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Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet 
som tillater knockout 
Søker: Norges kampsportforbund for kampaktiviteten Muay Thai    
      

Bergen, 15. oktober 2021 

 

Vedtak om godkjenning til å drive organisert kampaktivitet som tillater 
knockout – Godkjennelse av klasse B - i de angitte konkurranseregler for 
Kampaktiviteten Muay Thai. 

Det vises til tilleggssøknad om godkjenning til å drive organisert kampaktivitet som tillater 
knockout av 25. august 2021. 

Nemnda har behandlet søknaden med hjemmel i lov av 15.06.2001 nr. 73 om organisert 
kampaktivitet som tillater knockout § 1, jf. forskrift av 31.08.2001 nr. 1013 om 
sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout (forskriften) 
§§ 1 og 2 tredje ledd. 

1. Innledning 

Norges Kampsportforbund søker om godkjenning av kampaktivitet for sporten Muay Thai. 
Tilleggssøknaden gjelder for NM 2021. 

2. Dokumentasjon 

Søker har fremlagt følgende dokumentasjon til søknaden:  

- Konkurransereglement/reglene 
- Sikkerhetsbestemmelser 
- Skjema for helsesjekk 

 
3. Kontakt mellom partene – avklaringer av konkurransereglene -  

I forbindelse med behandlingen av tilleggssøknaden, har det vært kontakt mellom Nemnda 
og Søker på epost angående vedrørende konkurransereglene for kampaktiviteten Muay 
Thai. Dette ledet ut i et vedtak fra Nemnda datert 04.10.2021, hvor det ble gitt avslag på 
søknad om godkjennelse med følgende begrunnelse:  

«På bakgrunn av det ovennevnte kan Nemnda ikke godkjenne tilleggssøknaden om 
kampaktiviteten i klasse B. Aktiviteten anses å være i strid med forskriftens § 11. Nemnda mener 
at hele reglementet inneholder flere feil, mangler og uklarheter som både bryter forskriften og 
utgjør en sikkerhetsrisiko for utøverne. Dette må endres snarest for om kampaktivitet i Muay Thai 
skal kunne godkjennes» 
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Etter avslaget har Søker på ny tatt kontakt med Nemnda for å få endret vedtaket. Etter en 
del epost korrespondanse vedrørende konkurransereglene, innkom det i dag nye 
konkurranseregler for kampaktiviteten fra Søker. Nemnda har gjennomgått dokumentet og 
funnet at dette nå tilfredsstiller Nemndas oppstilte krav. Dermed er forskriftens § 11 oppfylt. 

Nemnda har i tidligere vedtak av 24.09.2021 godkjent full kontakt i klasse C (18+). Nemnda 
legger til grunn at de siste konkurranseregler som har kommet Nemnda i hende av 13.10.2021 
gjelder for kampaktivitet i klasse C og for kampaktiviteten Muay Thai generelt fremover. 

4. Vurdering i forhold til konkurranseregel § 6, fullkontakt (18+) B- klasse. 
 
På bakgrunn av de fremlagte konkurranseregler datert 13.10.2021, godkjenner Nemnda 
søknad om kampaktivitet med fullkontakt i klasse B. Aktiviteten anses dermed å være i 
samsvar med forskriftens § 11.  
 

5.  Vedtak  
 
I anledning Søkers krav om endring av Nemndas vedtak datert 04.10.2021 om avslag på 
godkjenning til å drive kampaktiviteten Muay Thai som tillater knockout, har Nemnda truffet 
følgende enstemmige vedtak:  
 

• Søknaden gjelder for NM 2021 i kampaktiviteten Muay Thai fra Norsk 
Kampsportforbund med vedlegg, herunder konkurransereglement/-regler. 

 
• Nemnda godkjenner kampaktivitet med fullkontakt i klasse B. 

 
• Nemnda legger til grunn at konkurranseregler av 13.10.2021 gjelder for 

kampaktiviteten Muay Thai, herunder klasse C fullkontakt (18+) 
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Godkjenningsnemda kan til enhver tid trekke godkjenningen tilbake dersom søkeren ikke 
etterkommer vilkårene i forskriften eller forskriften endres, jf. forskriften § 14.  
 
En bekreftelse på mottak av vedtaket bes oversendt undertegnede innen 18. oktober 2021.  
 
Dette vedtaket kan påklages til Klagenemnda for organisert kampaktivitet som tillater 
knockout, jf. forskriften § 15. Klagen fremsettes for godkjenningsnemda, jf. forvaltningsloven 
§32. Klagefrist er tre uker fra mottakelsen av dette brev, jf. forvaltningsloven § 29. 
 
Med hilsen  
 
 
Asgeir Thomassen,  
Leder (vararepresentant) i Godkjenningsnemnda 
Kopi: Kulturdepartementet 


