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Fullkontakt karate NM 2022 
Haukelandshallen 

26. mars 
 

            
 

  
 
 



 
 

Invitasjon til 
Fullkontakt karate NM 2022 

Bergen 
 

 
Bergen Karate Klubb 

i samarbeid med Norges Kampsportforbund Karate seksjonen 
har gleden av å ønske alle karatevenner hjertelig velkommen til  

Fullkontakt karate NM 2022 

 

  

Sted 

 
Haukelandshallen 
St. Olavsvei 50, 5052 Bergen 
 

Tentativt program  

Arrangør: 

Norges Kampsportforbund 
Teknisk Arrangør: 

Bergen Karate Klubb 
Nils Dybsland, mobil: 951 18 483 

E-mail: nod@entra.no 
 



Fredag 25.mars 
 

 
Hotell Scandic Bergen City 
19.00 – 21.00 – registrering og innveiing 
20.00 – 22.00 - dommermøte for alle dommere. 
  

  

Lørdag 26. mars 

 
Haukelandshallen 
08:30 Haukelandshallen åpner  
09:30 Legesjekk fullkontaktutøvere 
09:30 Lagledermøte 
10:00 Stevnestart 
18:00 Stevneslutt 
 
Hotell Scandic Bergen City 
19:30 Sayonaraparty 
 

Klasser 

Fullkontakt  
18-40 år 

 
Damer: Lettvekt (-60), mellomvekt (-70), tungvekt (+70) 
Menn: Lettvekt (-70), mellomvekt (-80), Lett tungvekt (-90), tungvekt (+90) 
 
Det kan på grunnlag av søknad gi individuell dispensasjon for utøvere over 40 år. Se info under 
påmelding. 
 

Fullkontakt  
18-20 år 

Damer U21: Lettvekt (-60), mellomvekt (-70), tungvekt (+70) 
Menn U21: Lettvekt (-70), mellomvekt (-80), Lett tungvekt (-90), tungvekt (+90) 

Fullkontakt 
m/begrensninger 
18-40 år 

Damer: Lettvekt (-60), mellomvekt (-70), tungvekt (+70) 
Menn: Lettvekt (-70), mellomvekt (-80), Lett tungvekt (-90), tungvekt (+90) 
Hansker og hjelm er personlig utstyr! 

Fullkontakt 
m/begrensninger 
+40 år 

Damer: Lettvekt (-65), tungvekt (+65) 
Menn: Lettvekt (-80), tungvekt (+80) 
Hansker og hjelm er personlig utstyr! 

Fullkontakt 
m/begrensninger 
15-17 år 

Jenter: Lettvekt (-60), mellomvekt (-70), tungvekt (+70) 
Gutter: Lettvekt (-65), mellomvekt (-75), tungvekt (+75) 
Hansker og hjelm er personlig utstyr! 

Fullkontakt 
m/begrensninger 
13-14 år 

Jenter: Lettvekt (-50), mellomvekt (50-60), tungvekt (+60) 
Gutter: Lettvekt (-55), mellomvekt (55-65), tungvekt (+65) 
Hansker og hjelm er personlig utstyr! 

Kata 

 
Yngre junior jenter (13-14 år) 
Yngre junior gutter (13-14 år) 
Junior jenter (15-17 år) 
Junior gutter (15-17 år) 
Damer (18+ år) 
Herrer (18+ år) 
 

Lag kata 

 
Miks junior (13-17år) 
Miks senior (18+ år) 
 

Administrativ info  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Påmelding gjøres i Sportdata. 
https://www.sportdata.org/kampsport/set-
online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=671#a_eventhead 

https://www.sportdata.org/kampsport/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=671#a_eventhead
https://www.sportdata.org/kampsport/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=671#a_eventhead


 
 
 
 
Påmelding 

 
Påmeldingsfrist: 12. mars. 
 
Klubbene skal påse at påmelding er riktig utfylt og at utøverne påmeldes i riktig(e) klasse(r). NB! Viktig å 
sjekke at korrekt vekt er registrert på alle utøvere! 
 
