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Toppidrettsrapport mai 2021 

 

 
Richard Ordemann vant semifinalen i OL- kvalifiseringen og ble den første mannlige taekwondo-utøver  

fra Norge til å kvalifisere seg til sommer-OL. 

 

Toppidrettsrapporten gir status for arbeidet med å nå målsettingene i 

virksomhetsplanen for sportsavdelingen som omhandler: Toppidrett/landslag, 

talentutvikling, internasjonalt arbeid, antidoping og trenerutdanning.  

 

• Toppidrett og talentutvikling: VP pkt. 1.1-3.3 Bedre Toppidrett.  

• Internasjonalt arbeid VP: pkt. 1.2 Bedre Idrettslag.  

• Antidoping VP: pkt. 3.1 Livslang Idrett og pkt. 1.2 Bedre Toppidrett.  

• Trenerutdanning VP pkt: 2.1. Livslang Idrett og pkt. 3.2 Bedre Toppidrett 

 

 



OL-oppkjøring: 

Karate og taekwondo har hatt en krevende OL-oppkjøring hvor det har vært vanskelig å 

legge til rette for internasjonal sparring og konkurranser. Først i april deltok utøverne i sine 

første konkurranser på over ett år. Vi ser at flere av nasjonene som Norge konkurrer imot 

internasjonalt har deltatt på mange store internasjonale samlinger i utlandet og har fått en 

bedre oppkjøring enn Norge.  

Taekwondo:  

Taekwondo-landslaget deltok 6.-9. mai i OL-kvalifiseringen i Sofia i Bulgaria. Til tross for 

vanskelige oppkjøringsmuligheter vant Richard Ordemann semifinalen og kvalifiserte seg til 

OL. Han ble historisk som første norske herreutøver som har klart å kvalifisere seg til OL. Eliza 

Haugen var også veldig nære på å kvalifisere seg. Hun tapte kvartfinalen med kun ett poeng. 

Les mer her. Les mer om resten av utøverne som deltok HER. 

 

Norge har vunnet to OL-sølv siden idretten kom på programmet i 2000. Med tanke på at det 

er 140 millioner utøvere på verdensbasis i 209 land og av disse er det kun 120 utøvere i 

verden som kan delta i OL er dette en kjempeprestasjon. Ingen andre nasjoner i Norden har 

vunnet medaljer i OL. Ingen andre nasjoner fra Norden klarte å kvalifiser taekwondo-utøvere 

til sommer-OL i Tokyo.  

 

Slik situasjonen er nå er kampsportforbundet det eneste forbundet innen kampidrettene i 

Norge som er kvalifisert til sommer-OL i Tokyo.  

 

Noe av dette skyldes at kampsportforbundet har hatt et tett og godt samarbeid med 

Olympiatoppen siden 1994, da taekwondo fikk beskjed av IOC at var inkludert på OL-

programmet. Man har også hatt dyktige trenere med stor internasjonal kompetanse, som vet 

hva som må til for å prestere.  

 

Norge klarte ikke å kvalifiser taekwondo-utøvere til sommer-OL i 2012 i London. Etter 

evalueringen fra London etablerte Norge i samarbeid med Olympiatoppen et fulltidsopplegg, 

da nivået internasjonalt hadde utviklet seg betydelig.  

Om målet er at man skal kjempe om medaljer i VM og OL innen taekwondo og karate må 

man ha et fulltidsopplegg med utøvere og trenere som trener sammen hver dag, og som får 

tett oppføling av fagavdelingene til Olympiatoppen. For å få tett oppføling og økonomisk 

støtte av Olympiatoppen må særforbundet ha samarbeidsavtale med Olympiatoppen.  

 

Taekwondo mønster: 

Landslaget for taekwondo mønster har i den siste perioden arrangert onlinesamlinger og 

også deltatt i onlinekonkurranser. Som en del av forrige samling hadde man blant annet 

trening med en dommer, for å bli enda bedre på onlinekonkurranser. Flere av utøverne på 

landslaget, samt landslagstrener Nina Bansal, er i skrivende stund finalen i Lents Open, en 

stor internasjonal onlinekonkurranse.  

https://kampsport.no/forbund/taekwondo-richard-ordemann-kvalifisert-til-ol/
https://kampsport.no/taekwondo-wtf/ingen-ol-billett-for-eliza-frazier-22-og-milos-pilipovic-19/


Norske utøvere i finalen i Lents Open er: 

 

Nina Bansal (female u40)  

Jonas Loe (male u30) 

Andy Nguyen (male u30)  

Andy Nguyen og Anette Nilsen (par u30)  

 

Noen av utøverne på landslaget skal også delta i Oceania Open, et G2-stevne som arrangeres 

online.  

