
 

Spilleregler ved reiser, samlinger og 

konkurranser i regi av NKF 

• Reglene gjelder fra kl. 00:01 dagen før avreise og opphører kl. 23:59 dagen etter 
arrangementet. Reglene gjelder for utøvere og støtteapparat.  

 

• Trenere, ledere og utøvere skal være gode forbilder for barn og unge og ikke nyte 
alkohol, røyk eller snus i samvær med dem. 

 

• Alle skal følge NIF sine retningslinjer mot seksuell trakassering. Se vedlegg.  
 

• Vi skal ha fokus på egne prestasjoner og ha en positiv innstilling til andre utøvere, 
coacher, ledere og dommere. 

 

• Alle utøvere, trenere og støtteapparat må gjennomføre e-læringsprogrammet Ren 
Utøver før avreise til arrangementet.  

 

• Alle som deltar i regi av landslaget er forpliktet til å være lojal ovenfor NKF med 
ledere og støtteapparat i alle sportslige sammenhenger. Kritikk, diskusjoner og 
uenighet skal håndteres internt, og ikke via sosiale medier eller andre kanaler. Alle 
skal følge NKFs sine retningslinjer i forbindelse med bruk av sosiale medier. Se 
vedlegg.  

 

• Utøvere har ved aktivitet i regi av NKF ikke rett til å bruke eller la seg avbilde i annet 
utstyr enn det som NKF stiller til disposisjon. 

 

• Utøver er selv ansvarlig for å ha vekten under kontroll. Dersom man ikke klarer å 
holde vekten må uttaket vurderes på nytt. Ingen kostnader blir refundert uten 
legeerklæring. 

 

• Dersom en utøver stiller syk/skadet på representasjonsreise eller samling i regi av 
forbundet og i samband med EM, blir utøvers deltakelse vurdert. Forbundet har 
reiseforsikring der man kan få refundert den andelen av kostnadene som skyldes 
akutt skade eller sykdom. Kontakt administrasjonen snares dersom dette skulle skje, 
og innhent legeerklæring som ligger til grunn for søknad om refusjon.  

 

• Eventuelt forhåndsuttak trekkes tilbake dersom uttatt utøver blir skadet, syk eller av 
annen grunn ikke får forberedt seg optimalt til konkurransen. 

 

• På alle senior-EM, -VM, World Cup og OL-kvalifiseringer skal det være en lagleder. 
Lagleder er leder for laget og alle aktiviteter, samt sørger for at spillereglene for laget 
blir fulgt. Med laget menes: coacher, støtteapparat og utøvere. 

 

• For senior-utøvere stiller Norges Kampsportforbund med forbundstrenere. Disse er 
de eneste som tar seg av alt det sportslige under reisen og stevnet.  
 



• Under junior-EM og junior-VM skal utøvere kunne bli coachet av sin klubb-coach, hvis 
dette er ønskelig. Landslagstreneren og en lagleder skal være med og fungere som 
støttespillere under hele mesterskapet. Utøvere som ønsker coaching av 
landslagstreneren vil også få mulighet til dette. NB! For karate gjelder følgende: For 
junior-EM stilles det ikke krav til coachlisens for coacher som vil reise med sine 
utøvere. På junior-VM må man derimot ha bestått eksamen på internasjonal 
coachlisens nivå 2.  Når det gjelder taekwondo er coachlisens level 1 påkrevd. Alle 
coacher bes merke seg dette, og planlegge kursdeltakelse deretter. 

 

• Utøvere, forbundstrenere, lagleder og klubb-coacher skal reise samlet som et lag til 
og fra mesterskap, med en reiseleder. Unntak her er kadett-, junior- og U21-
mesterskap i taekwondo, da reisende her selv bærer kostnader. 

 

• Forbundet bestiller reise og opphold, og akkrediterer kun utøvere og støtteapparat.  
 

• Alle som reiser i regi av forbundet til EM og VM etc., hvor forbundet har tatt ut et lag 
med utøvere og støtteapparat, har reiseforsikring gjennom kampsportforbundet. 

 

• Foreldre og supportere er viktige, men i forbindelse med representasjonsopplegg er 
de ikke en del av laget. Fra Norges Kampsportforbunds side er det derfor ikke 
ønskelig at man som foresatt eller supporter skal bo på samme hotell som laget. Det 
er forbundets coacher som tar seg av utøverne i forberedelsene og under stevnet. 
Dette skal gjøres uten innblanding.  

