen NTN taekwon-do klubb  

Medlem Andrea Bjarvin Tønsberg NTN taekwon-do klubb  

Medlem Sturle Halleraker Sotra NTN taekwon-do klubb   

Varamedlem Miodrag Gajinov Asker NTN taekwon-do klubb  

    

Seksjonsstyret jujutsu   

Leder Rolf Magne Larsen Stavanger ju jitsu klubb  

Nestleder Leif Gunnar Økland Haugesund ju-jutsu klubb  

Styremedlem Anne U. Søvik Sentrum ju jitsu klubb  

Styremedlem Alf Kristian Eilertsen Arendal ju jutsu klubb  

Styremedlem Anett Henriksen Haugesund ju jutsu klubb  

Varamedlem Christoffer Forsberg Sentrum kampsport klubb  

Varamedlem Lillian Maurstad Oslo ju jitsu klubb  

    

Valgkomité    

Leder Tore Bigseth Ålesund ju jitsu klubb  

Medlem Unni Stangnes Trondheim ju jitsu klubb  

Medlem Knut Oddvar Nerheim Oslo krav maga klubb  

Varamedlem  Mari Nystrøm Stavanger ju jitsu klubb  

    

Seksjonsstyret fleridrett   

Leder Inger Wold Aikikan Oslo  

Nestleder Marie Nørvåg Kristiansand kendo klubb  

Styremedlem Camilla Sæther Bergen capoeira klubb  

Styremedlem Håkon Erikson OSI kendo 

Styremedlem Stian Aase Bergen wushu klubb  

Styremedlem Danilo Huertas  Stovner Doce Pares klubb  

Varamedlem Elisabeth Kallinen Sentrum aikido klubb  

Varamedlem Miree Abrahamsen Bergen wushu klubb  

    

Valgkomité    

Leder Kåre Jon Lund Bergen kendo klubb  

Medlem Joakim Kosmo Oslo kendo klubb  

Medlem Kine Skrimstad Romerike aikido klubb 

Varamedlem Pascal Löhr Stavanger Jushinkan aikido klubb 
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Administrasjonen  

Generalsekretær Trond A. Søvik 01.10.2001 – 

Sportssjef Dag Jacobsen 01.01.1998 –  

Arrangementssjef Vegard Henriksen 20.03.2017 – 

Økonomikonsulent Ann Hoffmann 27.03.2006 – 26.09.2018 
Midlertidig medarbeider/vikar 
Økonomisekretær/controller 

Mari H. Pettersen 
16.10.2017 – 30.01.2019 
01.02.2019 -  

Utviklingskonsulent  Martin Kitel 01.08.2008 – 31.05.2020 

Utviklingskonsulent Kristiane Utheim Rygg 10.08.2015 – 

Toppidrettskonsulent  Raik Tietze 01.07.2012 –  

Toppidrettskonsulent Mikael Garberg Oguz 02.01.2006 – 31.10.2020  

Sportskonsulent Helle Borgen 04.01.2007 –  

Arrangementskonsulent Bjørn Solberg 15.11.1993 – 31.12.2020 

Arrangementskonsulent Robert Hamara 03.01.2002 –  

Informasjonskonsulent Julie Berge 15.01.2014 – 31.10-2020 
Informasjonskonsulent/vikar 
Kommunikasjonsansvarlig 

Anne Hofmo Bjølgerud 
01.04.2017 – 02.03.2018 
01.04.2020 - 

Organisasjonskonsulent Daniel Sønstevold 01.06.2012 –  

Prosjektleder medlemssystem Afsha Ilyas (u/Daniels permisjon) 07.08.2017 – 06.08.2018 

Utdanningskonsulent Christian Lopez 01.11.2020 –  

Talentutviklingskonsulent Andreas Suoranta 01.11.2020 – 
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Følgende personer er tildelt/registrert med hedersbevisninger innen Norges Kampsportforbund; 

Æresmedlemmer/hederstegn innehavere Tildelt 

Æresmedlem Tordis Olsen Tinget 1981 

Æresmedlem Martin Burkhalter Tinget 1987 

Æresmedlem Helge Dehlin Tinget 1994 

Æresmedlem Kjell Paldan Tinget 2002  

Æresmedlem Stein Rønning Tinget 2008 (tildelt post mortem) 

Æresmedlem Søren Engelschiøn Tinget 2008 

Æresmedlem Gunnar Nordahl Tinget 2008 

Æresmedlem Bjørn Flakstad Tinget 2014 

Æresmedlem Trond Berg Tinget 2018 

Æresmedlem Rune Hagen Tinget 2018 (tildelt post mortem) 

Hederstegn Trond Berg Tinget 2016 

Hederstegn Per Andresen Tinget 2016 

Hederstegn Per Chr. Garnæs Tinget 2016 

Hederstegn Gabor Olgyai Tinget 2016 (utdelt pflg. ledermøte) 

Hederstegn Terje Årdal Tinget 2018 

Hederstegn Odd Arne Hagen Tinget 2018 

Hederstegn Geir V. Henriksen Tinget 2018 

Hederstegn Arild Lund Tinget 2018 

Hederstegn Kjell Jacobsen Tinget 2018 

Hederstegn Kjell Sivertsen Tinget 2018 

Hederstegn Tore Bigseth Tinget 2018 
 

 

 

 

Norges Kampsportforbunds lover finnes her; 
https://kampsport.no/organisasjon/lover-regler/interne-lover/nkfs-lover/  
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