Når det gjelder utviklingen innen taekwondo mønster internasjonale har World Taekwondo 

nedsatt en komite som skal se på hvordan mønster kan tas opp som OL-idrett. Den 16. og 30. 

mai skal World Taekwondo Europe arrangere en større workshop vedrørende utviklingen av 

mønster som online idrett. Her skal landslagstrener Nina Bansal og noen fra 

referansegruppen i taekwondo delta.  

Karate: 

Karate skal 18.-21. mai delta i EM i Porec, Kroatia. I slutten av april deltok laget i Premier 

League i Lisboa. Laget kom til Lisboa rett fra treningssamlinger i Paris, Østerrike og 

Luxemburg. Mesterskapet i Lisboa var det første mesterskapet for Adrian Lopez på over ett år 

p.g.a skade og korona. Det ble ingen plasseringer for noen av de norske utøverne i Lisboa.  

 

Etter EM kommer laget hjem til Norge. Etter innreisekarantenen reiser laget rett til Portugal, 

hvor de skal være på trening frem til OL-kvaliken i Paris 10.-14. juni.  

 

I august arrangeres junior-EM i Finland og informasjon og søknadsskjema for både kumite og 

kata er lagt ut på kampspport.no HER. 

Kata: 

Arne Wallann er engasjert som prosjektleder for kata frem til junior-VM i Tyrkia høsten 2022. 

Målsettingen er få flere til å delta i kata-konkurranser og utvikle de talenter som har 

ambisjoner om å satse på kata. Les mer HER. 

Wushu:  

Sofie S.R. Nielsen er engasjert som ny forbundstrener i wushu etter at tidligere 

forbundstrener Kim Gibson ble ansatt i forbundet. Nielsen er den andre kvinnelige 

landslagstreneren i kampsportforbundet. Sofie er tidligere toppidrettsutøver og har 

mastergrad i wushu fra Beijing sportsuniversitet, hvor hun har trent og studert i 9 år. Sofie 

skal bidra til at forbundet får større konkurransemiljø og at talenter med ambisjoner får 

utvikling. Intervju med Nielsen publiseres på kampsport.no i uke 19. 

 

Det arbeides med å arrangere et informasjonsmøte for å få til et felles wushu-løft. 

 

https://kampsport.no/karate/wkf-soknad-for-uttak-til-kadett-junior-og-u21-em-2021/
https://kampsport.no/forbund/karate-arne-wallann-engasjert-som-prosjektleder-frem-mot-junior-vm-2022/


Samarbeid kata/mønster/wushu: 

Det er etablert et fellesutviklingsprosjekt innenfor kata, mønster og wushu. Målsettingen er 

kompetanseoverføring, og etter hvert skal det utvikles felles instruktørkurs for 

kata/mønster/wushu. Vi har fått med noen av de fremste i verden til være med å utvikle 

instruktørkurset.  

 

Toppidrettssatsning etter OL: 

Som alle er informert om er karate ute av OL-programmet etter at OL-ilden har slukket i 

Tokyo. I denne forbindelse skal det utarbeides en ny toppidrettsplan for 2022. 

Sportsavdelingen ønsker å gjøre dette i samarbeid med særidrettene, og har hatt et første 

møte med grenkomiteen i karate og referansegruppen for taekwondo.  

 

NIF har det øverste ansvaret all idrett i Norge, mens Olympiatoppen har det operative ansvar 

og myndighet til å støtte og utfordre idrettene i utviklingen av internasjonal toppidrett. 

Olympiatoppen har således et overordnet, helhetlig ansvar for resultatene i norsk toppidrett. 

Olympiatoppen legger føringer for hvordan toppidretten skal organiseres, hvis man skal ha 

samarbeid med Olympiatoppen. Olympiatoppen krever at særforbundenes toppidrett 

organiseres med sterk faglig styring, rekrutteringsprogram/talentutvikling og fastlagte krav 

og utviklingsgrupper.   

Når det gjelder tilgang på toppidrettsmidler tar man hensyn til hvordan idretten er organisert 

i IOC og GAISF. Deretter vurderer man hvordan særidretten arbeider for å utvikle idretten i 

Norge, og for å skape et godt konkurransemiljø regionalt og nasjonalt. For å skape 

bærekraftig toppidrett og talentutvikling er man helt avhengig av at man har klubber med 

godt styresett, inkludert virksomhetsplan, sportslig plan og trenere med trenerkompetanse.  

 

Vi ser på løsninger for hvor særidretten bidrar med regionale samlinger, mens toppidretten 

arrangerer utviklingssamlinger hvor utøvere fra regionene og de som har prestert i de 

nasjonale konkurranse kan delta. På bakgrunn av resultater og innsats på utviklingssamlinger 

vil utøvere bli vurdert for å komme inn under kontrollert utvikling og dermed komme inn på 

rekrutteringslaget.  