 

• Brudd på reglene av utøver, trener eller foresatte kan medføre at man blir sendt 
hjem omgående på egen regning og kan bli ekskludert i fremtidige arrangementer i 
regi av NKF. 

 

• Bindende aksept etter uttak: Søknaden er ikke bindende, men dersom man blir tatt 
ut må det signeres spillereglene og det er en bindene avtale/aksept hvor de nevnte 
økonomiske forpliktelser fremgår samt ev. merkostnader som påløper og/eller andre 
konsekvenser som oppstår ved at utøver trekker seg. 

 

• Informasjon om fakturering: Formelt og juridisk sett er det klubbene som står som 
medlem av Norges Kampsportforbund og Norges idrettsforbund. Når klubbens 
medlemmer/utøvere deltar i forbundets aktiviteter (stevner, kurs, møter osv.), 
forutsetter vi at klubben, som ansvarlig organisasjonsledd, har regulert hvem som får 
delta på hva. Det er på denne bakgrunn vanlig praksis i hele norsk idrett at fakturaer 
forbundet med aktivitetsdeltakelse går til klubbene og ikke direkte til utøverne. 
Klubben kan deretter kreve refusjon fra medlemmene det gjelder, da ev. inkludert et 
omkostningsgebyr. 

 

• Dersom klubben har fått faktura som ikke vedkommer klubbens medlemmer/utøvere 
oppfordres klubben til å kontakte forbundet på post(a)kampsport. I motsatt fall 
opprettholdes forbundets krav. Vi gjør oppmerksom på at klubber som misligholder 
sine medlemsforpliktelser kan miste sitt medlemskap i kampsportforbundet. 

 

 



 

Sted, dato:    

 

-----------------------------  ---------------------------  ------------------------ 

Underskrift utøver   Underskrift trener   Underskrift 

foresatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Retningslinjer for aktivitet i Sosiale Medier:  

 

1. Unngå å kommentere saker knyttet interne saker som laguttak, skadesituasjon, sykdom med 

videre.  

 

2. Vær forsiktig med å legge inn kommentarer umiddelbart - det kan være smart å tenke seg 

om. Opptre ryddig, korrekt og etterrettelig!  

 

3. Spør deg selv om du ville si det samme på direktesendt TV. Hvis du er usikker på om et 

innlegg kan være kontroversielt: Ikke legg det ut! 

 

4. Husk at media jevnlig sjekker idrettsutøvere på sosiale medier og kan publisere 

kommentarer eller sitere uten ditt samtykke. Det som diskuteres i store, men lukkede grupper, 

kan lett deles videre ved for eksempel skjermdump. Opptre derfor aktsomt selv om du 



oppfatter det som et lukket forum.  

 

5. Du oppfattes ikke alltid som privatperson. I sosiale medier oppfattes du raskt som 

representant for landslaget. Vis derfor stor aktsomhet når du deler artikler eller kommenterer i 

debatter.  

 

6. Bruk sunn fornuft. Unngå å legge ut innhold som er egnet til å skade eget eller andres 

omdømme.  

7. Ikke legg ut bilder som er beskyttet av opphavsrett (bilder fra nettaviser, publikasjoner, 

filmer, overføringer fra treninger/kamper etc.).  

 

8. Hvis du skal legge ut bilder av andre - må du forsikre deg om at du har deres samtykke til 

dette.  

 

9. Husk at alt du legger ut som, i en vid fortolkning, kan oppfattes som 

reklame/markedsføring av tjenester/produkter skal merkes med #reklame i starten av teksten, 

jf. retningslinjene vi har vist til over.  

 

10. Vær klar over at din opptreden på sosiale medier kan få konsekvenser. 

 

Norsk idrett har egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep 

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Styret i hvert idrettslag 

har ansvar for at retningslinjene er kjente og blir fulgt. 

Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes til, og etterforskes av 

politiet. 

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett: 

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller 

behandling som kan oppleves som krenkende. 

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket. 

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet. 

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle 

orientering på en negativ måte. 

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet. 

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med 

foresatte eller idrettsledelsen. 

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/


8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres, bør situasjonen tas opp og 

avklares åpent i miljøet. 

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i 

retur. 

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet 

(trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at 

retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet. 

 


