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Protokoll Fullkontakt grenkomitemøte 3 2021-2022 

Tidspunkt:  Tirsdag 14. desember 2021 kl. 20:30-22:00 

Sted:  Microsoft Teams 

Innkalte 

 
 
Fra administrasjonen: 

Arrangementskonsulent (referent) Robert Hamara 

 
Forfall: 

Medlem  Pål Erik Hansen 

NKF styret Jannikke Berger 

 
 

Leder  Torbjørn Amundsen 

Medlem  Bo Vidar Larsen 

Medlem  Tommy Ottesen 

Medlem Susanne Gardøl 
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FGK 21/21 Godkjenning av innkalling, saksliste, referat fra forrige møte, samt 
behandle styrets habilitet og saker til eventuelt 
 
Protokoll fra forrige møte er godkjent pr. e-post og utlagt på forbundets websider. 
Habilitetsvurdering: Tommy fratrådte ved behandling av sak 23/21 
 
Vedtak 21/21 
Innkalling, referat fra forrige møte og saksliste godkjent. 
 

FGK 22/21 Orienteringssaker 
 

• Informasjon fra Karate Seksjonen og FS  

• Felles NM – Status  

• Oppsummering av NNM 

• Oppsummering av Lørenskog Cup  

• Medaljer for førsteplassen i E-stevne NC 2021 deles ut under NM i mars 
2022. Rangeringsliste finnes i Sportdata: 
http://setopen.sportdata.org/etournamentkampsportranking/ranking_main_lea
gue.php#ranking  
 

Vedtak 22/21 
Grenkomiteen tar orienteringen til etterretning.  
 

 FGK 23/21 Økonomi 
 

• Økonomi status per november (saksfremlegg 1) 

• Budsjett 2022 

• Tilskudd til arrangement 

- NNM i Tromsø 

 
Vedtak 23/21 
Grenkomiteen tar regnskapet per november til etterretning. 
Det er ikke behov for å justere budsjett 2022 som tidligere ble sendt til 
administrasjonen.   
Grenkomiteen bevilger følgende tilskudd til arrangement: 

• NNM i Tromsø 28 443 
 
 

FGK 24/21 Utviklingsplan for dommerutvikling 

 
Denne utviklingsplanen skal beskrive retning, mål og tiltak innen dommerutvikling i 
Norges Kampsportforbund (NKF). Planen bygger på langtidsplanene som er vedtatt av 
idrettstinget og forbundstinget med de overordnete mål som er; «Flere med – lenger og 
flere nye medaljer». 
Målsettingen er at de enkelte konkurransegrener i NKF som utdanne og utvikle sine 
dommere i tråd med målsettingene og bør derfor utarbeide en utviklingsplan for 
dommerutvikling innen sin konkurransegren (saksfremlegg 2) 

Vedtak 24/21 
Dommerkomiteen jobber videre med kommentarer til utviklingsplanen for dommer i 
fullkontaktkarate og vil legge frem et utkast til møte 16. februar 2022. 
Dommerkomiteen skal utarbeide forslag til dommerseminar for kata-dommere.  
Oppdatert dommerlistene sendes til administrasjonen.  
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___________________                        ________________________                 _____________________ 

    Torbjørn Amundsen         Bo Vidar Larsen                                            Tommy Ottesen 

 

____________________ 

       Susanne Gardøl 

 

FGK 25/21  Dommergodtgjørelse  
 
Tidligere skal det ligge et vedtak om godtgjørelse på kr 400 pr. dag.  
Vi har ikke noe vedtak som går på kompensasjon for reise (og eventuelt opphold). 
Kostnadene ender opp hos arrangørklubb, men dersom arrangementet går i minus vil 
vi kanskje få en søknad om støtte til dekning av underskudd. Vi bør diskutere hvordan 
vi skal løse dette.  
Dommerkomiteen utarbeidet et fullstendig saksgrunnlag med beskrivelse av ønsket 
ordning (saksfremlegg 3). 
  
  
Vedtak 25/21  
Tidligere avtalte dommergodtgjørelser og statenssatser skal benyttes for utfylling av 
reiseskjema for tjenestereiser ifm. vedtatte aktiviteter for fullkontakt karate. 

FGK 26/21  Regionsmodellen for utvikling av utøvere diskuteres 
 
Torbjørn utarbeidet et fullstendig saksgrunnlag med beskrivelse av ønsket ordning 
(saksfremlegg 4) 
 
Vedtak 26/21  
Grenkomiteen etablerer nå regionslag som dekker alle regionene i Norge. Disse er 
Nord-Norge, Midt-Norge, Sørlandet/Vestlandet og Østlandet. På disse regionslagene 
deltar ungdom og voksne fra og med 15 års alder. Regionslagene består av 10-20 
personer avhengig av kapasitet og regionens størrelse. Det skal gjennomføres 8 
samlinger per kalenderår. Jevnlig oppfølging av alle utøvere hele året inkludert 
analyser, treningsdagbok, treningsplaner og andre relevante forhold.  
Fullkontaktkomiteen vil ta et oppfølgingsansvar for at forutsetningene for tiltaket blir 
oppfylt. Støttebeløp vil bli utbetalt etter at tiltak/samling er gjennomført, basert på 
fremlagt rapport fra den ansvarlige 
Torbjørn vil innkalle til trenermøte på nyttåret. Informasjon om opplegget skal 
publiseres etter møtet.   
 

FGK 27/21 Eventuelt 
 

• FGK 20/21 - Støtte til dommere for deltagelse på internasjonalt dommerkurs  

• Oppdatering av stevnereglement for fullkontakt karate 
 
Vedtak 27/21 
Støtte til dommere for deltagelse på internasjonalt dommerkurs annulleres. 
Oppdatert stevnereglement vil bli sendt til godkjenning på neste grenkomitemøte.  
 

 Neste møte nr.4 – 18.01.2022 i Teams 
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