 

Talentutvikling: 

 

Sportsavdelingen har nylig utarbeidet en gratis klubbpakke for fysisk trening, som er 

skreddersydd klubber og utøvere som ønsker å konkurrere på nasjonalt og nordisk nivå. 

Gjennom dette verktøyet får man innsikt i hvordan man kan utvikle seg til en «24-timers 

utøver», innlæring av fysisk trening, treningsmetoder, programmer, periodisering og 

ernæring. Les mer om klubbpakken HER.  

 

I disse dager arbeides det også for fullt med å utarbeide en felles utviklingstrapp for alle 

kampidretter. Detter er en større jobb hvor vi har med en del fageksperter. Planen er at 

utviklingstrappen skal være ferdig til sommeren.  

 

https://kampsport.no/forbund/klubbpakken-for-fysisk-trening-tilpasset-kampsportutovere/


Når det gjelder prosjekt NextGen vil dette prosjektet foreløpig fortsette til tross for at det har 

kommet noen utfordringer i forbindelse med korona. Les mer HER.  

 

Ellers har talentutviklingskonsulenten startet med oppfølging av basistrening for utøvere 

under kontrollert utvikling, samt de som er på landslagene i taekwondo mønster og kata.   

 

Utdanning: 

  

Omorganiseringen av utdanningen har vært en suksess. I løpet av første halvår 2021 er det 

blitt utdannet like mange som i hele 2019 når det gjelder trener 1 og 2 innenfor NKF. Vi ser 

også at omlegging til online-kurs har vært en suksess:  

 

 

 

 

Klubber med trenerlisens: 

 

Pr 1. mai er det hele 257 klubber som mangler trenere med trenerlisens – dette er 55 prosent 

av klubbene. Av disse er det 91 klubber med flere enn 50 medlemmer, som derfor har krav 

om å ha trenere med lisens innen 31.12.2021. 18 av disse har påbegynt utdanningen. Det må 

gjøres et krafttak for å utdanne flere trenere med kompetanse - dette er viktig hvis 

kampsport skal oppnå vekst og fremgang.  

 

Trenerattesten: 

  

Kampsportforbundet informerte om Trenerattesten på kampsport.no 1. mars. Se HER.  NIF 

har kommet med forslag til idrettstinget om at Trenerattesten skal være obligatorisk for alle 

klubber. Når det gjelder kampsport har hittil 153 påbegynt, mens 96 har fullført. Som dere ser 

på oversikten startet det veldig bra, men etter hvert falt interessen. Når det gjelder fordeling 

mellom seksjoner er det flest karateklubber som har gjennomført, mens ITF kommer på 

andreplass. 
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https://kampsport.no/forbund/nextgen-talentutviklingsarbeid-i-en-vanskelig-periode/
https://kampsport.no/forbund/nif-lanserer-trenerattesten/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjonsmøter: 

I tråd med toppidrettens prosedyre for informasjonsflyt skal sportsavdelingen avholde to 

årlige informasjonsmøter for karate og taekwondo når det gjelder toppidrett.  

Sportsavdelingen har denne våren hatt fullt fokus på forberedelsene til OL-kvalifiseringen. 

Dette, samt at det fortsatt er usikkerhet rundt hvordan de internasjonale terminlistene vil se 

ut etter sommerferien, har gjort at man har utsatt disse informasjonsmøtene for taekwondo 

og karate til etter sommerferien. Da vet vi noe mer om hvordan toppidrettssatsningen skal 

være fra 2022.  

Internasjonalt: 

 Som dere sikkert er informert om er kampen om å bli anerkjent som OL-idrett stor 

internasjonalt. IOC og GAISF begynner nå derfor å sette krav til godt styresett til alle 

internasjonale idretter.  

 

World Taekwondo har endret sine vedtekter i forbindelse med valg i tråd med anbefalingene 

fra ASOIF. ASOF er den organisasjonen under GAISF som organiserer de 28 sommer-

idrettene som er fast på OL-programmet. Presidenten i WT sier at man har gjennomført en 

omfattende gjennomgang av vedtektene for å oppfylle de høyeste globale standardene for 

god styring innen idretten. Se mer HER 

Noen av de nye reglene er: En tillitsvalgt kan kun sitte i tre perioder. En ny tillitsvalgt må være 

under 70 år på valgdagen.  

 

WTE har også endret sine regler i forbindelse med valget, som skal være på kongressen som 

arrangeres i forbindelse med taekwondo-VM i Wuxi, Kina i oktober. For å bli valgt inn i WTE 

må man ha støtte av det nasjonale forbundet og ha sittet i minst 4 år i styret i det nasjonale 

forbundet.  

