
Protokoll møte nr. 1 for grenkomite WKF  2021-2022 

Tidspunkt:  Tirdag 9 september klokken 21:45- 23:45 

Sted:                 Teams  

Leder  Geir Hjerpaasen 

Medlem  Nils Peter Just 

Medlem Tove Chatrine Børmark 

Medlem  Solveig Hansen Tellefsen 

 

Fra administrasjonen: 

Sportssjef /saksbehandler  Dag Jacobsen  

Kommunikasjonssjef Anne Hofmo Bjølgerud sak nr. 2 

 
* Espen Nordal har trukket seg om leder av grenkomiteen og Geir Hjerpaasen er innstilt av 
karateseksjonen som ny midlertidig leder  
 

  

WKF 1/21 Godkjenning av innkalling, samt behandle styrets habilitet  

Innkalling og saksliste godkjent. Komiteen finner ikke at noen er inhabile i.f.t sakene 

som skal behandles  

WKF 2/21 Behandle klagesaker og informasjonsbehov rundt dommersituasjonen 

Grenkomiteen ønsker å komme med sine innspill til informasjon om ny 

dommerkomité og grenkomité. Leder av grenkomiteen og kommunikasjonssjef 

fortsetter arbeidet med informasjonen mtp kvalitetssikring og forankring i 

grenkomiteen.  

Grenkomite ser at det er mangelfull dokumentasjon når det gjelder vedtak, protokoller 

mm. i tidligere saker. Det er saker som er tidligere behandlet av forbundsstyret og 

avvist. Grenkomite ser det vanskelig å overprøve forbundsstyret. Det er også saker 

som ikke er formelle feil, men kun synsing fra enkeltutøvere.  

Blanding av mangelfulle vedtak, protokoller osv samt blanding av aviste saker og 

saker det ikke er noen feil i gjør at saken virker uryddig og vanskelig å behandle på 

en god måte.  

Grenkomiteen ferdigstiller sin vurdering av klagesaker frem mot neste møte mtp 

videre håndtering og reaksjonsform.  

WKF 3/21 Behandling av protokoll og forslag til vedtak fra dommerkomité  

Denne saken utsettes til neste møte.  

WKF 4/21 Arrangementssøknader  

Vedtak;  

Grenkomiteen innvilger søknadene til Vikingene og Levanger karateklubb. Sentrum 

Kampsportsenter har avlyst Combat Challenge. Solveig Hansen Tellefsen utarbeider 

i samarbeid med arrangementsavdelingen en utlysning for stevner for 2022. 
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WKF 5/21  Informasjon om ny toppidrettsmodell   

Informasjon på neste møte i Bergen.  

WKF 6/21  NM 2021  

Denne saken behandles på neste møte i Bergen.  

WKF 7/21 Kandidat til toppidrettskomiteen  

Behandles på neste møte.  

WKF 8/21 Internasjonalt arbeid og representasjon   

Hvis presidenten ikke skal delta på kongressen under karate-VM ønsker 

grenkomiteen at Tove Chatrine Børmark fra grenkomiteen kan delta. 

WKF 9/21 Støtteordning dommere og bidrag tilbake til miljøet Vedtak;  

Dommere som representerer Norge og får dekket sine utgifter av grenkomiteen er 

forpliktet til å dømme på Norgesmesterskapet og regionale konkurranser  

WKF 10/21   Hvordan skal grenkomiteen arbeide sammen? 

Denne saken behandles på neste møte.  

WKF 11/21  Eventuelt 

Svar på spørsmål under møtet: 

Når det gjelder uttak av dommere til Jr. EM og VM 

Det finnes ingen formelle vedtak, protokoller osv. på dette.  

Grenkomite ser ikke at det skal reageres på deltagelsen fra dommere i jr EM da det 

blir antatt at dommere som har representert i jr EM har reist i antakelse av at dette 

har vært i orden og at det uansett er naturlig at Norge sender dommere til 

mesterskap.  

Sportssjefen kommer tilbake med mer informasjon i forbindelse med 

Undersøkelsesplikten. (Etterskrift; Notat utarbeidet og vedlegges til grenkomiteen)  

Grenkomiteen foreslår Geir Henriksen som nytt medlem i grenkomiteen og 

oversender forslaget til karatestyret som oppnevner medlemmene i grenkomiteen. 

 

Kjell Jacobsen er støttet av Norges Kampsportforbund og blitt valgt inn i teknisk 

komité i WKF. Da følger også forpliktelse for NKF via seksjon å dekke 

representasjonskostnader på tjenestereiser så lenge Kjell Jacobsen har forbundets 

tillit. Det kan ev. innføres generelt krav om egenandel ved internasjonal 

representasjon i forståelse med forbundets representanter, men NKF kan ikke unndra 

seg ansvar og forpliktelser ved å ha slike internasjonale representanter.  

WKF: Ny nordmann i sentralt verv Forbund - Norges Kampsportforbund 

 
 

Geir Hjerpaasen               Nils Peter Just              Tove Chatrine Børmark          Solveig Hansen Tellefsen 
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