Hver klubb må melde på minst en coach (egen klasse i sportdata) 
 
Feil/rettinger som er oppstått og en kan henvise til at det er forbundets feil, rettes uten gebyr. 
 
Påmelding i fullkontakt for utøvere over 40 år: 
Hver enkelt utøver over 40 år som ønsker å gå fullkontakt må fylle ut skjema som sendes på mail til 
administrasjonen post@kampsport.no i god tid innen påmeldingsfristen (minst 1 mmd før). 
Administrasjonen videresender disse til Godkjenningsnemda for godkjenning 
 
Link til skjema: https://kamsport.no/organisasjon/lover-regler/konkurranseregler/karate/   
 

Startkontingent 

 
Individuelt: kr 500,- pr utøver /klasse 
Lag:           kr 500,- pr lag 
 
Startkontingenten faktureres klubbvis fra arrangør etter stevnet.  
 

Trekning 
 
Trekningslister og tidsskjema vil bli delt ut til påmeldte klubber på stevnet. 
 

Registrering 

 
Klubber/utøvere som ikke er registrert i Norges Kampsportforbund sitt medlemssystem tas ikke med i 
trekningen. 
Gyldig legitimasjon for utøver skal forevises ved registrering og innveiing. 
 

Dommere 

 
Det er kun inviterte dommere som får anledning til å dømme i NM. Invitasjon blir sendt ut primo 
februar.  
 
Det er obligatorisk dommermøte fredag kveld. 
 
Hoveddommer: Bo Vidar Larsen, Mob: 93856869, Epost: bo.vidar.larsen@gmail.com 
 

Diverse 

 
Arrangør opplyser om at det kan bli tatt bilder og film fra arrangementet med deltakere og 
funksjonærer som kan bli publisert i redaksjonell sammenheng. 
 
Forbehold om avlysning 
Arrangør forbeholder seg retten til å avlyse stevnet eller klassene ved lav påmelding eller andre forhold 
som ligger utenfor vår kontroll. Ved avlysning tar arrangør intet ansvar for eventuelle bestilte billetter, 
hotell eller andre kostnader klubben har tatt i forbindelse med stevnet. 
 

 
  

 
 

mailto:post@kampsport.no
https://kamsport.no/organisasjon/lover-regler/konkurranseregler/karate/


Generelt  

Hotell 

 
Scandic Bergen City (Stevnehotell) 

• Enkeltrom inkludert frokost kr. 790,- 

• Dobbeltrom inkludert frokost kr. 890,- 

• Trippelrom inkludert frokost kr. 1 140,- 
For booking gå til www.scandichotels.com og bruk følgende kode: 47616604 
 
Scandic Neptun 

• Enkeltrom inkludert frokost kr. 990,- 

• Dobbeltrom inkludert frokost kr. 1 090,- 

• Trippelrom inkludert frokost kr. 1320,- 
 

For booking gå til www.scandichotels.com og bruk følgende kode: 47616613 
Betaling: Opphold betales ved utsjekk. 

 

Fly 

 
Ved bestilling av flybilletter kan benyttes «SAS sportspriser» som tilbyr høy fleksibilitet kombinert med 
rabattert pris!  
Les mer her: http://www.sas.no/Tilbud-og-priser/Priser/Sport/ 

CMP -kode for Norges Kampsportforbund: BUD0999 

 

Transport 

 
Det legges opp til kollektiv transport med Bybanen. Se www.skyss.no 
Bybanen går fra Byparken i sentrum og nærmeste holdeplass til Haukelandshallen er Kronstad. 
 

Kiosk 
 
Det vil være mulig å kjøpe frukt, mat og drikke. 
 

Bankett 

 
Det skal arrangeres bankett på Scandic Bergen City, lørdag 26. februar kl. 19:30  
Prisen er kr. 550,- for 3 retters middag 
Bindende påmelding gjøres i på nettside til www.kampsport.no  
(egen klasse i Sportdata) 
 
Påmeldingsfrist 12. mars 2022. Begrenset antall plasser! 
 

 

http://www.scandichotels.com/
http://www.sas.no/Tilbud-og-priser/Priser/Sport/
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