 

Trond Berg sitter i styret i WTE og har gjort en kjempejobb med å blant annet å bidra til at 

taekwondo kom på programmet til European Games, som arrangeres i Krakow i 2023.  

http://www.worldtaekwondo.org/wtnews/view.html?nid=138091&mcd=C03


Forslaget til sportsavdelingen er NKF innstiller Trond Berg som styremedlem til valget i 

oktober.  

I forbindelse med taekwondo-VM i Wuxi i oktober skal både WT og WTE arrangere kongress 

og valg. Dette er smart måte å arrangere kongresser på. Kendo benytter også denne 

løsningen. 

Karate:  

Karate har kongress 18. mai i Porec. Kjell Jacobsen skal delta på kongressen og er innstilt fra 

NKF som styremedlem i EKF.  

 

WKF har kongress i forbindelse med VM i Dubai 15. november 2021. Det blir trolig en 

spennende kongress, da det her sannsynligvis vil foreligge informasjon om hvordan WKF skal 

jobbe for komme tilbake på OL-programmet.  

Wushu: 

Wushu hadde online-kongress 24. april hvor Kim Gibson deltok. EWUF er på grunn av varsel 

om korrupsjon og udemokratiske prosesser rundt viktige avgjørelser satt under 

administrasjon av IWUF, gjennom IWUF sin etiske komite. EWUF har klaget dette inn for CAS.  

CAS er det samme som høyesterett for idretten. Når det polske karateforbundet ble kastet ut 

av WKF og klagde dette inn for CAS, fikk de ikke medhold. Ifølge CAS har det internasjonale 

forbundet rett til å gjøre dette.  

Jujutsu:  

JuJitsu European Union har arrangert to onlinemøter hvor blant annet Kjartan Gifford har 

deltatt. Møtene har stor sett dreid seg om hvorvidt årets EM skal arrangeres eller ikke.  

Det er nå avgjort at senior-EM skal arrangeres i Israel 5.-11. juli. Les mer her.  

 

Siden jujutsu ikke har noe konkurransemiljø i Norge har vi ingen som skal delta i 

mesterskapet.  

Internasjonale forpliktelser: 

Vi ser at internasjonalt legger nå IOC og GAIF sterkere føringer for at alle internasjonale 

særforbund skal ha godt styresett. Det slås sterkere ned på ulovligheter. Dette betyr at de 

internasjonale særforbundene vil ha økt fokus på hvorvidt de nasjonale forbundene støtter 

oppunder godt styresett og har fokus på å fremme og utvikle idretten nasjonalt.  

 

Vi har sett den siste tiden sett at flere nasjonale forbund er blitt ekskludert som følge av 

dette. I diskusjonen som nå pågår i Norge om hvordan kampsportforbundet skal være 

organisert er det viktig å forhindre at karate og taekwondo havner i en sitasjon man blir 

ekskludert. Konsekvensen kan bli at karate og taekwondo ikke får delta i OL, VM eller EM, og 

mister samarbeidet med Olympiatoppen.  

 

 

https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=212#a_eventheadend


E-sport: 

IOC skal i samarbeid med fem internasjonale særforbund i første omgang lansere Olympic 

Virtual Series (OVS), slik at ungdommer og e-sport-entusiaster over hele verden kan delta i E-

sport konkurranser. OVS starter 13. mai og varer til 23. juni, som er den dagen OL-ilden i 

Tokyo tennes. Vi snakker ikke om gaming hvor spillutviklingsselskap eier spillene og 

konkurransereglene, men om idrettssimulerende spill hvor særidretten har eierskapet til 

konkurransereglene. Som dere sikkert vet har NIF på siste styremøte i april vedtatt at 

særforbund som kan tilby eller som ønsker å tilby e-sport i eget særforbund kan godkjennes 

som idrett/gren i forbundet etter søknad til idrettsstyret. 

 

Når det gjelder Virtual Series i denne omgangen er det e-sport spill innen baseball, sykling, 

roing, seiling og motorsport som er med. Fotball, tennis og taekwondo arbeider for fullt med 

å utvikle sine spill slik at de kan være med neste gang.  

Både taekwondo og karate er med i kampen om e-sport markedet. Taekwondo og karate ble 

medlemmer i 2020 i Global Esports Federation (GEF) for å kunne utvikle og lansere e-sport- 

konkurranser. Blant annet er Global Esports Federation med på programmet i Asia-lekene 

som arrangeres i Hangzhou, Kina i 2022. Asia-lekene vil inneholde de 28 sommer-idrettene 

som er fast på OL-programmet pluss 9 ikke-olympiske idretter, inkludert karate, jujutsu og 

wushu. I tillegg skal altså e-sport være med for første gang.  

 

Dette er spennende utvikling hvor vi som særforbund må følge med i den internasjonale 

utviklingen. Les mer om dette her.  

 

 

https://www.olympic.org/news/international-olympic-committee-makes-landmark-move-into-virtual-sports-by-announcing-first-ever-olympic-virtual-series

